


Wim Timp schrijft: ‘Het “hart” van Buiksloot met het Noordhollandskanaal en de waterkering.
De ode sluis liep rechts van de brugwachtershuizen naar de ringsloot parallel aan de weg naar
de Buikslotermeerweg, de zogenaamde “spiegel”. Links langs het kanaal staat de krijtmolen d’
Admiraal.’



Ca. 1900. Buiksloot. BijschriK Wim Timp: “Een Noors zeilschip in het Noordhollandskanaal bij
Buiksloot. Links de jaagweg, die zijn funcMe verloor toen de gebroeders Goedkoop in 1866 een
sleepdienst met stoomboten begonnen. Op de achtergrond het Westeinde rond 1900’. Het schip
wordt door een stoomsleepboot naar de zwaaikom bij de waterkering getrokken. Ze passeren het
eilandje en de haven met de drijvende bok. In de verte zie je het silhouet van de Buiksloterkerk. Coll.
P.W. Korstman.



Ca. 1900. Buiksloot. Kopie van foto nr. 35 in Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft
daarbij 'Gezicht van de kerktoren over het Westeinde van Buiksloot naar het Noordhollandskanaal
richting Tolhuis (rond 1900). Op de voorgrond staat boerderij 'Nooitgedacht' van Tamminga (380). De
bomenrij geeft de lengte van Buiksloot in oostelijke richting weer. De Buiksloter Ham (rechts) is nog
open veld.
Boerderij 'Nooitgedacht' was voor 1903 niet van Tamminga maar van Hermanus Schreuder. De
boerderij maakte in 1964 plaats voor de nieuwe velden van De Volewijckers. Er was toen een brede
opening in de huizenrij. Sinds 1997 staan er op de plek van de boerderij twee moderne huizen (een
daarvan is 380) en de toegang tot de velden van - inmiddels weer - De Volewijckers is veel smaller
geworden.



Ca. 1920. Buiksloot. Kopie van foto nr. 36 in Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft:
‘Binnendijks aan het Westeinde ligt op een terp de hervormde kerk, rond 1920. Deze kerk is in 1609 op
de plaats van een ouder gebouw neergezet en werd verbouwd in 1710 en in 1840 hersteld. Van 1961
tot 1965 is de kerk gerestaureerd. De kerk bezit een fraaie zeventiende-eeuwse preekstoel, een
doophek uit 1728 met een doopboog uit 1654 en enige achttiende-eeuwse zerken.’.



Ca 1898? Buiksloot. Kopie van nr. 37 uit Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft 
daarbij: ‘De nu verdwenen huizen halverwege het Westeinde. Rechts aan de voet van de ijk de bodem 
van het IJ dat hier tot 1851 de dijk bespoelde. Na de watersnood van 1916 werden noch hier noch in 
Nieuwendam de bomen gekapt omdat deze dijken geen zeedijken meer waren. De Oranjesluizen 
hadden namelijk in 1871 het IJ afgesloten van de Zuiderzee.’ Coll. Stadsarchief Amsterdam 
010019000623.



Ca. 1900. Buiksloot. Wim Timp schrijft in 1972: ‘Het Westeinde van Buiksloot met rechts boerderij
‘Nooitgedacht’ (380) die plaats heeft moeten maken voor de oprit naar het Volewijckersterrein. De
tuimeldijk is na 1916 verdwenen ten behoeve van wegverbreding.’
Boerderij ‘Nooitgedacht’ B58 (380) was toen van Hermanus Schreuder. De boerderij maakte in 1964 plaats
voor de nieuwe velden van De Volewijckers. Er was toen een brede opening in de huizenrij. Sinds 1997
staan er op de plek van de boerderij twee moderne huizen (een daarvan is 380) en de toegang tot de
velden van - inmiddels weer - De Volewijckers is veel smaller geworden.



Ca. 1900. Buiksloot. Wim Timp schrijft: ‘Het Westeinde van Buiksloot, richting Kadoelen, (300 en verder). De
man uiterst links is Swart, eigenaar van het café bij de tramhalte (aan het Oosteinde). De man bij de kar is
Lambertus gorter (die zijn bakkerij aan het begin van het Oosteinde had A3 (264). Uiterst rechts staat Annie
Coblenz, dochter van de schoenmaker uit de Buikslotermeer.’ Aanvullingen tussen haakjes. Het huis rechts
is B29 (300). Coll. Van Kempen.



