
 
                                                 NIEUWSBRIEF nr. 6         2e jaargang 2018  
 

HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM 

Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ  SPAARNDAM 

 
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com 

Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl 

 
 

 

Op 26 april 2018, is Willem 

van Warmerdam overleden. 

Willem was het 

oliemannetje van de HWS. 

“Bel me maar, ik ben toch 

op het dorp”. Dat was zo’n 

beetje de standaard reactie 

van Willem als er iets 

gedaan moest worden bij 

de HWS. Een groep 

rondleiden? Ik kijk wel 

effe.” Een verslag maken? 

“Is goed!” Website beheren 

en onderhouden? “Prima” 

Beeldbank aanvullen met 

familieberichten? “Geef 

maar aan mij” Films 

digitaliseren? “Kijk wel effe, 

hoe ver ik kom!”  We 

kunnen hem niet meer 

bellen, maar hij blijft wel op 

het dorp, op een mooi 

plekje bij de Oude Kerk. 

Want Willem was 

Spaarndam en andersom. 
Wij zullen hem missen. 

Op zaterdag 14 april kon 

men genieten van oude 

foto’s van Spaarndam en 

omgeving bij de HWS. Wij 

waren aanwezig tijdens de 

aftrap van “Een Dijk van 

een Dorp”. Dit vond plaats 

in het dorpshuis. Het doel 

van deze stichting is 

Spaarndammers aanzetten 

tot bewegen en samen 

activiteiten ondernemen. 

De HWS had aan 

belangstelling niet te 

klagen.  

Kronieken We hebben 

weer enkele kronieken uit 

Spaarndam700 geplaatst. 

Wilt u meer kronieken 

lezen, kijk even op onze 

beeldbank.  

1572 
Nederlanden waren volop 
verwikkeld in de 
Tachtigjarige Oorlog, zo 
ook Spaarndam. In 1572 
heeft de Spaanse kapitein 
Don Rodrigo Zapata uit 
Amsterdam tarwe en kruid 
gehaald en wil terug naar 
zijn garnizoen in Den Haag. 
Het leek hem veiliger om 
via Spaarndam en 
Santpoort over het strand 
naar Den Haag te gaan. 
Spaarndam was echter in 
handen van de 
opstandelingen. Dat werd 
dus vechten en het 
Spaanse leger behaalden 
de winst. Als slotakkoord 
legde Zapata Spaarndam 
nog even geheel in de as. 
De oorlogshandelingen 
duurden tot 1577 en 
daarna kon Spaarndam zich 
weer herstellen. 

 

Spaarndam moet in 1617 al 
een heel mooi dorp zijn 
geweest. 

1625 
In 1625 werd er een 

akkoord ondertekend 

tussen het 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland en Amsterdam 

over de aanleg en de 

hoogte van de Slaperdijk. 

De Velserdijk deed al 

jarenlang dienst als een 

soort 'overloopdijk' 

wanneer het water van het 

IJ gevaarlijk hoog stond. 

Het gebied van Schoten en 

Haarlemmerliede kwam 

daardoor onder water te 

staan. In Amsterdam 

meende men dat zij door 

dergelijke waterlozingen 

gevrijwaard bleven van 

overstromingen.  

In 1625 werd er een 

compromis bereikt: de dijk 

zou op een hoogte komen 

van 1,25 meter boven 

Spaarndams en 

Amsterdams Peil. 

Wist u dat De HWS een 

beeldbank heeft? 

http://historischewerkgroep

spaarndam.nl/index.asp  

Dat wij ook op facebook 

zitten onder de naam ‘mijn 

Spaarndam’?  

Dat wij dit jaar deelnemen 

aan de Kunstmarkt, KISS, 

open monumentendag.   

Dat wij rondleidingen 

verzorgen in het 

Rijnlandshuis en door ons 

mooie dorp? Voor info stuur 

een email. 

Mocht u foto’s hebben die 

kunnen bijdragen aan de 

kennis over de geschiedenis 

van Spaarndam en 

omgeving, dan houden wij 

ons aanbevolen. Alle 

materialen die wij krijgen 

aangeboden worden zeer 

discreet behandeld.   

Veel leesplezier, de redactie 

Martien van Woerkom. 
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