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Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen
•  Het bevorderen en verbreiden van de kennis op

historisch gebied betreffende de streek tussen
Vecht en Eem.

•  Het bevorderen van de belangstelling voor het
behoud van natuur- en cultuurhistorische en
verdere karakteristieke waarden van de streek.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende organisaties op voornoemd terrein.

TVE tracht haar doelstellingen te bereiken door:
Het uitgeven van een tijdschrift in samenwerking met
de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het jaarlijks organiseren van een Open Dag in een
van de gemeenten in de regio.
Het bevorderen en doen publiceren van historisch
onderzoek.
Het organiseren van lezingen en bijeenkomsten.
Het pleiten voor instandhouding van karakteristieke
roerende en onroerende monumenten.

Organisatie

Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn
ca. 25 lokale en regionale organisaties op historisch
en aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts
kent het AB leden die daarin op persoonlijke titel
zitting hebben. Uit en door het AB is een Dagelijks
Bestuur gekozen dat op dit moment uit 6 personen
bestaat.

Historie

TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter
in feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte
Stichting ‘Museum voor het Gooi en omstreken’,
later Vereniging van Vrienden van het Goois
Museum, welke in 1969 werd opgeheven en waarvan
de bezittingen zijn ondergebracht in de historische
afdeling van het Cultureel Centrum de Vaart in
Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de
Noordelijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied
en beslaat de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den
Berg, Nigtevecht en Weesp.

Dagelijks bestuur

voorzitter
mr F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-49132
penningmeester
mr P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Jagerspad31,1251 ZW Laren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg
14a, 140TAG Bussum, 02159-13630

Losse nummers
Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nummers
verschenen met in totaal ca. 400 artikelen, 2275
pagina’s en 500 illustraties.
Van 1983 tot 1986 zijn van het TVE/VVG-tijdschrift
12 nummers verschenen met ca. 100 artikelen, 860
pagina’s en 375 illustraties.
Als bijzondere nummers zijn verschenen (en nog
verkrijgbaar):
van het TVE-tijdschrift: Het vijftigste TVE-nummer
(1979 nr.1), Erfgooiers (1980 nr.1), Laren (1980
nr.2), Jongere architectuur in het Gooi (1981 nr.2),
Weesp (1982 nr.2).
Van het TVE/VVG-tijdschrift: Bussum (1983 nr.2),
’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen (1984 nr.2),
50 jaar Goois Museum (1984 nr.4), Blaricum (1985
nr.2), 50 jaar Vrienden van het Gooi (1985 nr.3).
Prijs ƒ4 ,- voor normale nummers en ƒ 10,- voor
bijzondere nummers, excl. portokosten. Bestellen
bij K. Kool (02153-15680).
Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal ƒ 20,— op rek.nr.
47.62.75.199 Amro-Bank Laren (gironr. van de bank
32750) t.n.v. TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle
in het kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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Woord vooraf

De Stichting tussen Vecht en Eem maakt
haar naam letterlijk waar.
Werd vorig jaar de Open Dag gehouden in
Eemnes, thans is de beurt aan de andere
zijde van het ‘werkgebied’, namelijk het
stadje Muiden.
Het verheugt mij zeer dat deze keuze is
gemaakt.
Muiden heeft een zeer rijke historie. Zeer
bekend zijn de gebeurtenissen in het jaar
1296. Ik heb het dan natuurlijk over het
gevangenzetten van en de moord op Graaf
Floris V. Het door hem zelf gestichte
Muiderslot diende als gevangenis terwijl in
Muiderberg tekens zijn opgericht op de
plaats ? van de moord en het overlijden.
Zeer bekend is ook de periode van Slotvoogd
en Drost P.C. Hooft.
Hooft werd in 1609 door Prins Maurits
benoemd en leefde en werkte op het
Muiderslot tot zijn dood in 1647.
In de Kazernezaal, waar de vergadering van
TVE zal plaatsvinden, kunt u een prachtig
schilderij bekijken waarop de installatie van
P.C. Hooft als Drost is weergegeven.
Van der Aa schrijft in het Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden uit 1845 het
volgende:

Bij de brug zag men vroeger eenen grooten witten steen, met
eenen beugel. Tijdens het grafelijk bewind en de stadhouder
lijke regering moest de Drost, met den regtervoet in den
beugel, ten overstaan van gemagtigden van Muiden, Naarden
en de dorpen van Gooiland, Weesp en Weesperkerspel, in
handen der voorzittende Burgemeesteren van de drie steden,
bij rijzende zon, onder den bloolen hemel, eenen eed doen,
belovende daarbij
- de Staten van Holland en West-Frieslandgehouw en getrouw
te zullen zijn; het kasteel tot eere en ten dienste van hen te
bewaren; de steden en dorpen, ieder in het zijne, niet te
verhinderen in hunne voorregten, handvesten, vaststellingen
en gewoonten; maar hen daarin te sterken, stijven en
handhaven: de godsdienst, zoo als die destijds geoefend werd,
te belijden; weduwen, weezen en andere ellendigen onder zijn
regtsgebied behulpzaam te zijn, en in hun goed regt te
beschermen, en voorts in het algemeen te doen, wat een goede,
vrome kastelein van Muiden en Baljuw van Gooiland behoort
en schuldig was te houden en te doen - .

Het was bepaald een zware verantwoorde
lijkheid die de Drost te dragen had. De
huidige Eed of Belofte is wat dat betreft
sober te noemen.
Naast het slot zijn er in Muiden en Muider
berg nog vele historische waardevolle en
interessante objekten te vinden.
In Muiderberg is al sinds jaren het comité
Oud Muiderberg aktief.
Dit comité heeft door de jaren heen vele
aktiviteiten ontplooid, waaronder de
Muiderberg symposia, het verzorgen van
publicaties, studies enz.
Op 25 en 26 september zal er weer een
symposium plaatsvinden.
Uiteraard zeer de moeite waard!
In de stad Muiden is het relatief rustig aan
het ‘historische front’.
Op zich is dat verbazend omdat in Muiden
de historie als het ware op straat ligt. Met dit
rijke verleden kan en moet nog erg veel
worden gedaan.
Het is dan ook bijzonder verheugend te
kunnen konstateren dat dankzij een initiatief
van de stichting TVE de plannen om te
komen tot de oprichting van een ‘Historische
Kring Muiden' in een vergevorderd stadium
is.
Hopelijk kan de officiële oprichting van
deze kring als feit worden gevierd op de
Open Dag.

Ik wens de Historische Kring Muiden i.o. en
de Stichting tussen Vecht en Eem een
(verder) succesvol bestaan toe en vertrouw
op een bijzonder geslaagde Open Dag op
23 mei in het mooie Muiden.

G.J. Kuiper
burgemeester van Muiden
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Korte historische schets van het
stadje Muiden
S. C. van Diest

In de zomer van 1953 stond het stadje
Muiden bol van festiviteiten, onder meer als
een reactie op de suggestie van Gedepu
teerde Staten de gemeenten Weesp en
Muiden samen te voegen. Geen mooiere
aanleiding, om de overheid te laten zien dat
Muiden op zijn zelfstandigheid gesteld was,
om een daverend feest te organiseren ter
herdenking dat 1000 jaar tevoren, op 21 april
953, een oorkonde werd getekend, waarbij
Otto I aan de St.-Maartenskerk te Utrecht
schonk, al hetgeen hij had in het dorp
Amuda, alsook de tol welke geheven werd
van voorbij varende schepen, benevens een
bevestiging van de schenking van de visserij
in de Almere, reeds in 949 aan haar afge
staan.
Al eerder werd Muiden in de geschiedenis
genoemd.
‘Amuthon' luidde de naam van Muiden in
een lijst van landerijen toebehorende aan de
beroemde Benedictijnen-abdij te Werden
aan de Ruhr, gesticht in 793 door Liudger,
de eerste bisschop van Munster. Volgens
een latere lijst, die gedateerd wordt circa
900, bezat deze abdij in dit verafgelegen
gebied de kerk met het kerkeland. Het
bestaan van een kerk wijst op een nederzet
ting van enige betekenis.
De naam Amuthon betekent letterlijk
‘monding van de A’ en met ‘A’ moet dan de
Vecht bedoeld zijn. De benaming ‘A’ voor
bepaalde wateren was in Nederland niet
ongewoon.
Het geestelijk en ook het wereldlijk middel
punt van Noord-Nederland was Utrecht, de
zetel van de bisschop. en gedurende enige
eeuwen had het opkomend plaatsje aan de
Vecht betekenis als voorhaven van de
Bisschopstad.
Een rustige vaarweg was de Vecht nu niet
direkt. Vooral het gebied aan de mond van
de Vecht had eeuwen lang te lijden van

wateroverlast, hetzij bij grote afvoeren hoge
standen van de Rijn en Vecht, hetzij bij een
hoog peil van de Zuiderzee, hetzij en vooral
bij beide tegelijk.
Dc te Utrecht zetelende overheid trachtte
reeds vroeg haar gebied te beheersen door
de Vecht zo goed mogelijk te bekaden. De
Vecht zelf bleef nog lang een open mond
behouden. De aldus beschermde landerijen
werden ontgonnen en op strategisch
aantrekkelijke plaatsen werden sterkten
gebouwd of uitgebreid zoals Muiden.
Dat Muiden iets betekende blijkt wel uit een
merkwaardige oorkonde door Keizer
Hendrik V op 2 juni 1122 uitgegeven te
Utrecht. In dit zogenaamde Stadsrecht
bevestigde de keizer de rechten door
Bisschop Godebald aan Utrecht en Muiden
verleend, stelde de inwoners en bovendien
allen die in deze plaatsen verblijven om
handel te drijven, vrij van de bisschoppelijke
tol en legde aan de omwonenden een
schatting op voor de kostbare aanleg van wal
en gracht. Onder de getuigen worden in de
oorkonde ook enkele Muidenaren genoemd
en een van hen, een zekere Gisilbert werd
tevens tot schout te Muiden benoemd.
Muiden kreeg zijn omwalling en gracht pas
tegen 1600, al zien wij wel op een kaart van
Jacob van Deventer (1549) rond Muiden een
gracht.
In de 13e eeuw kwam er verandering in de
verhouding van Muiden tot de Bisschop. In
1226 gaf Bisschop Otto II Muiden en Weesp
in erfpacht aan zijn dienstman Gijsbrecht
van Aemstel II. Zijn opvolgers toonden zich
niet meer de trouwe leenmannen van de
bisschop. Bij een gewapend conflict in 1280
koos Floris V, graaf van Holland, de partij
van de bisschop. De heren van Amstel
dolven het onderspit en Floris kreeg voor de
oorlogskosten nu op zijn beurt onder meer
Muiden als pand. De bisschop bleef de
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leenheer en de graaf van Holland werd zijn
leenman, maar deze nominale rechten van
de bisschop werden door Floris en zijn
opvolgers ‘vergeten’ en Muiden werd
geleidelijk geheel en al een Hollandse stad.
(Iedereen kent de geschiedenis van 1296.
Gijsbrecht van Amstel IV was zijn nederlaag
niet vergeten en zat mede in het complot dat
leidde tot de moord op Floris V.)
De ligging van Muiden als deel van het
graafschap Holland was veel ongunstiger.
Het lag meer in een uithoek vooral omdat de
handelsfunctie van Utrecht werd overgeno
men door Dordrecht en het opkomende
Amsterdam voor zijn handel de vaarweg
over Amstel en Drecht nam.
Aanvankelijk telde Muiden nog wel mee
onder de nog kleine Hollandse steden,
getuige de in de 14e en 15e eeuw verkregen
voorrechten en privileges. Enige welvaart
moet er geweest zijn, getuige de St.-Nico-
laaskerk waarvan de toren dateert uit circa
1200 en het schip uit circa 1400. De ontwik
keling stond echter stil. Tegen het einde van
de 15e eeuw is er zelfs sprake van achteruit
gang en verval. Uit een enquête in 1494 ten
behoeve van de verpondingen (omslag
grondbelasting) blijkt dat Muiden 108
haardsteden bezat (500 a 600 zielen?) met als
bestaansmiddelen de visserij, het houden
van koeien en het maken van biezen matten
en verder wat deelgenootschappen in
schepen die Amsterdam als thuishaven
hadden. Geklaagd werd dat de welgestelden
naar elders trokken vooral vanwege de hoge
lasten, die moesten worden opgebracht voor
het onderhoud van dijken langs de Zuiderzee
en de Vecht.
Uit die tijd stamt de legende, verteld door
Wilhelmus Goudanus, een tijdgenoot, van
de zeemeermin die toen zij uit het net
ontsnapte zei Muiden zal beklijven en eeuwig
Muiden blijven. Het achterblijven van
Muiden bij andere steden trok toen al de
aandacht.
De zestiende eeuw bracht niet veel verande
ring, maar waarschijnlijk was in die jaren
door de politieke woelingen en de misoog
sten in geheel Nederland de economische
toestand ongunstig. Grote zorg voor de
stedelijke regering toen in de nacht van

10 mei 1564 Muiden door een ramp werd
getroffen, ditmaal niet door oorlogsgeweld,
zoals de plundering in 1507 door de troepen
van de Hertog van Gelder, doch nu door
brandstichting.
Het gehele centrum, voornamelijk
bestaande uit houten huizen, inclusief de
brug, ging in vlammen op. De inwoners
waren nagenoeg van alles beroofd, schreven
de regeerders in het request aan de landsheer
Filips II, waarin verzocht werd om financiële
hulp om in de nood te voorzien. Deze ramp
heeft blijvende gevolgen gehad voor het
uiterlijk aspect van het stadje, want reeds de
dag na de brand nam de Vroedschap een
keur aan die bepaalde dat in het vervolg de
huizen van steen gebouwd moesten worden
en met een hard dak.
Muiden heeft in het begin van de Tachtigja
rige Oorlog aanvankelijk niet de zijde van de
opstand gekozen. Amsterdam, dat de
koning trouw bleef, zou dit zeker niet
gedoogd hebben. Het voorbeeld van de
uitmoording van Naarden door de Spaanse
troepen in 1572 zal zijn invloed ook wel
gehad hebben.
In het najaar van 1576 veranderden de
omstandigheden. In het verdrag van Gent
verenigden alle Nederlandse Gewesten zich
om tezamen de vreemde troepen het land uit
te drijven.
Op 1 januari 1577 kwam het zogenaamde
Verdrag van Satisfactie tot stand, waarbij
ook Muiden overging tot de zijde van de
Staten van Holland. In de Satisfactie was het
behoud van de katholieke godsdienst
geregeld, maar dit is in Muiden op den duur
niet gebeurd. Er moest één kerk aan de
Gereformeerden (nu Hervormden) worden
afgestaan, maar Muiden had maar één kerk.
Deze moet al spoedig door de Calvinisten in
bezit zijn genomen. Er zijn geen bijzonder
heden bekend over de wijze waarop de
reformatie in Muiden in haar werk is gegaan.
Wel weten wij dat in december 1581 de uit
katholieken bestaande stadsregering
vervangen werd door een bewind dat
bestond uit aanhangers van de nieuwe
religie. De nonnen in het St.-Catherina
klooster hadden die bui al zien aankomen.
Op 14 april 1581 kwam er een overeenkomst
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Plattegrond van Maiden uit de atlas van Blaeu, Toneel der steden der Vereenigh Nederlanden,
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tot stand, waarbij het klooster al zijn
goederen en inkomsten overdroeg aan de
stad tegen een alimentatie voor de veertien
nonnen en drie lekezusters.
De gereformeerde godsdienst werd de
heersende religie en in de loop der jaren is de
meerderheid van de bevolking tot het
nieuwe geloof overgegaan. De katholieken
trokken zich terug in schuilkerken en pas in
1658 kwam er weer een kerkje (in de
Naarderstraat) met een vaste pastoor.
De strijd tegen de Spanjaarden gaf allerwege
een stimulans voor de versterking van de
steden. Ook in Muiden werd in 1580 een
begin gemaakt met de fortificatie, een werk
dat voor rekening van het gemene land
(Holland) zou worden uitgevoerd. Toen na
enkele jaren de aanleg wegens geldgebrek
stagneerde, gaf de stad Amsterdam de
benodigde middelen om mr Adriaen
Anthonisz. in staat te stellen plannen uit te
werken en ook uit te voeren. De basis van de
huidige forten en ook het huidige stratenplan
werden in die tijd gelegd.