1922. Buiksloot. Wim Timp schrijK: ‘De thans gesloopte boerderij van Sijmen de Haan werd van 1913 tot de
sloop bewoond door de uit Katwoude agomsMge Jan Dik (Buiksloterdijk 295). CollecMe van P.W. Korstman,
fotograaf J. van Eck



Ca 1890. Buiksloot. Kopie uit Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft daarbij: ‘Bij de aanleg 
van het Noordhollands kanaal werd in de dijk de hier afgebeelde waterkering aangebracht, die na de 
afsluiting van het IJ in 1871 zijn betekenis verloor. Op weg naar het Tolhuis werd in Buiksloot haltgehouden 
om inkopen te doen in de diverse winkels zoals in het eerste huis over de brug (links), de kruidenierswinkel 
van Pauw B1 (270), die van alles verkocht en ernaast de schoenmakerij van Laribij B3 (272) en daarnaast de 
kruidenierswinkel van Boom B5 (276). Deze opname dateert van omstreeks 1890.’ Aanvulling: De draaibrug 
is nog open na het passeren van het schip, rechts zie je het brugwachtershuisje en daarnaast het huis waarin 
o.a. het hulppostkantoor en de brugwachterswoningen waren.



Ca. 1910. Buiksloot. Wim Timp schrijK: ‘Gezicht over het Noordhollandskanaal in de richMng van de Buiksloterweg
of zoals men hem in Buiksloot noemde: de Tolhuizerdijk. Langs deze weg staat het café van Klaas Booij
(Buiksloterdijk 193) dat op zaterdag voor Pasen 1933 ahrandde. Het pontje van Henk de Boorder deed alleen
dienst als de brug over de waterkering gerepareerd werd; meestal gebeurde dat in het najaar.’ Achter het café zie
je de boerderij van Sijmen de Haan, na 1913 Jan Dik. Coll. P.W. Korstman.



Ca. 1920. Buiksloot. Kopie uit Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft: ‘De brug over de
‘waterkering’. Hier trok het rijdend verkeer uit Waterland door het dorp. Links staat het huis van Feenstra
(A8 257) (= Jan Veenstra) en ernaast de brugwachtershuizen (A6 261 / A4 263). Rechts – met kar voor de
deur – het huis van bakker Lambertus Gorter (A3 264). Tot de aanleg van het Noordhollands kanaal was
hier de sluis in de dijk. Het bakkershuis zou gebouwd zijn op de vroegere sluismuren. (Rond 1920.)’ Het
puntdak rechts vooraan is van A1 (266), het café van Jan Roele. De personen zijn door de fotograaf
gevraagd stil te staan. Een fietser houdt zich vast aan de stangen van de brug.



1909. Buiksloot. In Amsterdam-Noord in oude ansichten schrijft Wim Timp: ‘”Het dorp”, zo noemde men
dit gedeelte van Buiksloot. Al het rijdende verkeer kwam op de plek waar (rechts) de twee
politieagenten staan (de zogenaamde “spiegel”) vanuit de Buikslotermeer de dijk op, boog rechtsaf (zie
de koets), passeerde de waterkering en boog linksaf de Tolhuizerdijk op. Velen stapten hier af om of
levensmiddelen in te slaan of een hartversterking te pakken in één van de drie cafés, zoals dat van Joh.
Groot (rechts op A19 240), de vader van Teun Groot, de man van een IJ-tunnelplan.’
Rechts de ingang naar de speeltuin achter het café (zie het bordje). De twee mannen links zijn Joh. Groot
(met de pet) en J.M. Schalekamp (op de rug gezien), de lichtdrukker en uitgever van ansichtkaarten.
Waar een vrouw met twee veldwachters staat te praten was de toen nog smalle kluft (hellend pad) naar
de Buikslotermeerdijk. Het gebouw links naast de nieuwbouw van 1907 was een woonhuis en werd later
gesloopt om de kluft te verbreden. In de verte rijdt een lijkkoets richting draaibrug. Coll. Van Kempen.



