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Vele ingezetenen van het naburig Oostzaan 
kwamen met hun vee naar Zaandam, alsmede 
vele uit andere gemeenten, aan welken onder-
houd verleend werd. Het lot der ongelukki-
gen was ellendig, en de schade onberekenbaar; 
daar men op de omliggende dorpen, welke alle 
landbouwende waren, van alles beroofd was. 
De beide kerken der Hervormden bevonden 
zich vol vee, zijnde hetzelve aldaar droog, hoe-
wel in het begin weinig voeder bekomende.1

Dit tekende Johannes Coenraad Beijer (1786-1866)
op in zijn gedenkboek over de situatie in Zaan-
dam na de watersnoodramp van 1825. Begin fe-
bruari stak in het Zuiderzeegebied een hevige 
storm op. De meeste zeedijken bleken niet op-
gewassen tegen het stijgende water. Zo werd 
de fundering van de stenen beer ten oosten van 
het dorp Durgerdam volledig weggeslagen. De 
Zuiderzeedijk brak door met als gevolg dat een 
groot gebied van Waterland en de Oostzanerpol-
der overstroomde. Inwoners van Zaandam zoch-
ten met hun kostbaarste bezit, het vee, een veilig 
heenkomen in de West- en de Oostzijderkerk.2 

Traditioneel vormden kerken bij overstromin-
gen een belangrijk toevluchtsoord voor de boe-
renbevolking. Hoger gelegen dan andere gebou-
wen in de gemeente konden deze gebedshuizen 
bescherming bieden tegen het water. De slacht-
offers van de ramp leefden voor enkele weken 
samen met hun vee binnen de kerk. Hierdoor 
konden de religieuze diensten tijdelijk geen door-
gang vinden.3 De kerkenraden van de lutherse en 

doopsgezinde gemeente boden de collega’s van de 
hervormde kerken aan voorlopig gebruik te maken 
van hun kerkgebouwen. Meer dan een maand la-
ter, op 23 maart, schreven de kerkenraadsleden in 
hun notulen op dat zij de lutherse en doopsgezin-
de gemeente vriendelijk zullen bedanken ‘voor het 
zoo broederlijk verleend gebruik van der zelven 
kerkgebouwen’.4 

Ter herinnering aan deze ramp besloten de 
kerkmeesters van de Oostzijderkerk tijdens hun 
vergadering op 15 februari 1829 een schilderij te 
laten vervaardigen dat de benarde situatie binnen 
kerk tijdens de eerste dagen van deze overstro-
ming laat zien. Voor het ontwerp van dit tafereel 
benaderden zij eerst de destijds beroemde Pieter 
Gerardus van Os (1776-1839) uit Hilversum. Ver-
moedelijk vroeg deze kunstschilder teveel om zijn 
schets in het groot uit te werken, waarop de kerk-
meesters uiteindelijk de opdracht verleenden aan 
de Hilversummer veeschilder James de Rijk (1806-
1882). Ongeveer een jaar werkte De Rijk aan zijn 
meesterwerk.5 Op 5 juni 1830 werd ‘het fraije schil-
derstuk verbeeldende het inkomen en bergen van 
menschen en vee, bij de watersnood feb. 1825’ voor 
het eerst opgehangen en tentoongesteld in de 
kerkenraadskamer.6 De kosten van dit schilderij, 
met een afmeting van 3 bij 2,5 meter, bedroegen 
1197,64 gulden.7 Dit bedrag werd betaald uit vrij-
willige bijdrages van lidmaten. Als dank voor hun 
financiële steun mochten deze intekenaars met 
hun echtgenoten het schilderij op diezelfde dag 
komen bekijken.8

Tegenwoordig hangt het schilderij tegen de 
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zuidelijke muur van de Oostzijderkerk; op de plek 
van waaruit het werk geschilderd is. Op de met 
stro bedekte kerkvloer liggen of staan koeien, 
schapen en paarden, terwijl de Zaanse bevolking 
druk aan het discussiëren lijkt over het gepas-
seerde. Tussen de pilaren zijn touwen gespan-
nen waaraan het vee is vastgebonden en onder de 
preekstoel zijn de kerkstoelen tijdelijk opgeslagen 
om ruimte te creëren. Ondanks de hectiek van de 
gebeurtenis straalt het schilderij juist een bepaalde 
rust uit. Volgens kunsthistorica Caroline Dennin-
ger-Schreuder heeft dit deels te maken met de 
opengehouden plek op de voorgrond en het ge-
kozen perspectief. De diagonale lijn van de zui-

lenruil geeft de compositie een minder statische 
uitstraling. Voor deze bijzondere combinatie van 
veestuk en kerkinterieur is het aannemelijk dat De 
Rijk, om een beeld van de situatie te krijgen, zich 
heeft laten inspireren door de vermeende schets 
van Van Os uit het Honig Breethuis (Zaandijk), en 
misschien ook door pentekeningen uit zowel de 
West- als de Oostzijderkerk. In de opeenstapeling 
van de stoelen bij de kansel, de hooiopslag in de 
kerkbanken en het gekozen perspectief vertonen 
de schilderijen veel gelijkenissen. Verder onder-
zoek zal het verband tussen deze werken moeten 
aantonen.9

James de Rijk, Het vee in de kerk tijdens de watersnood van 1825 (1830), Stichting Beheer 
Oostzijderkerk Zaandam.
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