De doelmatigheid van de nieuwe vestingwer
ken is in de Tachtigjarige Oorlog niet
gebleken, want het stadje werd gevrijwaard
van krijgsverrichtingen.
Toch gaven de wallen, ook al bestonden zij
slechts uit een aarden wal met een natte
gracht, de bevolking een gevoel van veilig
heid. Muiden kreeg dan ook zijn aandeel in
de economische expansie van de Nederlan
den in de tijd na 1600.
Nieuwe bedrijven werden opgericht,
waarvan de zoutziederijen en de scheepswer
ven de belangrijkste waren. Zout was een
belangrijk exportartikel naar de Oostzeelan-
den en mogelijk was dit een van de oorzaken
van een herleving van het scheepvaartver
keer vanuit Muiden, zoals blijkt uit gegevens
uit de Sonttol-registers. Muiden begon ook
te profiteren van de uitbreiding van de
Rijnhandel van Amsterdam. De vaart van
Amsterdam op de Rijn en de binnenvaart op
de andere Nederlandse gewesten liep voor
een deel over de Vecht en dus over Muiden.
Het voordeel voor Muiden bestond in de
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leveranties aan voorbij varende schepen en
in het slepen (jagen) met paarden, van de
schepen naar Utrecht.
Enige activiteit bracht ook de in 1641
aangelegde trekvaart Naarden-Muiden-
Amsterdam en het daarlangs lopend
zandpad. Voorheen liep de verbinding over
de zeedijk. Het octrooi zegt duidelijk dat de
Vechtdijken niet doorgegraven mochten
worden, hetgeen betekende, dat de reizigers
in Muiden moesten overstappen. Lang heeft
dit niet geduurd, want Amsterdam had zand
uit Naarden nodig voor de in 1658 aangevan
gen stadsuitbreiding en dat betekende een
doorgaande verbinding en dus sluizen.

Het herlevende scheepvaartverkeer bracht
behoefte aan scheepswerven en de Vroed
schap verkocht in 1621 grond aan een
tweetal scheepstimmerlieden. Later in 1652
verzocht de Vroedschap de regering in Den
Haag om een octrooi voor enige werven aan
de westzijde zowel ten zuiden als ten
noorden van de brug.
Vrijdom van belasting werd gegeven om
deze industrie te stimuleren. Enkele met de
scheepvaart verwante bedrijven heeft
Muiden in die tijd eveneens gehad. Wij lazen
van een lijnbaan op de stadswal aan de
oostzijde en een taanderij op der stedewal
aan de noordzijde. Ook andere bedrijven
werden opgericht, onder andere een
zeepziederij, een kalkoven, een bierbrouwe
rij, een brandewijnstokerij, en een glasblaze
rij. Al deze bedrijfjes kregen overheidssteun
in de vorm van belastingvrijdom of monopo
lie. Overheidssteun was ook in die tijd niet
ongewoon, maar het schijnt toch wel dat de
plaatselijke regering extra zorg besteedde
aan de bestaansmiddelen van de bevolking.
Ondanks deze hulp hadden de meeste van
deze nieuw gestichte bedrijven slechts een
kort bestaan en zij zijn ongemerkt verdwe
nen. De verwachting dat Muiden zou
uitbreiden werd niet bewaarheid. Bij de
aanleg van de stadswallen circa 1600 werden
de stadsgrenzen in westelijke richting
uitgelegd. Het zou tot de 20e eeuw duren,
dat de Singelstraat en de Zeestraat werden
bebouwd.
Te vermelden is de stichting van het 'armen

weeshuis’, waaraan de Vroedschap op 29
december 1654 haar goedkeuring gaf. Het
weeshuis werd gevestigd in het vroegere
St.-Catherinaconvent. In een resolutie van
28 maart 1656 werden bepaalde inkomsten
aangewezen, namelijk de opbrengst van
enige landerijen en een collecte op zondag
middag in de kerk.
In het rampjaar 1672 zag Muiden zich
wederom geplaatst in zijn functie van
Hollandse grensstad. Het is bekend dat het
behoud van het kerngebied van de Repu
bliek. het gewest Holland, te danken is aan
het water dat bij deze gelegenheid door de
Nederlanders als bondgenoot te hulp
geroepen werd. De polders oostelijk van
Muiden werden onder water gezet door het
openen van de sluis in Uitermeer en het
doorsteken van de zeedijk tussen Muiden en
Muiderberg. Amsterdam hechtte be
grijpelijkerwijs veel waarde aan het behoud
van Muiden en zorgde voor soldaten,
werkvolk, geschut en munitie en, wat niet
het minst belangrijk was, voor geld. Het
water in de polders dreigde bij eb weer terug
te vloeien en om dat te voorkomen gaf
Amsterdam. zonder de regering van Muiden
te raadplegen, opdracht een dam in de Vecht
te leggen ten zuiden van de stad. Muiden
legde zich bij de situatie neer tegen de
belofte dat er een schutsluis zou komen,
waaraan zij niets zou betalen, maar wel
schutsgelden zou mogen heffen.
De oorlogstoestand rondom Muiden heeft
meer dan een jaar geduurd. De Fransen
hadden wel Muiderberg bezet, maar de
aanvallen op Muiden werden afgeslagen. In
september 1673 kwam het einde van de
oorlog.
Een blijvend gevolg heeft de oorlog van 1672
voor Muiden wel gebracht: de uitvoering
van het oude plan tot verplaatsing van de
sluis in de Vecht van Hinderdam naar
Muiden. De kosten zouden worden omgesla
gen over de eigenaren van de landen langs de
Vecht en over allen die door de te maken
sluis gebeneficieert zouden worden. De
kosten hebben uiteindelijk ƒ 295.241,-
bedragen en werden door Amsterdam
voorgeschoten. Dijkdoorbraken in novem
ber 1675 brachten de Staten van Holland tot
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Op Herengracht 90 bevond zich deze steen van
een grut-rosmolen. In 1980 werden op deze
plaats nieuwe huizen gebouwd.

het benoemen van een commissie ter
voorbereiding tot een gemeenschappelijk
dijkbeheer. Een van de eerste voorstellen
-23 september 1676-was om de straeten van
Muyden tot de sluys toe met een muur te
verhogen tot soo hoogh als de dycken sullen
leggen.
Een verder gevolg van de arbeid van de
commissie is de instelling door de Staten van
Holland, op 7 mei 1678, van een college van
Dijkgraaf en Hoogheemraden voor de
Zeedijk beoosten Muiden, een nog steeds
bestaand college. Voor de Diemerzeedijk
bestond al veel eerder een college van
'waarsluiden'. heemraden.
Ondanks de zorgen van deze colleges
vonden nog regelmatig stormschade en
dijkdoorbraken plaats. Dit moet een
ongunstige invloed gehad hebben op de
financiën van de stad en haar inwoners. In de
laatste jaren van de 17e eeuw en nog tot ver
in de 18e eeuw was er een chronische
achterstand in de afdracht van de belastingen
aan de centrale overheid. Regelmatig werd
de Drost, die zetelde op het Muiderslot, te
hulp geroepen om te bemiddelen bij de
Staten van Holland om uitstel van betaling te

krijgen, een bemiddeling die wel eens succes
had.
Gedurende het grootste deel van de 18e
eeuw zijn er in Muiden geen gebeurtenissen
voorgevallen die het vermelden waard zijn.
Economisch lijkt het wat beter te gaan, al
bleef Muiden achter bij andere steden. Van
de zes zoutketen waren er door combinaties
nog een drietal over, die gezamenlijk toch
altijd nog een 20.000 zakken zout produceer
den. De zoutketen gaven niet alleen werk
aan de zoutpannen, maar vooral aan het
lossen en laden van zout en van de brandstof
turf. De scheepswerven en aanverwante
bedrijven maakten een bloeitijd mee. Werk
voor de scheepsjagers om de Keulse aken
stroomopwaarts te brengen, de trekschuiten
naar Amsterdam en Naarden, dit alles gaf
werk aan de kleine middenstand.
Werk bracht ook de groei van de in 1702
gestichte kruitmolen. Van deze molen is de
huidige Nederlandse Springstoffenfabriek
de rechtstreekse voortzetting.
Uit een kohier van de verpanding van 1732
blijkt een aantal huizen en gebouwen van
190 personen (900 a 1000 inwoners?) en uit
een kohier van de ‘Personele Quotisatie’ een
aantal van 25 personen die waren aangesla
gen voor een inkomen van meer dan ƒ 600,-
per jaar.
Tegen het einde van de 18e eeuw zou
Muiden nog eenmaal ondervinden dat zijn
lot voor een groot deel bepaald werd door
zijn ligging als Hollandse grensvesting. Dit
was bij de aanval van de Pruisische troepen
op Amsterdam in het najaar van 1787, toen
deze troepen zich mengden in de strijd
tussen de Patriotten en de Prinsgezinden,
een strijd die na enige schermutselingen
eindigde in een capitulatie van de Patriotten.
Merkwaardig is dat in het stadje de tegenstel
ling Prinsgezinden-Patriotten nauwelijks
merkbaar was. Waarschijnlijk ontbrak de
gezeten burgerij, die overal invloed in het
bestuur eiste. Ook de katholieke burgers,
die niet benoembaar waren, hielden zich
rustig. De enige Patriot die van zich deed
horen was merkwaardigerwijs een dominee,
ds van Eyk. De achtergrond was een conflict
met de Vroedschap, die een boom voor zijn
huis had laten rooien.
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De rustige situatie veranderde toen in
januari 1795 de Fransen ons land binnentrok
ken en zonder tegenstand namen in Muiden
de Patriotten het heft in handen. Onder de
leus ‘vrijheid, gelijkheid, en broederschap’
werd in de Grote Kerk een nieuwe Vroed
schap gekozen. Iedereen had stemrecht, alle
privileges werden ingetrokken, en de
roomsen gelijkgesteld.
De Franse Tijd was voor de welvaart
noodlottig. Kosten van inkwartiering en
vorderen van paard en wagen wogen zwaar.
Slechts de haven bloeide, omdat geen
scheepvaart over de Noordzee mogelijk was
en in de Muidense haven overladen plaats
vond op grotere schepen. Helaas moest de
sluis van 1809-1812, wegens algeheel herstel,
worden gesloten en liep de scheepvaart over
Smal-Weesp met overladen in Amsterdam.
Er was weinig vreugde toen de Fransen zich
in 1813 terugtrokken, temeer omdat er toen
inkwartiering kwam van de Kozakken.
Ook na de bevrijding van de Fransen bleef
de welvaart uit. Grote problemen met de
haven die regelmatig verzandde. Er was
praktisch alleen verkeer van turfschuiten
van de zoutketen en de steenbakkerijen in
Maarssen. Pas in 1870 kwamen er strekdam
men in de haven, waardoor het scheepvaart
verkeer sterk steeg (12.000 schepen passeer
den de sluis in 1871).
De zoutfabrieken hadden een armetierig
bestaan. Enkele verdwenen en andere
gingen op in ‘De Pauw’, die in september
1838 door J.J. Bouvy werd aangekocht. Pas
na 1870 begon de opleving van de zoutindus-
trie en begon De Pauw met uitbreiding.
De buskruitmolen ging het in de eerste helft
van de 19e eeuw ook al niet veel beter. In
1844 vond concentratie plaats van alle
buskruitfabrieken in Nederland. Voor
Muiden bracht dit werk aan de winkel,
helaas doorkruist door een ramp in 1883.
Ondanks tegenstand van de gemeenteraad
vond in 1885 toch herbouw plaats. Het enige
positieve valt te melden van de scheepswer
ven. Na de Franse tijd vond er, dankzij de
oplevende handel, veel nieuwbouw plaats.
De leidende figuur was de van Gouda
afkomstige Hendrik Schouten, die in 1844
de oude werf van Arend Paddenburg

overnam. Expansie in noordelijke richting
kwam tot stand door het overnemen van de
werf van Pieter Pauw, genaamd ‘Nooit
Gedacht’, en in 1892 van de failliete werf van
Thomas Pauw genaamd ‘Het Hert'.