1904. Buiksloot. Wim Timp: ‘”Het dorp” tijdens de Landbouwtentoonstelling in het begin van deze
eeuw.’ De tentoonstelling was aan het begin van het Oosteinde. Het Landbouwtentoonstelling op het
Oosteinde van de Buiksloterdijk. Een man met een bolhoed staat op de stoep van het café A19 (240).
Links door de bomen heen zie je het brandspuithuisje dat aan de andere kant van de dijk stond. (?) De
wagens van de gebroeders Dijkman uit Buiksloot stonden opgesteld op de dijk. Coll. Stadsarchief
Amsterdam PRKBB00418000006.



31 augustus 1902 (of 1901?) In Amsterdam in oude ansichten schrijft Wim Timp hierbij: ‘Een optocht
met muziek op koninginnedag 1899. Links staan Joh. Groot en zijn vrouw bij de toegang naar de achter
hun zaak gelegen speeltuin. Daarnaast ziet u op deze foto van 1903 (???) de kleuterschool (de
bewaarschool A20 236), het zogenaamde ‘kippenschooltje’. Naast het schooltje de voormalige bakkerij
van Bobeldijk (234 A21).’ Collectie Go Melse-Von Glahn).
Van links naar rechts: 
Johan Groot, en zijn vrouw Cornelia; Jan Veenstra, kruidenier, Klaas Tol, ‘pakkiesman’ bij de 
‘Eensgezindheid’, Miep Gorter, To Wildschut, Marretje de Waal, in het midden met de hoge lichte 
bloemenhoed. Marie de Haas, van opzij gezien, met donkere rok en witte bloes. Ze was hoofd van de 
Bewaarschool en woonde even verder op de dijk. (A34). 



Ca. 1905. Buiksloot. Kopie uit Amsterdam-Noord in oude ansichten. Wim Timp schrijft hierbij: ‘De
groentekar van Chris Veltman bij de ingang van het Luttgepad op het Oosteinde van Buiksloot (A 52
160). Het pad is genoemd naar de heer Luttge die er in het begin van deze eeuw zes woningen liet
bouwen.’
Links zie je de melkkar van Jan Dam staan, bij zijn huis. De wed. Jb. Haan woonde boven in het huis
met het stoepje, de familie Dam beneden. Ze stonde daar klaar voor de forograaf of die was net bij
hun geweest.



1907. Buiksloot. In Amsterdam-Noord in oude ansichten schrijK Wim Timp bij deze foto: ‘ De
Noordhollandse tram komt op deze foto uit de Buikslotermeer de Buiksloterdijk op (tussen de huizen 146
en 154). Links staan de bouwsels van het Luogepadje.’ Coll. Korstman.



Ca. 1900? In Amsterdam in oude ansichten schrijft Wim Timp: ‘Het Oosteinde van Buiksloot met links
het café van Swart (A 58 140). Op een stoel zit Cor Swart, één van de oprichters van “D.W.V.”. De man
met het dienblad is Siem Kramer, die als nevenfunctie met een rode vlag de mensen waarschuwde als
de tram uit de Meer kwam. Rechts zit het personeel van drukkerij J.M. Schalekamp, de uitgever aan wie
wij het merendeel van de afgebeelde foto’s in dit boekje danken.’
N.B. de drukkerij is het hoge huis verderop A64 (130). Coll. Annette Visser.



1904. Buiksloot. In Amsterdam-Noord in oude ansichten schrijK Wim Timp: ‘De halte van de Noord-
Hollandse tram in Buiksloot. Links staat het inmiddels gemoderniseerde café van Swart (140). In het
brede huis (vierde van links) woonde en werkte J.M. Schalekamp. Rechts ligt de Zuiderdijk (later
Adelaarsweg). (De foto dateert van 1904).’ Wim Timp gebruikt het poststempel als datering. Coll. Van
Kempen.



1908. Buiksloot. In Amsterdam-Noord in oude ansichten schrijft Wim Timp:Ca. 1908. Wim Timp: ‘De
laatste halte op het Oosteinde van Buiksloot aan het begin van de Nieuwendammerdijk. Op de
voorgrond de Zuiderdijk (later Adelaarsweg). De tram reed hier buitendijks langs de Zuiderdijk naar
het stationnetje aan het IJ (1908).’ Coll. Annette Visser.