Mocht over het algemeen de bedrijvigheid,
vooral in de eerste vijftig jaren van de 19e
eeuw, armzalig genoemd worden, voor het
stadsbestuur waren de zorgen navenant. Het
stadhuis stond op instorten (hetgeen
gebeurde in 1838); wegen en straten waren
niet verhard, de haven verzand, de school
bouwvallig enz. Geld was er niet en het
duurde een eeuw voordat al deze problemen
waren opgelost.
Armoede, vooral in de winter, voor bijna
een derde van de bevolking. De kerken
moesten maar zorgen alsmede enkele
goedwillende burgers. Werkverschaffing
door de scheepswerven die in de winter touw
lieten pluizen, en bij een veenderij in de
Zuidpolder opgezet, onder andere door de
familie Van der Spar. Zijdelingse steun van
de stadsoverheid door aan Huizers toestem
ming te geven tot het opzetten van bokking
rokerijen.
Nauw verband met de slechte sociale
toestand hield het drankmisbruik. In de
Franse tijd waren er 21 vergunningen op
ruim 180 huizen. Geregeld kwamen er
adressen in de Raad om de verkoop van
sterke drank te verbieden. Dominee en
pastoor vonden elkaar in verzoeken om de
kermis, die gehouden werd van de laatste
zondag in augustus tot en met de eerste
zondag in september, op te heffen. In 1882
was het zover. Al met al geen opwekkend
beeld. Pas tegen het einde van de 19e eeuw
komt de ommekeer, dankzij de onderne
mersgeest van de plaatselijke industriëlen.
Muiden had echter ook nog wat tegenvallers
te verwerken. In 1892 opening van het
Merwedekanaal, waardoor het verkeer over
de Vecht tot vrijwel nihil terugviel. Geen
verkeer meer in de haven, geen scheepsja-
gers meer nodig, vooral niet meer toen de
motor kwam. In 1893 ging de zoutkeet over
op de stoomkraan, waardoor er geen werk
meer was voor de turf- en zoutdragers.
(Circa 1850 was de keet overigens al
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Uittreksel uit het kadaster Gemeente Muiden, Sectie A, 5-8-1859. Met de scheepshelling van
P. Pauw.
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overgestapt van turf op steenkool.)
Ondanks deze negatieve punten zien wij
toch vooruitgang in de werkgelegenheid bij
de plaatselijke industrieën. Schouten begon
in 1894 met ijzeren vaartuigen en liet vele
boten te water lopen. Bouvy deed mee aan
de expansie en kocht regelmatig belendende
huizen voor uitbreiding. De kruitfabriek
profiteerde van de oorlogsdreiging 1914-
1918.
Ook de stadsoverheid profiteerde van deze
opleving. Er was meer geld ter beschikking
voor een nieuw stadhuis (1915), een gemeen
teschool op de Ossenmarkt (1884), waterlei
ding en elektriciteit (1913) en gas pas in
1931. Geleidelijk werden de in 1870 van de
aangrenzende bewoners overgenomen
straten verhard en verbeterd. Alles werd wat
vriendelijker, wat beter, al kan dit over het
algemeen niet gezegd worden van de
woontoestanden. Een in 1909 opgerichte
Woningbouwvereniging kreeg geen steun
van de gemeenteraad, als zijnde onbillijk
tegenover de huiseigenaren. Particulier
initiatief werd wel gesteund, hetgeen leidde
tot bebouwing van Vechtkade, Singelstraat
en Zeestraat. Pas de in 1934 opgerichte
Woningbouwvereniging ‘Ons Belang’ gaf de
grote stoot tot de verbetering van de
volkshuisvesting.
De jaren dertig brachten een definitieve
oplossing van het verkeersprobleem. Tot
1927 kronkelde al het verkeer zich door de
nauwe straatjes van het stadje, ook de
Gooise tram sinds 1882. Er kwam in dat jaar
een houten noodbrug ten zuiden van de stad.
De brug had slechts één baan, zodat alleen
het verkeer van Amsterdam om de vesting
geleid kon worden. Enkele jaren later, in
1932, kwam een brug met dubbele baan met
aansluitende wegen, zodat al het verkeer nu
buiten de vesting om kon rijden. In 1929
verdween de sinds eeuwen bestaande tol
over de sluisbrug, vooral door akties van de
toen zeer populaire Floris Vos. Een zeer
moeilijke tijd maakte Muiden door in de
jaren 1930-1936. Deze zware crisistijd bracht
voor de plaatselijke industrieën, waarbij zich
de snel groeiende carosseriefabriek Broshuis
had gevoegd, een sterk teruglopende
werkgelegenheid en dat voor een stadje dat

voornamelijk uit werknemers bestond. In de
ergste tijd telde de gemeente Muiden 150
steuntrekkers (alleen gezinshoofden) op een
bevolking van toen nog geen 3000 zielen
(inclusief Muiderberg). De gemeente had
geen sluitende begroting en overal moest op
beknibbeld en bezuinigd worden. Na 1938
liep door de terugkerende bedrijvigheid,
vooral bij de Springstoffenfabriek, het
aantal werklozen sterk terug.

Het tijdperk 1940-1945 ligt de oudere
Muidenaren nog vers in het geheugen. Toen
op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak werden alle
landerijen ten oosten van de Vecht geïnun
deerd. De bevolking van het stadje stond op
het punt geëvacueerd te worden toen de
capitulatie kwam. Het Hollandse leger werd
ontwapend en later kwamen er permanent
Duitse soldaten in de kazerne. Velen
werden gedwongen in Duitsland te werk
gesteld toen de werkgelegenheid, bij gebrek
aan grondstoffen, sterk terugliep. De
voedselsituatie lag moeilijk. Dankzij een
Toren van de oude kerk met daarvoor huizen
gebouwd in 1980 op de zogenaamde ‘Bouvy-
gronden’.

I

-Eiltli

60



plaatselijk 'noodcomite' kwamen er nog wat
levensmiddelen.
De 5e mei 1945 bracht de capitulatie van de
Duitsers en enkele dagen later kwamen de
Canadezen onder groot enthousiasme van
de bevolking.
De moeilijke tijd was achter de rug. De
plaatselijke industrie kwam weer op gang.
jonge industrieën, als de scheepswerven van
de Gebr. Dolman en de Gebr. Kok, komen
tot bloei en een voor de oorlog door de
Gebr. Kauderer (Amroh) opgezette
radio-onderdelenfabriek maakte een sterke
groei door. Ook het gemeentebestuur kwam
weer met initiatieven. Restauraties van
N.H. Kerk en Gemeentehuis. Maatregelen
tot krotopruiming, rioolaanleg, straatverbe-
tering, scholenbouw, woningbouwprojekten
buiten de vesting. Dit alles was voor een
groot deel mogelijk uit forse jaarlijkse extra
uitkeringen van de overheid die Muiden
krijgt voor zijn historische stadskern.
Eén maatregel van de centrale overheid
werd eerst als een rem gevoeld voor de
welvaart van het stadje, namelijk geen
gelegenheid voor industrievestiging. Weesp
werd hiervoor aangewezen. Deze maatregel
noodzaakte expanderende industrieën weg
te trekken, zoals Broshuis naar Kampen en
nog onlangs de Amroh naar Weesp.
Scheepswerf Schouten kon de concurrentie
niet aan en gooide het roer om naar de
waterrecreatie. De zoutfabriek sloot in
1969. De concurrentie met Boekclo was niet
vol te houden. Slechts de Springstoffenfa
briek bleef als enige oude industrie zijn
werkgelegenheid behouden.
Wel kwam er nieuwe werkgelegenheid
buiten de vesting in de PEN centrale,
geopend in 1971 en de Maxis in 1974. De
PEN centrale is over enkele jaren afgeschre
ven en het ziet ernaar uit dat door de
concentratie van centrales deze helaas
gesloten wordt.
Muiden wordt van werkstad, slaapstad, zij
het dan ook met een recreatieve functie. De
herleefde belangsteling voor het Muiderslot,
uitmuntend gerestaureerd onder de bezie
lende leiding van Ton Koot, en de beide
jachthavens, brengen zomers honderddui
zenden bezoekers naar het stadje ten
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faveure van de horeca, gevestigd om de in
1976 hernieuwde sluis en brug.
Het stadje is nog springlevend.

Voor uitvoerige beschrijving zie Beknopte
geschiedenis van Midden door dr L. Jansen
en drs S.C. van Diest, 1953, met bronvermel
ding.
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Het Muiderslot

M. Brekelmans

Aan de rand van Muiden, aan de monding
van de Vecht, ligt één van de bekendste en
fraaiste middeleeuwse kastelen van Neder
land, toepasselijk het Muiderslot geheten.
De geschiedenis van dit kasteel gaat terug
tot in de 13e eeuw toen Floris V, graaf van
Holland, op deze plaats een kasteel liet
bouwen ter verdediging van de grenzen.
Toch dateert het huidige kasteel van een
kleine eeuw later. In uiterlijk heeft het
Muiderslot veel weg van kasteel Medemblik,
dat eveneens door graaf Floris V is gebouwd.
Omdat deze graaf ook elders versterkingen
en kastelen liet bouwen, kan hij gerust als
een echte kastelenbouwer worden gezien.
Het Muiderslot diende aanvankelijk
speciaal voor de verdediging van de grens
tegen Utrecht. In later eeuwen werd het met
name van belang voor de verdediging van
Amsterdam. Vooral omdat het, niet alleen
in de nabijheid van die stad, maar bovenal
aan een van de belangrijkste toegangswegen
ervan lag.
Dat Floris V in 1296 door enige ontevreden
leenmannen, waaronder Gijsbrecht van
Amstel en Gerard van Velzen, gevangen
werd genomen, naar het Muiderslot werd
gebracht en kort daarop werd vermoord,
mag als bekend worden verondersteld. Het
is dan ook onnodig hier uitgebreid aandacht
aan te besteden. Wat belangrijker is voor de
geschiedenis van het slot, is dat het na de
moord op Floris V werd belegerd door de
bisschop van Utrecht, Willem van Mechelen.
Nadat deze het had ingenomen heeft hij het
vermoedelijk tot op het maaiveld laten
slopen.
Toch bestaat het Muiderslot nog steeds,
want tussen 1369 en 1373 werd het huidige
slot op de oude funderingen weer opge-
bouwd. Wellicht fungeerde het opnieuw als
grenspost tegen Utrecht. Het kreeg in ieder
geval nog een nieuwe vleugel, de noordoost-

vleugel, die vermoedelijk geheel nieuw
gebouwd werd in 1387. Het huidige Muider
slot bezit nog steeds het uiterlijk zoals het in
de 14e eeuw gebouwd werd; als waterburcht.
Romdom het kasteel ligt een brede slot
gracht, waarover slechts één ophaalbrug
loopt. Het bezit een vrijwel vierkant
grondplan met op alle hoeken een ronde
toren. Tussen de noord- en westtoren liggen
de prinsenkamer en ridderzaal, tussen
noord- en oosttoren de keuken en eetkamer.
Een vijfde, kleinere toren is de vierkante
poorttoren. Ongetwijfeld heeft het ook een
voorburcht bezeten voor de poorttoren op
de oever, maar daar is niets van bewaard
gebleven.
Een rol van betekenis heeft het slot tot de
16e eeuw niet meer gespeeld. Hoewel de
Hoekse en Kabeljauwse twisten Holland
langdurig teisterden was daarvan op het
Muiderslot weinig te merken. Er staat
althans niets over vermeld in de bronnen.
Aan het begin van de 16e eeuw deden de
Habsburgers verschillende pogingen hun
bezittingen uit te breiden, onder andere met
het hertogdom Gelre. Zij werden hierbij
echter heftig bestreden door hertog Karei
van Gelre, die niet afliet zijn tegenstanders
op alle fronten te bestoken. En soms zelfs tot
in Holland door te stoten met zijn verras
singsaanvallen en plundertochten, die geleid
werden door de roemruchte Maarten van
Rossum.
Omdat baljuw en slotvoogd Joost van
Zwieten de ernst van de situatie inzag, liet
hij in 1508 een begin maken met de herstel
werkzaamheden aan de muren en de
ophaalbrug. Het onderhoud hieraan had
immers lang te kort geschoten. Maar nog
voordat de werkzaamheden gereed waren
veranderde het slot al van eigenaar, omdat
hertog Karei van Gelre het door list wist in te
nemen. Lang heeft deze bezetting niet
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Het Muiderslot, hier gezien vanaf de rondom aangelegde verdedigingswallen, is nog immer één
van Nederlands bekendste en fraaiste kastelen.
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geduurd. Na het Verdrag van Kamerijk in
1508 moest Karei onder Franse druk het slot
weer verlaten. De eerder begonnen herstel
werkzaamheden werden hierna spoedig
hervat.
Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog,
kozen zowel Muiden als Amsterdam voor de
Spaanse kant. Omdat Willem van Oranje
zich terdege bewust was van de strategische
positie van Muiden en het Muiderslot, zowel
ten aanzien van Amsterdam als van Utrecht,
besloot hij in 1572 een poging te ondernemen
de stad in te nemen. Deze werd uitgevoerd
door Dirk van Sonoy, die er in slaagde
Muiden te bezetten. Het Muiderslot werd
echter hardnekkig verdedigd door de
kasteelheer Van Loo. Na de komst van
Spaansgezinde troepen moest Sonoy zich

geheel uit Muiden terugtrekken.
Het duurde tot 1577 voordat Muiden, en
daarmee het Muiderslot, vrijwillig naar de
Staatse kant overging. Het slot werd spoedig
daarop, onder leiding van mr Adriaan
Anthonisz, fortificatiemeester der Ver
enigde Nederlanden, van wallen voorzien.
Vermoedelijk is dit ten koste van de voor
burcht gegaan, want op gravures is daar niets
meer van terug te zien.
Ook Leicester liet, net als Karei van Gelre
voor hem, in een poging de macht naar zich
toe te trekken, het slot in 1587 bezetten om
druk op Amsterdam uit te oefenen. Nadat
dit mislukt was vertrok Leicester uit de
Nederlanden en kwam het Muiderslot
opnieuw in Staatse handen.
Behalve door de moord op graaf Floris V, is
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het Muiderslot vooral bekend door Pieter
Corneliszoon Hooft (1581-1647), die hier
vanaf 1609 heeft gewoond en gewerkt. Als
zoon van een Amsterdamse handelaar in
granen en haring, kan Hooft een typisch
voorbeeld van de Hollandse burgercultuur
genoemd worden.
Nadat hij in 1609 was benoemd tot drost van
Muiden, baljuw van Gooiland, hoofdofficier
van Weesp en Weesperkarspel, kreeg hij als
residentie het Muiderslot. Hier oefende hij
zowel de rechterlijke als bestuurlijke macht
uit, die inherent aan zijn functie waren.
Hooft maakte van het Muiderslot een
bewoonbaar geheel en bouwde voor de
Ridderzaal een wachtkamer, die later weer
afgebroken is.
In al deze jaren werd het Muiderslot niet
alleen als versterking ter verdediging van
Amsterdam gebruikt (nog in 1629 werd er
een compagnie soldaten gelegerd, nadat de
Spanjaarden de Veluwe waren binnen
gedrongen), maar ook als bestuurscentrum,
gevangenis en als cultureel trefcentrum.
Niet voor niets is de Muiderkring een begrip
geworden. Op het Muiderslot kwam een
steeds wisselend gezelschap van genodigden,
vrienden, musici en schrijvers bijeen.
Hooft zelf was niet alleen dichter, prozaïst,
maar ook historieschrijver. Zijn lijvige
‘Neederlandsche Histooriën’ zijn degelijke
en uitvoerige meesterwerken.
Na zijn dood werd Hooft opgevolgd door
een aanzienlijk minder kleurrijk, maar wel
omvangrijk, persoon: Gerard Bicker, een
zoon uit het bekende en belangrijke Amster
damse geslacht Bicker. Veel heeft hij echter
niet betekend voor de geschiedenis. Toen
stadhouder Willem II in 1650 een geschil
over de legersterkte wilde oplossen door een
poging te ondernemen Amsterdam te
bezetten, liet hij eerst het Muiderslot
innemen. Veel moeite heeft dit niet gekost;
Bicker had al de vlucht genomen naar
Amsterdam en het slot onbemand achterge
laten.
Als de Republiek in 1672 binnen gevallen
wordt door Franse troepen weet veldheer
Johan Maurits van Nassau op het laatste
moment te voorkomen dat zowel Muiden als
het slot in Franse handen vallen. Hij weet

het Muiderslot op het laatste nippertje te
bezetten, al nadat de burgemeester van
Muiden de capitulatie had aangeboden!
Na 1672 en gedurende het grootste deel van
de 18e eeuw heeft het Muiderslot een rustige
tijd gekend. Verschillende slotvoogden
oefenden er hun werkzaamheden uit.
Omdat het rustig was in Holland, gebeurde
er ook op of om het slot weinig. Totdat in
1785 de patriotten de stadhouder Willem V
uit Holland verjoegen. Voordat in 1787 de
Pruisische troepen van zijn zwager hem weer
op de stadhouderlijke troon plaatsten, werd
het slot nog door muitende patriottistische
troepen geplunderd. Veel schade heeft het
slot zelf daarvan niet ondervonden.
De Franse invasies en veroveringen van 1794
en 1795 betekenden het einde voor het
stadhouderlijk tijdperk en de Republiek.
Voor het Muiderslot betekende het een
kleine verandering, het werd gebruikt voor
de opsluiting van politieke gevangenen en
als kazerne. Ingrijpender was dat het
gebruikt ging worden voor de opslag van
ammunitie en krijgsbehoeften. Omdat de
vloeren en muren daar niet op berekend
waren begonnen de muren weldra ernstige
scheuren te vertonen. Het duurde tot na de
Franse tijd voordat een eind kwam aan de
opslag van krijgsbehoeften. Pas in 1824 werd
het ontruimd en overgedragen aan de Dienst
der Domeinen. De militaire rol van het slot
was voorlopig uitgespeeld.
Toch werd het in het midden van de 19e
eeuw weer opgenomen in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De bolwerken
rondom het slot werden vernieuwd en
aangepast aan de eisen des tijds. Door
nieuwe ontwikkelingen op wapengebied
waren deze echter snel achterhaald. Het
duurde tot 1954 voordat het Muiderslot en
het omliggende terrein geheel gedemilitari
seerd waren en een burgerlijke bestemming
kregen.
In 1825 was het Muiderslot echter bijna
verloren gegaan. De Dienst der Domeinen
had namelijk aangekondigd dat zou worden
overgegaan tot het ‘publiek voor afbraak
verkoopen’ van het Muiderslot. Verzoeken
om het behoud, gericht aan koning Willem I,
konden de afbraak echter voorkomen. Als
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De opnieuw aangelegde Kruidhof is een fraai voorbeeld van de streng symmetrische tuinaanleg
van de 17e eeuw.

belangrijkste reden werd aangevoerd dat het
als woonplaats had gediend voor P.C.
Hooft, een van de beroemdste dichters van
het land. Dat het uit de middeleeuwen
dateerde en afgezien van Hooft een rijke
historie bezat, telde bij het behoud aanzien
lijk minder mee.
Aanvankelijk vonden er slechts incidentele
restauraties plaats. Dit veranderde wezenlijk
bij de benoeming (in 1875) van Victor de
Stuers als chef-referendaris van de Afdeling
Kunsten en Wetenschappen van het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken. Mede dankzij
Victor de Stuers, die in 1873 zijn geruchtma
kende ‘Holland op zijn smalst’ had gepubli
ceerd, kwam er meer belangstelling voor de
Hollandse en Nederlandse monumenten.
Vanaf 1878 kwam er voor het eerst zelfs
jaarlijks een vast bedrag voor herstel op de
begroting.
Aan het eind van de vorige eeuw vond een
aantal restauraties plaats, waaronder door
P.J.H. Cuypers, later ook door J.H.W.
Berden. Deze laatste was verantwoordelijk
voor een grootscheepse restauratie die van
1895 tot 1909 zou duren. Zowel Cuypers als

Berden hadden getracht van het Muiderslot
weer een typisch middeleeuws kasteel te
maken, onder andere door het rijkelijk te
voorzien van kantelen. Een tweede groot
scheepse restauratie van 1956 tot 1972
maakte deze niet-historische veranderingen
weer ongedaan. De opzet was nu het tonen
van het Muiderslot als historisch gegroeid
geheel, met kenmerken uit de verschillende
tijdsperioden.
Voor het slot ligt de gereconstrueerde
kruidhof, waar in vroeger dagen genees
krachtige, aromatische en kleurstofgevende
kruiden alsmede vruchten werden gekweekt
voor eigen gebruik. Tenslotte verrees in
1967-1968 een poortgebouw, ter afsluiting
van het kasteelterrein. Rondom het slot
liggen nog aarden wallen en een bastion,
herinneringen aan de tijd dat het Muiderslot
in gebruik was als vesting. Ook in de
onmiddellijke omgeving zijn nog verschil
lende vestingwerken te zien, die het vroegere
strategisch belang van Muiden illustreren.
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Bouvy-zout

D.P.R.A. Bouvy en A.C.J. de Vrankrijker

De oude zoutketen

Zout wordt uit zee gewonnen of in mijnen
gedolven, ruw verhandeld (wegenzout) of
opgelost tot pekel, gezuiverd en ingedampt
tot grovere of fijnere kristalletjes. Dat
gebeurt al eeuwenlang in zoutziederijen die
men oudtijds op tal van plaatsen in Neder
land aantrof. Zo ook in Muiden, gunstig
gelegen voor goedkope aan- en afvoer aan
de monding van de Vecht. Zout was overal
nodig, onder meer voor het conserveren van
vis, bij het maken van kaas en boter, in de
keuken en op tafel.
In Muiden schijnt men in het laatst van de
16e eeuw te zijn begonnen met het raffineren
van zout. We weten dat er in 1605 zoutdra-
gers waren die werk vonden in het lossen en
laden van ‘groff zout’ en ‘cleyn zout'
(gezuiverd zout) en tevens van turf die de
zoutzieder nodig had als brandstof. De
sjouwers traden om beurten op, als er werk
voor hen was. De neiging tot reglementeren
bracht mee dat de overheid weldra met
voorschriften kwam, teneinde gekrakeel te
voorkomen. Er werden in 1612 twaalf
gezworen zoutdragers aangesteld.
Omtrent het bestaan van zoutketen in die
tijd zijn we bijzonder slecht ingelicht. Het
zou kunnen zijn dat Muiden toen minder een
centrum van zoutziederij was dan wel van
zouthandel. Het belangrijkste bericht is de
vermelding in 1623 van Reinier Adriaensz
Pauw, koopman te Amsterdam en eigenaar
van vijf zoutpannen in Muiden.
Wat de 18e eeuw betreft kunnen we een
redelijk beeld geven. In een lijst van
opstallen, gemaakt in 1707 in verband met
bijdragen aan de kosten van de brandspuit,
vinden we drie namen van zoutzieders, die
met elkaar twintig pannen hadden. Enkele
jaren later worden ons zes zoutketen
gemeld, alle aan de oostzijde van de Vecht

Joannes Jacobus Bouvy, foto ca. 1860.

gelegen. Deze waren -te beginnen aan de
zuidzijde van de Herengracht- Het Anker,
De Duyf, De Lange Gangh, De Pauw, De
Lelie en De Wereld.
De werkgelegenheid welke de zoutketen
boden moet niet onbelangrijk zijn geweest in
een stad die toen minder dan duizend
inwoners telde. Het betrof zwaar werk, ten
dele verricht in vochtige hete ruimten. Dit
niet alleen bij het aanschuiven en in manden
scheppen van het nog natte zout, maar ook
bij het uithakken van de harde laag ‘keet-
spek’ dat zich op de bodem van de pannen
vormde. Het aanbaksel werd stuk gehamerd
en met een koevoet omhoog gewrikt. De
brokken bevatten veel gips. Ze waren
verhandelbaar als liksteen voor het vee. Het
nog waterhoudende zout werd in manden
gedroogd op planken boven de hete pannen
en daarna gestort in zogenaamde zoutden-
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nen of kasten, bergplaatsen met schuin
aflopende vloeren, waar het verder kon
drogen.
Omtrent de lotgevallen van het zestal zijn we
vrij goed ingelicht. Het Bouvy-archief bevat
transport- en eigendomsbewijzen, te
beginnen in 1739.
Voor ons is een belangrijk man de Muide-
naar Claas Timmer, meester timmerman.
Hij bezat in 1739 De Pauw met woning en
pakhuizen. In augustus van dat jaar kocht hij
voor ƒ 1950,- de belendende zoutketen aan
beide zijden, namelijk De Lange Gangh en
De Lelie, tot dan toe eigendom van Johanna
Suurman, weduwe van Willem Trees.
Timmer had toen ook nog in bezit een huis
met werkplaats naast De Lelie en hiervan
gescheiden door een steeg. Alle panden
liepen van de Vecht af tot over de Achter
straat. Dit wil zeggen dat de wegen particu
lier eigendom waren en het onderhoud ten
laste van de grondeigenaren kwam. Tot 1870
is dit zo gebleven.
Claas Timmer moet een vermogend man zijn
geweest, blijkens het zo juist meegedeelde.
Hij komt op het kohier van de personele
quotisatie van 1744 voor in klasse 4. Dat
betekent een inkomen tussen ƒ 1000,- en
ƒ 1200,- per jaar (drie tot vier maal het
jaarloon van een geschoold werkman in die
tijd).
Deze meester timmerman heeft kennelijk
niet de bedoeling gehad om zoutzieder te
worden, want hij verkocht in september en
oktober 1739 de zoutketen die hij bezat alle
drie aan Maria Meyn, weduwe van de
Amsterdamse koopman Jan Bolten, en wel
voor ƒ 3500,-. Er is reden om te veronder
stellen dat de weduwe de drie keten kocht
om een of meer zoons enig besogne te
verschaffen. Toezicht van nabij was niet al te
moeilijk, want de familie Bolten bezat het
buiten ‘Wisseloord' in Muiderberg. Van de
genoemde overdrachten zijn de originele
akten -op perkament met uithangende
zegels- in het archief aanwezig.
Uit latere documenten blijkt dat onder het
regiem van de familie Bolten een concentra
tie in het bedrijf heeft plaats gehad. De Lelie
werd buiten gebruik gesteld en De Lange
Gangh wordt later aangeduid als huis met

tuin. Buurman De Duyf, van De Lange
Gangh gescheiden door de Conventsteeg,
blijkt weldra ook niet meer als zoutkeet te
bestaan. Het is duidelijk dat zoon Jelmer
Bolten het complex van drie percelen
beheerde. Zijn moeder vermaakte hem op
haar sterfbed (op 23 maart 1745) bij gewij
zigde wilsbeschikking De Pauw met de
aangrenzende percelen aan beide zijden.
Het complex bleef dus bijeen. Zijn broer
Jasper Bolten kocht het in 1764 van hem
voorde ronde som van ƒ 10.000,-. Deze man
was oud-schepen van Amsterdam en
behoorde kennelijk tot een vooraanstaande
familie. Zijn moeder werd in de stukken nog
aangeduid als ‘mejuffrouw’, de echtgenote
van Jasper -Geertruy Sara de Meulenaar-
kreeg echter in de documenten het predicaat
‘Vrouwe’.
De laatstgenoemde verkocht als weduwe in
1772 de zoutkeet De Pauw met vier grote
zoutpannen, huis, koetshuis en stalling aan
Adrianus Felix Ten Dall. Inbegrepen was
het terrein van de gesloopte Lelie, niet dat
van De Lange Gangh. De koopprijs bedroeg
ƒ 8500,-. Ook deze eigenaar overleed vóór
zijn echtgenote. Hij liet een minderjarige
zoon en dochter na, tevens een meerderja
rige dochter die niet over haar volle verstan
delijke vermogens beschikte. De weduwe
-Maria Delpierre- verkocht daarom in 1782
De Pauw met toebehoren, en wel aan Melle
Sijbes voor ƒ 12.650,-. Deze man raakte in
moeilijkheden in de Franse tijd. Hij zag zich
gedwongen zijn eigendom te bezwaren met
een hypotheek ten bedrage van ƒ 7000,-.
Zijn geldschieter was Abraham Hobers,
secretaris van de stad Muiden. Tenslotte
moest hij verkopen.
Koper was Dirk Bakker, die kort tevoren in
Muiden burgerrecht had verworven. Hij
betaalde ƒ 18.200,- voor het complex dat in
1802 in veiling was gebracht. Uit de stukken
blijkt dat Sijbes de voorraden en gereed
schappen overdeed voor ƒ 900,-. Hiervan is
in het archief een inventaris aanwezig. Het
meest opvallende bij de opsomming van
allerlei eenvoudig gereedschap is de vermel
ding ‘4 beddegoed voor ’t keetvolk’.
Blijkbaar bleven er ’s nachts mensen op het
werk om de vuren te onderhouden.
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Ook deze eigenaar liet een weduwe na,
Johanna Maria Baart. Zij verkocht in 1805
De Pauw aan secretaris Abraham Hobers
voor ƒ 16.000,-. Hij heeft profijt getrokken
van zijn zoutkeet, want in 1811 deed hij De
Pauw voor niet minder dan ƒ 50.000,- over
aan Abraham Bredius (die toen mede-eige-
naar was van de Kruitfabriek). Bredius
kocht ook De Lange Gangh, die na de
afsplitsing (als huis met tuin) in 1772 in
handen van de familie Bolten was gebleven
(tot 1791) voor ƒ 800,-. Hij was tevens
eigenaar van De Wereld, die hij liet afbre
ken, en van Het Anker, die in 1853 plaats
moest maken voor een genieloods, en toen
al lang niet meer in bedrijf was. De Pauw
bleef als enige zoutziederij in Muiden over.
Dat was overigens slechts een van de ruim 80
bedrijven op dit terrein die toen in Neder

land bestonden.
Bredius is van zijn aankopen in Muiden
beslist niet rijk geworden. Toen hij De Pauw
(nu met vijfgrote pannen) in 1835 overdeed
aan mr Pieter Philip van Bosse kreeg hij niet
meer dan ƒ 19.500,- plus duizend gulden
voor overname van voorraden en gereed
schappen. De voormalige zoutketen De
Lelie en De Lange Gangh waren hierbij
inbegrepen.