Ca. 1915. In Amsterdam-Noord in oude ansichten schrijft Wim Timp over deze foto: ‘ Een vermoedelijk
Engels schip komt door de waterkering. Het was over het algemeen nogal moeilijk manouevreren en
het gebeurde dan ook vaak dat het schip vastraakte. Wachttijden van een half uur waren dan heel
normaal. Links de gebouwen langs de vroegere sluis. Het grote gebouw was de grutterij van Wildschut
met een molen waarin paarden rondliepen.’ . Coll. Van Kempen.



Ca. 1900? Buiksloot. Bijschrift Wim Timp: ‘Het Noordhollandskanaal vanaf de brug over de ringvaart.
Veel beurtschepen legden hier aan om boodschappen te doen. Rechts de Buikslotermeerdijk. Aan de
overzijde lag het molenaarshuis (achter het zeilschip) van Piet Brouwer, bijgenaamd Piet Latjes. De
erbij horende zaagmolen is hier al verdwenen. Naast de rokende pijp van de sleepboot ziet u het
watermolentje van Suringa en rechts, op de achtergrond, krijtmolen d’Admiraal.’ ca. 1900. Coll. P.W.
Korstman.



Ca. 1910? Buiksloot. Wim Timp schrijft bij deze foto: ‘De in 1792 gebouwde krijt- en trasmolen “De
Admiraal” (Noordhollandskanaaldijk 21). Brouwer is vermoedelijk Rudolf de Leeuw, gehuwd met
Elisabeth Admiraal. De molen droeg de naam van zijn vrouw, maar zijn “aandeel” ontbrak evenmin
want tot in het begin van deze eeuw moeten er twee leeuwtjes op de omloop hebben gestaan. In 1896
werd Daniel Melchers (op de foto) molenaar. De China-clay was voor de fijne pottenbakkerklei, krijt
kwam uit Noord-Frankrijk en Brusselse aarde uit Vilvoorde. In 1954 staakte Melchers de arbeid en
raakte de molen in verval. Een actie tot behoud van de enig overgebleven molen van de veertien die er
in de naaste omgeving stonden, had succes. Op 4 november 1967 werd de gerestaureerde molen door
burgemeester Samkalden opnieuw in gebruik gesteld.’



1916. Buiksloot. Kopie van nr. 55 uit Amsterdam-Noord in oude ansichten van Wim Timp. Hij schrijft:
‘Het buurtje langs de Buikslotermeerdijk, met een op het verkeer te land en water gerichte
bedrijvigheid. Op dit stuk bevond zich een café waar men paarden kon verwisselen. Er was een
wagenmakerij (vijfde huis van links) van Witteman, later een gereformeerde kerk. Daarnaast was de
smederij van Sluis. Rechts staan de gebouwen langs de vroegere Buikslotersluis.’
Timp beschrijft de situatie van rond 1900 bij een foto uit 1916. Tussen wagenmakerij/kerk en
smederij lag de boerderij van Zwart. De smederij en de boerderij van Zwart werden bij de
watersnood verwoest: hier staan ze nog overeind.



Ca. 1900. Buiksloot. Wim Timp schrijK: ‘De Buikslotermeer gezien in de richMng van Nieuwendam
met links de boerderij van Zwart en ernaast de oude smederij van Sluis, waar naast alle huis, tuin- en
keukenwerk ook paarden werden beslagen. De man met de manden aan het juk is een visventer uit
Monnickendam of Volendam. Ze kwamen met de tram en venoen het ene dorp na het andere” aal
éél…, aal éél!” tot ze los waren. Op de achtergrond over de sloot ligt het brugje van de Passage.’



Ca. 1900. Buiksloot. Wim Timp schrijft: ‘De oude openbare school langs de Buikslotermeerdijk. Ten
behoeve van de kinderen werd tussn de huizen aan de Buiksloterdijk een pad en over de Ringsloot
een brugje aangelegd. Het was zo smal dat het “het krakeeltje” heette, men kon er namelijk niet met
z’n tweeen overheen. Later is op de dijk een huis gesloopt en het pad verbreed (tussen de nummers
202 en 204). Het werd naar het bord “passage alleen voor voetgangers” “de passage” genoemd.’