Bouvy en Zoon

We komen nu aan de Amsterdamse patri
ciërsfamilie Bouvy. Van Bosse werd tot
minister benoemd en wilde zijn niet best
renderende Muidense bedrijf wel kwijt. Hij
bracht het in veiling en zag het op 3 septem
ber 1838 afgemijnd op een bedrag van
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ƒ 9.900,-. Niet inbegrepen waren het
aanwezige zout en een voorraad boter en
zeep, waarin Van Bosse blijkens zijn
boekhouding ook handel dreef. Losse
gereedschappen werden overgedaan voor
duizend gulden. Bij de veilingcondities was
gevoegd een bladzijden lange lijst van
aanwezige manden, schragen, aanhaalders,
emmers, scheppen enzovoort.
Koper was Joannes Jacobus Bouvy, toen 28
jaar oud. Hij heeft jarenlang vermoedelijk
meer verdriet dan plezier van zijn aankoop
gehad, want er zat te weinig rendement in.
Zout is nu eenmaal een artikel van kleine
prijs en relatief hoge kosten van aanvoer en
brandstof. Vandaar herhaalde pogingen om
de zoutziederij zonder verlies van de hand te
doen. De taxaties wilden echter nooit het
bedrag van tienduizend gulden overschrij
den. In arren moede heeft Bouvy in 1868 zijn
grond en bedrijf in veiling gebracht. Voor dit
doel liet hij de hierbij afgebeelde plattegrond
tekenen. Men ziet hoe uit het oorspronke
lijke complex door uitbreiding met enkele
kleine aankopen een afgerond geheel is
ontstaan, met in de noorderhoek een
herenhuis (later kantoor). Dit moet uit het
midden van de 18e eeuw dateren, gezien de
stijl van het nog bewaarde ‘bovenlicht’, een
snijraam.
De veiling viel eigenlijk wel mee, maar toch
tegen, omdat de eigenaar vrij hoge verwach
tingen had wegens enige uitbreiding en
modernisering. Na afloop verzond de
makelaar een telegram, waarin stond
‘Zoutkeet te Muiden opgehouden voor
vijftien duizend gulden'. Het hoogste bod
moet toch niet slecht zijn geweest, want drie
jaar later kwam een tweetal taxateurs op
respectievelijk ƒ 10.000,- en ƒ 10.500,-.
Daarna moet Bouvy zich met zijn zoon
Henricus Matheus Joannes hebben inge
spannen om er meer van te maken. Dit was
stellig mogelijk, gezien de algemene
opleving in de industrie die duidelijk op gang
kwam. Van belang was ook de verlichting
van lasten voor het bedrijfsleven en de
consumenten. Er werden in de liberale
periode accijnsen afgeschaft (bijvoorbeeld
die op turf). Alle gemeentelijke accijnsen
verdwenen in 1865. Invoerrechten werden

verlaagd. De accijns op zout is echter
gehandhaafd.
De echte opleving en vooruitgang in het
Muidense zoutbedrijf heeft nog op zich laten
wachten. Zij zette pas goed door nadat
H.M.J. Bouvy zijn zoons Frangois Théodore
Joseph en Leon Jean Marie bij akte van 25
september 1895 in een vennootschap onder
firma had opgenomen. Deze zoons stamden
uit zijn eerste huwelijk met Jeanne Mathijs
die in 1874 stierf; hij overleed zelf in 1898.
De naam J.J. Bouvy en Zoon bleef behou
den.
De aanloop tot de opgang was al enkele
jaren tevoren begonnen. Bij enkele zoutpan-
nen werd nu met stoom gewerkt, het eerst in
pan nummer 9 in 1889. Er waren rails door
de Achterstraat gelegd met vertakkingen
binnen het fabrieksterrein, teneinde de
karren te vervangen door lorries, speciaal
voor het vervoeren van kolen. Ook werd een
viaduct over de Herengracht naar de steiger
aan de Vecht gebouwd. Deze lag naast de
‘tuin’ aan de rivier, een bescheiden groen
strook die men ook nu nog aantreft. Het
eigen terrein was door aankopen van diverse
boerderijtjes en woningen van ruim 3700 m2
in 1838 vergroot tot 6879 m2. Tot de aanwin
sten behoorde de grond van de voormalige
zoutkeet De Duyf. En de politiek om aan te
kopen wat in de naaste omgeving werd
aangeboden is nadien voortgezet. Dit mede
met het oog op huisvesting van personeel.
Uiterst belangrijk was het deelnemen in een
in 1898 gevormd prijskartel van zoutziede
rijen in Nederland, waardoor de te felle
concurrentie beteugeld werd. Er zijn de
volgende minimumprijzen afgesproken, alle
franco huis buiten accijns en verpakking in
jute zakken. Ze golden per zak van 50 kilo,
met reductie van 5 cent per zak bij afname
van 5000 kilo of meer.
Gewoon fijn zout ƒ 1.05
Zacht fijn zout ƒ 1,05
Kaaszout ƒ1,15
Grof zout ƒ1.20
Keulschzout ƒ1.20
Hard kaaszout ƒ 2,30
Men ging in de afspraak nog iets verder dan
het regelen van prijzen alleen. Om de
produktie wat te beperken zou elk der
contractanten jaarlijks ƒ 1,20 per honderd
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Plattegrond van de zoutziederij in 1868.
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Gezicht op de zoutziederij ca. 1910.

kilo aan de algemene kas afdragen over
hetgeen hij aan geraffineerd zout in Neder
land meer had afgeleverd dan gemiddeld
over dejaren 1896 en 1897. Hiermee werd in
feite een quotering vastgelegd. De overeen
komst werd getekend door 45 personen, die
evenveel bedrijven vertegenwoordigden.
Het effect van de overeenkomst was gunstig
blijkens cijfers in de boekhouding en
jaarverslagen. Dit vooral nadat in 1899 de
prijs van elk der genoemde zoutsoorten met
een dubbeltje verhoogd was. We constateren
dat er een begin is gemaakt met vervoer per
eigen schip. In 1906 is namelijk opgericht de
N.V. Maatschappij Motorboot De Paauw,
met een kapitaal van ƒ 5000,- in tien
aandelen. De inbreng was toen nog slechts
één boot met 59 ton draagvermogen.
Omtrent die tijd is er ook een gebouw gezet
voorfijnzoutpannen. Zelfs in het oorlogsjaar
1917 is er gebouwd, en wel door verlenging
van een bestaand gebouw, waarin een
voorverwarmer. Op een tekening van twee
jaar eerder, gemaakt in verband met
plaatsing van electromotoren, zien we tien
ronde pannen en drie rechthoekige aangege
ven.
Bijzondere vermelding verdient een transac
tie die in 1914 plaats had. Leon Bouvy, die in

Muiden woonde en daar van 1905 tot 1920
lid van de gemeenteraad was, bood
ƒ 10.000,- voor het in verval geraakte
stadhuis plus ƒ 5000,- voor de bouw van een
nieuw. Dit zou komen op de plaats van het in
1837 afgebroken oude stadhuis aan de
Herengracht. Bouvy kreeg hiermee een
ononderbroken eigendom aan de Kerk
straat. Op de plek van de nieuwe afbraak
werd een pan met filter en een schaftlokaal
gezet.

N.V. De Paauw

De groei van het bedrijf maakte een omzet
ting in een N.V. wenselijk. Per 27 februari
1925 werd dan ook opgericht de ‘Naamlooze
Vennootschap J.J. Bouvy en Zoon’s
zoutziederij “De Paauw” gevestigd te
Amsterdam, in het kantoor Singel 259.
Vennoten werden de broers Frangois en
Leon Bouvy. Het doel is omschreven als: het
raffineren van zout en de handel in ruwe en
geraffineerde zouten en aanverwante
artikelen. De firma J.J. Bouvy en Zoon
bracht het kapitaal in ten bedrage van
ƒ 300.000 - , verdeeld in 300 op naam
gestelde aandelen. Hiervan kwamen er 149
aan elk der beide vennoten; elk van hen
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bestemde uit het tweetal overblijvende er
een voor een zoon, opvolger in het bedrijf.
Overdracht van aandelen zou alleen
mogelijk zijn met toestemming van de
directie en onder voorbehoud van toelating
van gegadigden. Het bleef dus duidelijk een
familiebedrijf. Van de uit te keren winst zou
60% naar de aandeelhouders gaan, het
overige naar directie, commissarissen en
reservefonds.
Directeuren werden uiteraard Francois en
Leon Bouvy. Zij kregen direct te maken met
de gebruikelijke borgtocht aan het Rijk in
verband met te betalen invoerrechten en
accijnsen. Het zou namelijk bezwaarlijk zijn
producenten terstond vrij belangrijke
bedragen aan accijns te laten betalen, terwijl
het nog lang kon duren eer zij de goederen in
omloop hadden gebracht en de accijns op
hun klanten konden afwentelen. Het ging
hier om een storting van ƒ 2000,- voor beide
directeuren tezamen, plus ƒ 30.000,-
borgstelling door hen privé. Bij dit laatste
waren uitdrukkelijk inbegrepen de ladingen
ruw zout, ingeklaard bij schippers voor de
N.V. te Sint Pieter, gemeente Maastricht.
Ruw zout werd toen voor Bouvy inderdaad
over de Maas aangevoerd. Verder werd het
betrokken uit Heilbronn aan de Neckar.
Zeezout kwam uit Frankrijk. Hoog kan men
de borgstelling niet noemen, want in 1925
stond een bedrag van ƒ 101.606,- op de
balans wegens verschuldigde accijns.

Naast de N.V. Bouvy werden opgericht
maatschappijen die men later schertsend
aanduidde als ‘de Paauwtjes’. Men beschikte
nu over zes motorvaartuigen, in grootte
variërend van 24 tot 63 ton. Hiervan werden
er vier ondergebracht in de N.V. van 1906.
De beide andere, respectievelijk 52 en 63 ton
(dekschuiten), zijn ondergebracht in twee
nieuwe N.V.’s, en wel de N.V. Motorboot-
dienst Paauw II en de Paauw III. Beide
werkten met een kapitaal van ƒ 10.000,-,
verdeeld in 20 aandelen. Van de broers werd
de een directeur, de ander commissaris. Het
zijn geen pauwen met kleurige verentooi
geworden. De notulen der vergaderingen
van aandeelhouders vermelden winsten van
enkele tientjes of zelfs de mededeling ‘geen

saldo’. Voor Paauw I is pas in het laatste
stadium van haar bestaan een volwassen
taak gevonden.
Frangois Bouvy overleed in zijn woonplaats
Bussum in 1930. Dit betekende dat zijn nog
pas 26 jaar oude zoon Franciscus Henricus
Maria (hierna aangeduid als Frans) diens
taak moest overnemen naast zijn oom Leon.
Hij had scheikunde gestudeerd en bezat dus
ongetwijfeld enige theoretische kennis die in
het bedrijf van pas kon komen. De praktijk
beheerste hij ook snel. Enkele jaren na zijn
intrede kan men van een modern chemisch
bedrijf spreken. Ook Jean Henri Joseph
Corneille, de oudste zoon van Leon Bouvy,
maakte als bedrijfsleider deel uit van de staf
van de N.V. Zijn bekwame leiding en
technische kennis hebben veel bijgedragen
aan de modernisering van het bedrijf. Hij
kwam helaas om het leven tijdens een
bombardement dat bedoeld was voor het
door Duitse officieren bewoonde hotel
Bosch van Bredius in Naarden, maar op 21
maart 1945 ook zijn villa trof.
Het belangrijkste is geweest het zetten van
een nieuw fabrieksgebouw, ten dele 18
meter hoog, waarvoor de gemeente Muiden
in 1933 vergunning verleende. Deze moest
een indampinstallatie voor het maken van
vacuümzout herbergen (indampen met
behulp van stoom en onder verlaagde druk)
met een capaciteit van 7000 ton bijzonder
zuiver zout per jaar. Dit was weinig minder
dan alle in Muiden bestaande pannen met
elkaar konden produceren. De produktie
met de oude open pannen werd niet stilge
legd, omdat er klanten waren die de voor
keur gaven aan het daaruit verkregen
grovere zout. Algehele overschakeling op
vacuüm vergde bovendien zeer aanzienlijke
investeringen. Daar stond wel tegenover een
besparing tot 80% aan brandstof en niet veel
minder aan mankracht.
Nadien kon Bouvy op de markt komen met
busjes strooizout die weldra een succes
bleken. Een boekje met calculaties dat in
1935 is aangelegd en waarvan de inhoud op
het etiket als ‘Varia’ werd aangeduid geeft
enig zicht op hetgeen aangeboden werd en
tevens op de kostprijs (echter zonder
overheadkosten). Busjes met 340 gram
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tafelzout kostten aan zout, verpakking,
arbeidsloon en verzenddozen 9 cent per
stuk. Daar zat voor twee cent zout in. Een
strooibusje met 140 gram tafelzout kwam op
3,3 cent, een zoutstrooier van 40 gram op 5,5
cent (waarvan 4,9 cent voor het busje), een
strooier met 40 gram selderijzout op 6,3
cent. Er werden ook flessen badzout
(geparfumeerd natriumhydrocarbonaat)
gefabriceerd met een inhoud van 800 gram.
Ze kostten de fabriek 37 cent per stuk, de
grossier moest 70 cent betalen, de winkelier
85 cent, de consument ƒ 1,25. Veel goedko
per kwam medicinaal badzout, met een
vleugje lavendel, in dozen van 5 kilo,
kostprijs in de fabriek 28,5 cent.
Het verkoopkantoor was gevestigd Singel
259 te Amsterdam. Onder dat kantoor was
een opslagruimte voor zout aanwezig.
Vanuit de fabriek in Muiden werd zout in
zakken en in kleinverpakking met dekschui

ten en later met vrachtauto's daarheen
getransporteerd, om vandaar via bodedien
sten verder het land in te worden gedistri
bueerd. In de voorgevel van dit voormalige
verkoopkantoor is de naam N. V. J.J. Bouvy
en Zoon’s Zoutziederij 'De Paauw’ ingebei
teld.
We zullen hier niet verder ingaan op de
verbouwingen en vernieuwingen die in de
jaren dertig plaats vonden. Genoeg zij te
vermelden dat de gemeente jaar in jaar uit
een of meer vergunningen verleende. De
laatste in 1939 voor een drooginstallatie.
Van groot belang was de periodiek aange
paste zout-conventie van 1898 die in 1938
verbindend werd verklaard door de minister
van Economische Zaken. We behandelen
deze aan de hand van afspraken die na de
oorlog bestonden. De conventie bevatte een
regeling van quota en prijzen. Onder de
quota viel alleen consumptiezout voor de
levensmiddelenindustrie en voor huishoude
lijk gebruik. Zout voor darmen, voor huiden
en industriële toepassingen viel er niet
onder; hierbij werd ook zout voor vis en
groenten gerekend. Overschrijding van het
quotum werd bestraft met een boete die van
een gulden per honderd kilo kon oplopen tot
drie gulden. ‘Onderschrijding’ werd
beloond.
Het quotum voor Bouvy stond op 10,669%
van de totale produktie in de bedoelde
zouten in Nederlandse bedrijven. Dit kwam
neer op maximaal 9300 ton per jaar. Bouvy
verhandelde daarnaast in gunstige jaren tot
17.000 ton consumptie-, industrie- en
wegenzout, voor een deel betrokken van de
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te
Hendelo (O.). Deze N.V. was bezig door
overname van bedrijven de overige quota in
handen te krijgen. In 1958 bereikte zij dit
doel bij overname van Kolff & Vis te
Rotterdam die een quotum had van
10,545%.
Expansie was nu alleen mogelijk bij herzie
ning van de conventie. Bouvy-zout heeft
daarom geprobeerd andere produkten te
gaan maken of een N.V. over te nemen. Een
poging daartoe is op een fiasco uitgelopen.
Verder is er geprobeerd de export naar
enkele landen vrijgegeven te krijgen. Men
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Vrachtauto’s en fabriek aan de Heerengracht in 1933.

stuitte hierbij op de KNZ. Hetzelfde was het
geval met een poging om Kolff & Vis over te
nemen, althans de eigen mogelijkheden te
verruimen door ruilen van aandelen. Het
bedrijf kwam echter, zoals reeds meege
deeld, in 1958 in handen van de KNZ. De
macht van de Koninklijke werd nu wel erg
groot. Daar kon men ook meer aan nieuwe
vindingen werken dan in het twee-mans
laboratorium van Bouvy. Zo moest men zich
in Muiden schikken naar een licentie van de
KNZ ‘betreffende een werkwijze tot
vermindering van de neiging tot samenbak
ken van natriumzout’ en hiervoor 50 cent per
ton betalen. Een octrooiaanvrage betref
fende een zoutconditioneringsmiddel naar
eigen vinding heeft men ingeslikt om
wrijving met de KNZ te vermijden.
Bouvy-zout kwam als enige zelfstandige
naast de KNZ in een moeilijke positie. De
rentabiliteit daalde. Erger was misschien dat
de liquide middelen te sterk groeiden. Het
beschikbare kapitaal vond onvoldoende
emplooi. De N.V. ging derhalve door met
het kopen van woningen en zocht daarnaast
heil in het beleggen in effecten. Dat vertroe
belde uiteraard het zicht op de resultaten
van het bedrijf en gaf een vals beeld.

Werk- en Beleggingsmaatschappij

De drie commissarissen (onder wie sinds
1948 de kunsthistoricus dr Désiré Paul
Raymond Arthur Bouvy. jongere broer van
Frans) begrepen heel goed dat het gewenst
was de resultaten van het bedrijf los te
weken van de toenemende opbrengst van
beleggingen. Aanvankelijk noemde men dit
risico-splitsing. Probleem werd dan de lage
boekwaarde van gebouwen en andere stille
reserves, waarover vennootschapsbelasting
(47%) geheven kon worden bij overdracht
aan een werkmaatschappij. Het ging hier
immers over een zogenaamde fictieve
moeder-dochter verhouding. Bovendien
stond de effecten-portefeuille geboekt naar
de kostprijs (ƒ 133.000,-), terwijl de beurs
waarde aanzienlijk hoger was. Men heeft
hier oplossingen voor gevonden bij de
splitsing in een Exploitatiemaatschappij en
een Beleggingsmaatschappij, en wel door de
eigendommen bij de laatste onder te
brengen en deze als de voortzetting van de in
1925 opgerichte N.V. te beschouwen.
De Werkmaatschappij Bouvy-zout is
opgericht in 1961, met een kapitaal van
ƒ 600.000,-, verdeeld in 600 aandelen. Zij

74



nam uitdeoude N.V. activa en passiva over,
echter niet de onroerende goederen en
beleggingen, wel machines, gereedschap
pen, voorraden, vorderingen en schulden,
kasgelden, bank- en girorekeningen,
boeken, bescheiden en archief. De N.V.
Beleggingsmaatschappij Bouvy kreeg tot
doel het beheren van onroerende goederen,
beleggingen in effecten en deelnemen in
vennootschappen. De gebouwen van de
fabriek gaf zij in huur aan de Werkmaat
schappij . Deze had ook de werkers in dienst,
in totaal 47 mannen en 6 vrouwen. De
‘Paauwtjes’ bleven afzonderlijk bestaan,
ook toen vrachtauto's belangrijker werden
dan boten.
Al spoedig bleek nu het zorgwekkende in de
produktiesector. De Beleggingsmaatschap
pij kon een dividend uitkeren van 15%, in
sommige jaren 17,5%. De Werkmaatschap
pij echter kon aan de moedermaatschappij
maar 5% uitkeren en moest na enige jaren
terugschroeven tot 3%. Toen de KNZ
contact zocht om tot samenwerking te
komen luisterden commissarissen dan ook
goed en overwogen zij de mogelijkheden.
Aanvankelijk was de KNZ zeer voorzichtig
en liet weten niet naar een monopoliepositie
te streven. Het werd echter wel duidelijk dat
Hengelo aasde op het quotum van Bouvy-
zout, en vreesde dat dit ‘in verkeerde
handen' zou raken.
De onderhandelingen met Hengelo hebben
jaren geduurd; het bod van die kant wisselde
bijkans van jaar tot jaar. Bouvy moest ze
gaande houden, want de KNZ kon de
zout-conventie opzeggen en daarmee een
dodelijke concurrentieslag ontketenen. De
zoutwinning uit eigen bodem leverde
grondstof tegen lagere prijs dan die van het
mijnzout dat Bouvy uit het buitenland
betrok. De Muidense directie hield de boot
nog af. Uiteraard speelde mee het sentiment,
voortkomend uit het feit dat het ruim een
eeuw in de familie gebleven bedrijf dreigde
te verdwijnen.
De beslissing viel in 1968. De toenmalige
president-commissaris van Bouvy,
mr A.E.J. Nysingh, heeft in belangrijke
mate bijgedragen tot het bereiken van een
gunstig resultaat. Voor de koopsom droeg

de Beleggingsmaatschappij de 600 aandelen
in de Werkmaatschappij die zij bezat over,
tevens en vooral het quotum. Het bedrijf zou
per 1 januari 1969 zijn opgeheven. De
voorraden moesten worden overgenomen
naar de situatie op 30 september 1969. De
gebouwen, installaties en gereedschappen
bleven eigendom van de Beleggingsmaat
schappij die ze naar believen te gelde kon
maken. De KNZ wenste namelijk de
produktie in Muiden niet voort te zetten. De
handel in zout wilde Hengelo wel continue
ren.
En hiermee verdween de zoutindustrie uit
Muiden. De gebouwen konden afgebroken
worden en de grond (met inbegrip van als
belegging gekochte woningen omtrent een
hectare groot) bestemd voor woningbouw.
Muiden zou oostelijk van de Vecht aan de
zuidzijde een heel ander aanzicht krijgen.

Afwikkeling

De eerste zorg gold de afvloeiing van het
personeel. Voor hen is een bevredigende
regeling getroffen. Hierop volgde het
verkopen van machines, gereedschappen,
meubilair, al wat er aan technische en
chemisch-technische apparatuur was. Dit is
van de hand gedaan in een drietal veilingen.
Daarna kwam de verkoop van het fabriek
sterrein met opstallen aan de orde. Uiteinde
lijk kocht het bouwbedrijf De Waal te
Utrecht het in 1973 voor de ronde som van
één miljoen. De gemeente Muiden kreeg
‘om niet’ de strook grond langs de Vecht. Bij
de transactie bleven de eikehouten betimme
ring in het oude herenhuis en een gevelsteen
met de woorden ‘Soli Deo Gloria 1623’ aan
de verkoper. Deze steen was afkomstig van
de poort bij het voormalige Catharijnekloos-
ter, later weeshuis aan de Kerkachterstraat
bij de Conventsteeg. Dit gebouw is indertijd
via Bredius en Van Bosse aan Bouvy
gekomen. De steen was in 1933 in een gevel
van het toen gezette fabrieksgebouw
gemetseld. En is nu te vinden in de zijgevel
van Herengracht 85 aan de Kerkstraat.
De Bouwmaatschappij is zo vriendelijk
geweest een uitnodiging te zenden om op 9
maart 1974 naar het opblazen van de twee
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Uitnodiging om het opblazen van de schoor
stenen bij te wonen op 9 maart 1974.

schoorstenen, respectievelijk 45 en 35 meter
hoog te komen kijken. Frans Bouvy was
daar niet bij, want hij overleed op 30
november 1973. Zijn taak werd overgeno
men door de in Weesp wonende voormalige
chef de bureau en procuratiehouder Herman
Voorn.
Inmiddels was er de noodzaak om de
moedermaatschappij en de drie ‘Paauwtjes’
aan te passen aan de gewijzigde omstandig
heden. Het ging nu om het beleggen van
gelden in effecten, onroerend goed of
hypothecaire vorderingen. Bovendien
werden de N.V.'s alle vier omgezet in
B. V.’s, logisch bij een zo beperkt aantal
aandeelhouders. Paauw II en Paauw III
werden weldra opgeheven wegens geringe
activiteiten. Paauw I is wel belangrijk
geworden. Zij werd omgezet in een B.V.
Beleggingsmaatschappij met als taak het
beheren, kopen en verkopen van onroe
rende goederen, en zelfs het deelnemen in
vennootschappen. De oorspronkelijke
Beleggingsmaatschappij mocht namelijk
geen onroerende goederen bezitten naast de
omvangrijke effectenportefeuille. Dit om
redenen van fiscale aard. Wegens haar
activiteiten werd de B.V. Paauw I in de
stukken vaak aangeduid als de Vastgoed-
maatschappij. Zij beschikte over zeer
aanzienlijke bedragen in deposito en
effecten naast de woningen die zij beheerde.
Deze B.V. is in 1976 verkocht aan Corn.
Don Beheer B.V. in Rotterdam.
De met zeer bevredigend resultaat werkende

moedermaatschappij wilde men niet op
korte termijn afstoten wegens alsdan te
verwachten aanslagen van de fiscus (op basis
van ‘aanmerkelijk belang’). Men heeft de
moeilijkheid ten dele opgelost door (in 1974)
de 300 aandelen a duizend gulden af te
stempelen tot honderd gulden en 900 gulden
per aandeel uit te keren. De slotacte in het
bestaan van de B.V. Beleggingsmaatschap
pij Bouvy is opgevoerd in 1981. Zij werd
overgedaan aan de Algemene Bank Neder
land. De overeenkomst is in juni 1981
getekend door dr D.P.R.A. Bouvy als
gedelegeerd commissaris. Het bestuur
bestond toen naast deze uit de beleggings-
deskundige W.C. Posthumus Meyjes als
president-commissaris en Herman Voorn als
directeur.

Verantwoording

De schrijvers van dit artikel zijn uitgegaan
van het archief van het voormalige bedrijf,
voor zover berustend bij drD.P.R.A. Bouvy
te Bussum. Het oudste stuk hierin dateert uit
1735. Het archief omvat een vrijwel volledige
reeks akten betreffende koop en verkoop
van onroerende goederen (tot 1802 deels
originelen op perkament), verder testamen
ten, vergunningen, oprichtingsakten,
notulen, inventarissen, groot- en kasboeken,
jaaroverzichten, over enkele onderwerpen
ook brieven.
Bouvy, van 1948-1981 commissaris van de
N.V./B.V., droeg daarnaast allerlei gege
vens uit eigen herinnering en familie aan.
Herman Voorn stelde enkele aanvullingen
voor. De Vrankrijker verwerkte deze en de
archivalia.
Enkele gegevens stammen uit L. Jansen en
S.C. van Diest, Geschiedenis van Muiden,
uitgegeven in 1953, herdrukt in 1975. Verder
uit R.J. Forbes (red.), Het zout der aarde,
samengesteld ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo,
1968.
Het ligt in de bedoeling het bedrijfsarchief
onder te brengen in het streekarchief te
Hilversum. Het is inmiddels geïnventari
seerd door dr A.J. Kölker, inspecteur der
archieven in de provincie Noord-Holland.
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De Buskruijtmaakerije ‘De Krijgsman’
te Muiden of te wel Buskruitmolen no. 2
B.R. Frerichs

In het archief van het Hoogheemraadschap
Zeeburg en Diemerdijk bevindt zich
navolgende akte:
Op heden den 5 decemb. 1701 soo sijn de
Heer Dijkgraaf van dit colleegie sijn Ed.
d'Heer Drossaard Hooft als gecomm.d
weegens de stad Amsterdam en de Hooge
Heemraden ingevolge ende tot uytwerking
van de resolutiecommissoriaal in dato den 8
novembr 1701..... geweest buijten d ’stad
Muijden bij d’cromme waade watermoolen
ende naardat door Reijnier van Cuyck bij
afbaaking ende andere demonstraatie was
vertoond d ’plaatse alwaar hij van Cuyck een
buskruijtmaakerije verzoekt te moogen

stellen..... sijn deselve binnen de stad
Muijden gegaan en hebben met de gemelte
van Cuyck verdraagen en geaccordeert.....

Vier morgen land in altijddurende erfpacht
voor een jaarlijkse erfpacht van ƒ 60,-; in
1766 en 1767 nog uitgebreid, waarvoor
tweemaal 7 Caroliguldens per jaar moesten
worden betaald. Dat is overigens trouw
gedaan; pas in de jaren zestig van deze eeuw,
bij het opgaan van ‘Zeeburg en Diemerdijk'
in ‘Amstelland’, is dit afgekocht. En niet in
Carolusguldens!
Op een kaartfragment zijn ten noorden van
de kruitmakerij twee wielen in het terrein te

Fragment van ‘Kaarte van alle Dijkplichtige en eenige Waalplichtige landen behorende onder de
Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk', 1Z4Z.
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B U S K R U I D M O L E N S ,  E N  W A A R  G E L E G E N .

AAN

TAL.
AAN WIEN ZIJ TOF.BF.HOOREN, NAAM VAM DEN MOLEN. MERK OP DE

TONNEN.

WERKLIEDEN EN

PAARDEN IN 1807 .
W A A R  G E L E G E N .

; >•
DE WED. ABRAH. CROOK EN ZONEN. Sollenburij. C . m e t 7  k n e c h ts  en

8 p a a rd e n .
E e n  h a l f  u u r  b o v e n  O u d e rk e r k  aan  d e n  A m fle l b ij  A m -
fle r d a m .

2 . ABR. BREDIUS EN COMPAGNIE. D e  K r i jg sm a n , B .
X

m e t (t k n e c h ts -  en
10 p a a rd e n .

E e n  k w a r t ie r  m ir s  van  M u id e n ,  o p  d e  v a a r t  v a n  A m flc r .
d a m  n a a r  M u id e n .

3 - HRNDK. VAN HOORN EN ZONEN. D e  oude M olen . H . m e t 8 k n e c h ts  en
12  p a a rd e n .

E e n  k w a r t ie r  u u r s  van  O u d erk erk  aan  d e n  A m fte l.

4 - DIRK STEEN EN COMPAGNIE. D e  L a m m e re n b e rg . S. m e t 7  k n e c h ts  en
7  p a a rd e n .

E e n  k w a r t ie r  u u rs  van  B u ik /lo o t,  a an  d e  v a a r t  v a n  B u ik -
flo o t n a a r  1 ‘u rm eren d .

5 - JAN FREDERIK BEREWOUT. D e  M u n n ik . B . m e t 8 k n e c h ts  en
10 p a a rd e n .

K o r t  b ij  P u rm e re n d  a an  d e  v a a r t ,  k o m e n d e  v a n  B u ik -
floo t.

6 . L . DE VVVER ,  q q . 7.ondcr n a a m . A . m e t 9  k n e c h ts  en
9  p a a rd e n .

K o rt  b ij N ie ttw en d a m  aan d e  v a a r t v a n  B u ik /lo o t n a a r  N ie u -
w e n d  a m .

7 • DE ERVE PIETER SNELLE. id e m . S. m e t 8 k n e c h ts  on
8 p a a rd e n .

2 0 0  R o e d e n  van  R o tte rd a m  a an  d e  S c h i e ,  r e g t  o v e r  d e
B a r r iè re  op  d e n  w e g  n a a r  D e l f t .

8 . IIENDK. VAN HOORN EN ZONEN. id e m . 0 . m e t 10 k n e c h ts  en
7  p a a rd e n .

E e n  h a l f  u u r 'v a n  U tre c h t  a an  d e  r iv ie r  d e  V e c h t ,  b ij  d e
r o o d e  B ru g .

9 - ABRAHAM EN JAN DE SMET. D e  E e n d r a g t. E m e t 5 k n e c h ts  en
6  p a a rd e n .

E e n ’ g o e d e n  afB and  v a n  d e  Bad M id d e lb u r g , te n  w e s t e n ,
5 0  p a sfe n  van  d e  v a a r t. I n  1817  n ie t  m e e r  in  w e rk in g .

lO . ABRAHAM VAN HOORNBEEK. D e  gouden  D r a a k . G D . m e t 5  k n e c h ts  en
6  p a a rd e n .

A an  d e  n ie u w e  v a a r t ,  o m tr e n t  e e n  h a l f  u u r  v a n  d e  Bad
M id d e lb u rg .

i i . JOHANNES LOUISSEN EN ZOON. D e  Z e e fo r tu in . Z F . m e t 5  k n e c h ts  en
6  p a a rd e n .

3 0 0  p a sfe n  v a n  d e  Bad K lis fin g e n , lan gs d e  d u in e n  a c h te r
a an  d e  k a n t v a n  d e  z e e .  I n  1817  n ie t m e e r  in  w e r k in g .

|  ” •

TOBIAS WULPHERT. D e  n ieuw e  M o len . N K . m e t 4  k n e c h ts  en
4  p a a rd e n .

O p  e e n e n  g o e d e n  a fB and  v a n  d e  Bad K lis fin g c n ,  e e n ig e
ro e d e n  van  d e  z e e  a f . I n  1817  n i e t  m e e r  in  w e rk in g .

. 3 -
P. J. VERMOELEN EN

P. F . C. COOPPAL.
S c h e ld e z ig t. E e n  k w a r t ie r  u u r s  b o v e n IK e tte r e n ,  aan d e n  lin k e n  o e v e r  v a n

d e  S c h e ld e ,  3  u re n  v a n  D en d e rm o n d e, en  2 u re n  v a n  G en t.

Lijst van kruitmolens begin 19e eeuw.

zien. De Kromme Wade van 4 juni 1598 en 5
november 1675 en de grote inbraak van 5
april 1702.

De beginjaren te Muiden waren moeizaam.
Wel werd de ‘kruitmolen’ in 1702 gebouwd,
maar door de ‘grote inbraak’ kwam alles
onder water te staan en tot overmaat van
ramp kwam Reijnier van Cuyck het volgende
jaar reeds te overlijden. Vandaar dat op het
gepubliceerde kaartfragment ( 1730)
‘Lijnslager en Van Kuyck’ staat.
Wie was deze Reijnier van Cuyck en waarom
kwam hij naar Muiden?
Reeds in 1541 wordt te Amsterdam een
stadsbuskruitmolen vermeld. Ook Rotter
dam en andere Hollandse en Zeeuwse
steden hadden hun buskruitmolens. Om
Amsterdam lagen er in de 17e eeuw, buiten
de wallen uiteraard, een zestal: Sollenburg,
de Kieft, de Rob en ’t Oorlogsschip aan de
Overtoom; aan de Wetering de Kruydmolen
van de Heer Sautijn en aan het Borssen-
burgspad de Kruydmolen van de Heer Van
Cuyck.
De grootte van deze fabriekjes werd
gemeten naar het aantal paarden en de

‘paren stenen', dat wil zeggen het aantal
koldermolens dat men in bedrijf had. Zoals
gezegd, deze molens werden buiten de
wallen gehouden, behalve in tijden van
oorlogsgevaar.
Op 16 juni 1672 machtigen de Burgemeeste-
ren van Amsterdam de Heeren Tresorieren
om met Reijnier van Cuyck te spreeken
weegens het overbrengen van 4 paer steenen
in de Kruytmakerije die gemaekt werd in de
Glasblaserije van Cromhout omme aldaer ’t
kruytmaeken te excerceren.....
De Kieft maakt een Tweede kruytmakerie op
de Barmte in de Oude Stadswalle, daer de
Lijnbanen gestaan hebben.....
In 1674 is het Franse gevaar geweken en de
Heren wordt verzocht op de kortst mogelijke
termijn te maken dat ze weg komen; als dan
in 1701 ‘De Krijgsman’ ontploft wordt het
noodzakelijk naar een andere vestigings
plaats om te zien, want de vroedschap
weigert een nieuwe vergunning.
Zo verdwijnen de molens, de een na de
ander. Het Oorlogsschip gaat naar Ouder
kerk a/d Amstel, naar het terrein waar thans
onze fabriek ‘De Oude Molen’ is gevestigd.
Op 14 augustus 1758 is de Sollenburg
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opgesprongen, deze wordt weer opgericht
op een terrein aan de rechteroever van de
Amstel ongeveer 2 kilometer boven Ouder
kerk. Thans vindt u daar nog een boerderij
van die naam.
De start te Muiden was dus verre van
voorspoedig. Niet alleen gaf de afwikkeling
van de nalatenschap van Reijnier van Cuyck
veel ‘swarigheden’ aan de erven, omdat men
een nieuwe basis voor samenwerking moest
vinden; de bovengenoemde dijkdoorbraak
deed daar nog een paar scheppen bovenop,
want de erven weigeren de hoge belasting te
betalen, die van de dijkplichtigen werd
geheven voor het herstel van de Zeedijk.
Bijna wordt de hele zaak publiekelijk
verkocht, maar op de dag van de verkoping
worden partijen het toch nog met elkaar
eens.
Adriaen van Cuyck (de zoon) en Joan
Lijnslager voeren dan van 1705 de directie
over de molen totdat beiden 1730 komen te
overlijden. De zaak wordt dan voortgezet
onder directie van Carel Lijnslager, maar
alle erfgenamen van de heren Van Cuyck
(en van de Lijnslagers) blijven participanten.
Adriaen had drie zusters en één daarvan,
Maria, is bijzonder lastig.
De Krijgsman -en vermoedelijk iedere
buskruitmolen- werd geëxploiteerd volgens
een ‘contract van negotie’ tussen de geïnte
resseerden, aangegaan voor een bepaald
aantal jaren. In 1733 is het weer eens zo ver
dat er vernieuwd moet worden en genoemde
Maria ligt behoorlijk dwars, zoals dat
tegenwoordig heet.
Aernoud Roermond notaris publicq tot
Amsterdam komt er aan te pas om namens
de anderen ten huyse van Juffrouw Maria
van Cuyck aan deselve te doen de naar
volgende insinuatie en protestactie. Zij
weigert namelijk te verlengen en wordt
daarom beschuldigd van capricieuse eigen-
sinnighyt sonder naar eenige billycke en
overtuijgende redenen te willen luysteren.
Men wordt het toch weer eens en de molen
maalt verder voor de volgende twaalf jaren.
Inmiddels is Carel Lijnslager een belangrijk
man geworden. In 1763 wordt hij vermeld als
Scheepen en Raad van Amsterdam etc.
woonende op de Keijsersgragt tusschen de*

Utrechtsestraat en Amstel. In zijn testament
staat onder de legaten als eerste vermeld:
Aan Reijnier van den Tooren, Meesterknegt
op de Buskruytmoolen bij Muyden, een
somma van Een Duysend Guldens. Het is
interessant op die naam Van den Tooren te
wijzen. Een buskruitmagazijn heet vanouds
‘toren’. Torentje, torentje, bussekruit! Op
het terrein te Muiden kennen wij nog de
Torensloot.

De zaken gingen niet slecht. Het was in die
tijd gewoonte om de leveranties van buskruit
aan de ‘Staaten van Holland en Westvries-
land’ tussen de verschillende molens te
verdelen ‘in seeven egale partiën’ nog wel.
De Heren Strantwijk van de Molen te
Nieuwendam, Weduwe Abraham Croock
en Soonen van de Sollenburg, Frederik
Berewout te Purmerend, Lijnslager en Van
Cuyck te Muiden, Dirk Steen en Compagny
te Buiksloot, Hendrick van Hoorn en
Soonen van dc Oude Molen te Ouderkerk
en tenslotte Cornelis Snellen te Rotterdam.
In 1772 overlijdt Carel Lijnslager. Het
beheer komt dan aan de zoon van dc zuster
van Carel, de heer Abraham Bredius en
daarmede wordt een naam aan de buskruit-
makerij verbonden van de familie, die tot
1920 de directie over het bedrijf zou voeren.
Abraham begint met geleidelijk aan partici
patierechten op te kopen. Deze zijn op dat
moment versnipperd tot 1/240 toe. In 1802
komt Abraham Bredius jr. Hij zet de
politiek van uitkoop van dc participanten
gestaag voort. Via 1/2 komt hij tot 3/4.
Daarnaast bemoeit hij zich met iets wat
tegenwoordig verboden is, namelijk een
soort kartelvorming. Dat was ook dringend
nodig want de heren Buskruitmakers
hadden de Franse tijd nauwelijks overleefd.
Die geschiedenis is een -lang- artikel op
zichzelf. Slechts enkele losse opmerkingen
dus.
Eerst de Bataafse Republiek. Dan het
Koninkrijk Holland met koning Louis
Napoleon. Hij was de eerste koning hier te
lande, na de koning van Hispanje wel te
verstaan. Bij de buskruitramp van Leiden
heeft hij zich enorm geweerd, zowel daad
werkelijk als op wetgevingsgebied.
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Maar dan wordt dit land ingelijfd bij
Frankrijk. En er komt een meneer uit Parijs,
neemt zijn intrek in ‘Hotel de la Bible
Anglaise sur le Rokin’ en schrijft aan de heer
Bredius onderstaande brief.

Waarin de overdracht aan het Gouverne
ment wordt gevergd tegen nader overeen te
komen schadevergoeding.

totale deelgerechtigheid in bezit te krijgen,
drijft een openbare verkoop van de fabriek
door. Op zaterdag 25 juni 1831 in het Hof
van Holland te Muiden. Voor ƒ 5.900,-
koopt Bredius via een stroman de hele
fabriek.
Het Compagnieschap eindigt. Abraham
Bredius en Zoon zetten de zaak voort. Die
zoon heet Johannes Jacobus.
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Eerste gedeelte van een franse brief.

Overigens, die overdracht is niet doorge
gaan. Wel hebben de Fransen, niet wars van
chicanes, een heleboel buskruit weggesleept
en maar ten dele betaald. Bijgevolg moesten
er in 1813 claims worden ingediend.

Maar goed, de Franse tijd is voorbij, de
tiendaagse veldtocht dient zich aan. En het
Koninkrijk heeft dus kruit nodig om de
Belgen mores te leren.
En Abraham Bredius, nog steeds bezig de

En dan gaat het gebeuren. In 1843 komt de
eerste associatie van de buskruitmakers tot
stand. ‘De Vereenigde Buskruidfabriekatie'.
Dat zijn de molens de Krijgsman (no. 2), de
Oude Molen (no. 3) en no. 8 bij Utrecht; no.
4 bij Buiksloot en no. 6 bij Nieuwendam, in
1844 gevolgd door de tweede associatie ‘De
Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-
Holland en Utrecht'.
Inmiddels bleef alleen de molen no. 2
(Muiden) in werking. No. 3 Ouderkerk was
stand-by. Wel sloot molen no. 1 (Sollenburg)
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Plattegrond van de buskruitfabriek ‘De Krijgsman', bij Muiden, eind 19e eeuw.

zich ook aan om nog later aangevuld te
worden met ‘Zeeland'. Na 1883 omgezet in
een N.V.. De Gezamenlijke Buskruid-
makers van Noord-Holland, Utrecht en
Zeeland, exploiterende de fabrieken te
Muiden en te Ouderkerk, welke N.V. in
1916 in liquidatie ging.
Wat de achtergrond is geweest om toen
-midden in de eerste wereldoorlog- in
liquidatie te gaan is nooit helemaal uit de
doeken gedaan. Het resultaat was -na lange
onderhandelingen- de oprichting in 1922 van
de Nederlandsche Springstoffenfabrieken
N.V., waarin de Staat voor 50% deelneemt,
met fabrieken te Muiden en te Ouderkerk.
Zoals omstreeks 1800 de Fransen het land
bezetten, zo deden dat de Duitsers van
1940-1945. Maar ook dat hebben we
overleefd. En met ere. Wat de Rüstungs-
Inspektion ook probeerde het is nooit gelukt
de N.V. in te schakelen in de oorlogs-
produktie. Dr L. de Jong zegt van de
bonderdvijftig (ingeschakelde bedrijven)
weigerden er twee:.....en de Nederlandse
Springstoffenfabriek te Amsterdam'\ (Het is
een gruwel zo genoemd te worden, maar
juist is het wel.)

Uiteraard hebben de Duitsers dit niet op
zich laten zitten en tegen het einde van de
oorlog veel machinerieën en materialen
weggevoerd. Das Spiel ist aus! schijnt een of
andere Oberst op een gegeven moment
geroepen te hebben. En weer moesten er
claims ingediend worden, net als in de
Franse tijd.

In 1952 werd het predikaat ‘Koninklijk'
verleend, want het bedrijf was 250 jaar te
Muiden gevestigd! In 1972 kwam een grote
verandering. De oprichting van Muiden
Chemie B.V., wat inhield dat deze B.V. de
fabrieken ging exploiteren en de Koninklijke
Nederlandsche Springstoffenfabrieken
N.V. haar terreinen, woningen en fabrieks
gebouwen aan deze B.V. ging verhuren en
daarnaast voor 50% in deze B.V. ging
participeren. Samen met Dynamit Nobel
A.G.. De huisbaas is dus K.N.S.F. en
Muiden Chemie is de producent en huurder.
Van de fabriek te Muiden, waar die Reijnier
van Cuyck eertijds begon en van de fabriek
de Oude Molen te Ouderkerk, waar de
familie Van Hoorn het destijds voor het
zeggen had. Muiden Chemie heeft ook een
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nieuwe fabriek gesticht in Kollum in
Friesland. Wegens uitbreiding van haar
activiteiten. Ze noemen die fabriek ‘Sollen
burg’ . Zo zijn dus de bruskruitmolens 1,2 en
3 weer in één hand verenigd.
Inmiddels is de ‘Krijgsman’ te Muiden
misschien wel de oudste industriële vestiging
van ons land. Sinds 1702 in produktie.

Flelaas is dat niet altijd zonder ongelukken
gegaan. De aard van het produkt brengt dit
ook mee.
Zo werd het bedrijf in Muiden in 1883
getroffen door een reeks ontploffingen, die
bijna de gehele fabriek verwoestten. In 1947
was er weer een zwaar ongeval, waar de
fabriek op zich niets mee te maken had. Het
terrein te Muiden werd in die tijd benut voor
het opslaan van in het land aangetroffen
geabandonneerde oorlogsmunitie. Bij het
uitladen bij een van de fabriekshekken was
men helaas onvoorzichtig, met alle nood
lottige gevolgen van dien. Zeventien doden
en zeer veel schade. Ook in de stad Muiden.
In 1966 en in 1972 deden zich ook ernstige
ongevallen voor, waarbij in beide gevallen

aanmerkelijke schade binnen en buiten het
terrein optrad en er twee doden te betreuren
vielen.
Een tijd lang zag het er naar uit, dat de
fabriek verplaatst zou worden, maar
uiteindelijk besloot de regering van verplaat
sing af te zien. Wel werden een reeks
verdergaande veiligheidsvoorzieningen en
maatregelen genomen om calamiteiten van
een dergelijke omvang voor de toekomst te
vermijden.
In de loop der eeuwen is het produkt sterk
gewijzigd. Het buskruit van weleer wordt
hier te lande niet meer gemaakt. Dat
bestond uit salpeter, zwavel en houtskool.
Na de uitvinding van de nitrocellulose
(zogenaamd schietkatoen) is een totaal
ander artikel ontstaan. Nitrocellulosekruit,
nitroglycerinekruit. triplebasekruit enzo
voort. De eisen, die worden gesteld, worden
steeds zwaarder; de fabriek tracht daaraan
te voldoen. De tijden veranderen en wij met
hen.
NOOT
1) Dr L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede

Wereldoorlog, deel 4, 4 mei 1940-maart 1941, p. 202.
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Het gemeentehuis van Muiden

T. de Jonge

Ongeacht welke vormen van stadsbestuur
Muiden in de lange historie heeft gekend, er
zal alijd wel een onderkomen zijn geweest
waar de vroede vaderen hun taak hebben
verricht. Het zou te ver gaan een opsomming
te geven van alle panden waar ooit burge
meesters, schouten en schepenen huisvesting
hebben gevonden om van daaruit Muiden te
besturen. Bovendien zou het de aandacht
afleiden van het huidige gemeentehuis van
Muiden. Het lijkt zinvol een korte terugblik
te geven op de periode waarin de gemeente
lijke bestuursvorm overeenkomt met de
vorm die we nu ook kennen.

In die hele periode vond het besturen van
Muiden plaats vanuit een of ander pand op
de Herengracht, beneden de sluizen. Dat is
het gedeelte waar de kerken zijn te vinden en
waar eens de zoutketen waren gevestigd. Op
dat deel van de Herengracht waar dus ook
dat rode bakstenen, van wit schilderwerk en
blauwe dakpannen voorziene gebouw staat.
In dat gedeelte van Muiden speelde het
besturen van de gemeente zich af. Dat rood,
wit, blauwe pand is overigens het gemeente
huis.
Heel toevallig stond ook het eerste gemeen
tehuis uit die periode op dezelfde plaats. Het
werd gebouwd in 1721 en het bezat de
waardigheid die je voor een klein stadje van
een stadhuis en later ook gemeentehuis
mocht verwachten. Het was voorzien van
een torentje, waarin een luidklok was
opgehangen. Deze klok werd geluid als er
iets belangrijks aan te kondigen viel en
wanneer een vonnis openbaar werd
gemaakt. Kennelijk werd er dus ook recht
gesproken. Dat is ook op te maken uit het
beeld van Vrouwe Justitia, dat op het
midden van het balkon was geplaatst. De
beide zijden van het balkon, waarmee
eveneens de allure van het gebouw werd

onderstreept, waren versierd met het
stedelijke wapen en het wapen van Holland.

In 1832 was het zodanig vervallen, dat een
flinke storm al voldoende was om slopers het
werk uit handen te nemen. Persoonlijke
ongelukken vonden niet plaats, want de
inwonende huismeester wist het gebouw
voor het instorten nog te verlaten.
De klok heeft de stormramp overleefd en
vervangt de gebarsten kerkklok van Muider-
berg. Als het puin is geruimd, blijft een lege
plek over die pas in 1915 weer bebouwd
wordt met het huidige gemeentehuis.
Bijna tachtig jaar lang kent Muiden het
gemeentehuisloze tijdperk. Dat wil overi
gens niet zeggen dat er voor het gemeente
bestuur geen huisvesting was, maar het was
wel een jarenlange kwestie van behelpen.
Het archief -dat in eerste instantie in een
leegstaand huis wordt ondergebracht- heeft
vooral te lijden door de bekrompen vorm
van gemeentelijke huisvesting.
Alhoewel de plannen tot herbouw vrij
spoedig gereed zijn, ontbreken de financiële
middelen. De 400 gulden die architect J. van
Maurik in rekening brengt voor het maken
van een ontwerp voor het nieuwe gemeente
huis lijken verspild, maar worden ruim
schoots gedekt door de 1310 gulden die de
sloop op heeft gebracht.
Het duurt tot 1840 voordat men weer een
redelijke huisvesting heeft gevonden. Het is
een leegstaande woning naast de RK
Pastorie. In 1852 besluit men voor 200
gulden per jaar een herenhuis te huren. Het
is het huis dat Bouvy-zout tot aan de sluiting
in gebruik had als kantoor. Lang is hiermede
het toenmalige gemeentelijke bestuursappa
raat niet onderdak, want in 1860 moet men
door onenigheid met de huisbaas dit pand
weer verlaten.
Daarna zoekt men het verderop. Op een
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Gemeentehuis en R. K. Kerk — Muiden.
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Het gemeentehuis van Muiden met de r.k.-kerk.

ander deel van de Herengracht. Men denkt
aan de mogelijkheid om op het Muiderslot
enkele kamers te huren. Deze poging
mislukt echter en er zit niets anders op dan
drie kamers te huren van hotel Vechtzicht,
thans de Muiderhof. Helaas blijkt dat een
onhoudbare toestand. Dan vinden twee
raadsleden het tijd het initiatief te nemen.
Ze komen met plannen voor weer een echt
gemeentehuis. Maar ook dan zijn de
middelen niet toereikend.
In 1882 zit de gemeente wat ruimer bij kas.
Dat blijkt uit het feit dat men 100 meter
zuidelijker van het huidige gemeentehuis
een perceel koopt dat redelijk geschikt blijkt
te zijn. Het is dan al 50 jaar behelpen
geweest. Als de plaatselijke zoutindustrie
broodnodig aan uitbreiding en reorganisatie
toe is, misschien wel aan zijn eerste vormen
van moderniseren, dan is het de heer Bouvy
enorm veel waard het gemeentehuis aan te
kunnen kopen.
Als de troebele tijden -de Eerste Wereld
oorlog- zijn aangebroken, vormen de
transactie en de schenkingen van Bouvy een
goede financiële basis om een nieuw

gemeentehuis te bouwen op de dan al ruim
tachtig jaar ‘braakliggende grond.
Het ontwerp van architect Stuyt voorziet in
een gemeentehuis dat qua ruimte voor
eeuwen mee kan. In maart 1915 wordt het
onder grote belangstelling, overeenkomstig
de dan heersende normen van feestelijkheid,
geopend. De kosten bedragen een kwart ton
en de gemeente behoefde maar 10.000
gulden uit eigen kas bij te passen.
Boven de dikke houten deuren komt de
volgende spreuk:
In troebel tijt werd 't huis bereuyt,
pleegt raed tot daed. Beveelt aan God der
stede lot.
Op menig trouwfoto in Muiden is die spreuk
te lezen. Op de oude vergeelde niet, maar
wel op die van recentere datum is in de
deuren een kijkglaasje te zien. In de oorlogs
jaren was het plaatselijke distributiekantoor
ook in het gemeentehuis gevestigd. Ook dit
distributiekantoor kwam bij de onder
grondse in aanmerking om beroofd te
worden van distributiebonnen die nodig
waren voor onderduikers. Met dat kijkglas
trachtte men dit soort overvallen te voor-



komen.
Behalve alle gemeentelijke diensten en het
gemeentebestuur was ook de werkplaats van
gemeentewerken er in ondergebracht.
Bovendien had ook de gemeentebode -toen
conciërge genoemd- er zijn woonruimte in.
Toch bleek in 1970 de noodzaak het gemeen
tehuis binnen de bestaande muren en onder
de bestaande kap drastisch te veranderen.
Het oude vertrouwde interieur met de
donkere hal, met rechts de gemeente
ontvanger en links de woning van de bode en
centraal de brede stenen trap naar boven,
kwam te vervallen. Boven bleef de indeling
enigszins behouden, maar werd alles wel
drastisch vernieuwd.
Tot ergernis van de raad werd het budget
bijna met het dubbele overschreden. Wat
men had gehoopt, de verbouwingskosten
binnen het tienvoudige van de toenmalige
nieuwbouwkosten te houden, werd bijna het
twintigvoudige. Amper tien jaar heeft men
ervan geprofiteerd. Alhoewel er geen
woonruimte meer was voor de bode, het
kamertje van de plaatselijke politie en het
kantoor van gemeentewerken elders werden
ondergebracht, ging het besturen van de
gemeente en de ambtelijke assistentie en de
uitvoering ervan te veel ruimte vergen. In de
restauratieplannen van de Kazerne werd een
raadszaal opgenomen. Toen die in gebruik
werd genomen was er nogmaals een wat
kleinere aanpassingsverbouwing nodig. Op
dit moment overweegt men alweer de
zolderverdieping in te richten om het
inmiddels toch weer ontstane gebrek aan
ruimte op te vangen.
Uitbreiding van personeel is een discussie
punt in de Muider raad. Waar dat eventueel
ondergebracht zal worden is een vraag waar
vele antwoorden op mogelijk zijn. Het ligt
niet voor de hand dat men het raadhuis op
zal offeren om er een torenhoog gebouw
voor in de plaats te zetten. In de eerste plaats
zou dat op de Herengracht en in het stads
beeld van Muiden misstaan, maar bovendien
zal men in Muiden het zeventig jaar oude
gebouw niet willen missen. Daarvoor heeft
het, vooral in de Muider geschiedenis, een te
belangrijke functie gehad.
Menige Muidenaar is er getrouwd, als nieuw

De spreuk boven de ingang van het gemeentehuis van
Muiden.

i

ingezetene ingeschreven. Veel werklozen
hebben er in de crisisjaren tweemaal per dag
gestempeld. De oorlogsjaren hebben er hun
stempel op gedrukt. Zeker als er verorde
ningen uitgevoerd moesten worden. Maar
ook werd er de meest intensieve vorm van de
bevrijding beleefd. Van gemeenteraden die
voor het besturen lange rondvragen nodig
hadden tot gemeenteraden, waarbij het
politieke steekspel onontbeerlijk is om te
besturen, hebben er rond de raadstafel
gezeten. Er werden belangrijke beslissingen
genomen, die onder meer nodig waren om
het Muiden te laten ontstaan dat we nu
kennen.
Er waren leuke voorvallen en kleine
drama's, maar ook opschuddinkjes zoals de
schietpartij tijdens een raadsvergadering
waar een miskend en gedwarsboomde
strandfotograaf zijn gram kwam halen.
Muiden is geen stad om op het meest
centrale punt een gemeentehuis te hebben,
maar dat is geen probleem; de Muidenaren
weten het best te vinden.
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Het weeshuis te Muiden

Y.E. Kortlever

Een belangrijke bron voor de geschiedenis
van het weeshuis te Muiden tot 1899 is het
‘Verweerschrift tegen het Rapport van den
Wethouder J.H. Dennig’ getiteld: Wien
behoort het Weeshuis te Muiden. door ds
F.W.C.L. Schulte % Deze brochure ageerde
tegen de dreigende overname van het
weeshuis door het gemeentebestuur. Om
aan te tonen dat het weeshuis een Her
vormde instelling was, gebruikte Schulte
bronnen vanaf de oprichting.
Het weeshuis werd op 29 december 1654
gesticht krachtens het besluit van de
vroedschap van de stad Muiden, luidende:
Item nog is bij Burgem. en vroetschap
voornoemt bij ’t meerendeel derselver besluit
geordonneert ende besloten, dat Magistraten
dezer stede het Clooster alhier zullen
employeren tot een Weeshuys om daermede
de verlaten Arme Weeskinderen te Subvenie-
ren ende te Alimenteren V
Het klooster waarvan dit besluit melding
maakt, het Sint Catharijnenklooster gehe
ten, was oorspronkelijk bewoond geweest
door nonnen. Op 14 april 1581 sloten de
zusters een overeenkomst met de stadsrege
ring, waarbij het klooster met bijbehorende
gebouwen, 30 morgen land en alle verdere
bezittingen zou worden afgestaan aan de
stad Muiden, op voorwaarde dat zij een
gedeelte van het klooster zouden mogen
blijven bewonen en dat hen tot hun dood toe
een lijfrente zou worden uitgekeerd ! 1.
In het besluit wordt verder gesproken over
verlaten arme weeskinderen. Het weeshuis
was dus bedoeld voor kinderen die geen
verdere familie meer hadden, als volwassen
broers, zusters, ooms of tantes, en ook geen
kapitaal tot hun beschikking hadden, zodat
ze konden worden uitbesteed. Het gebouw
bleek evenwel reeds in vervallen staat te
verkeren. De middelen, nodig vooreen
grondige restauratie, waren echter niet

aanwezig, maar werden verstrekt door een
schenking van 1200 Caroli gulden door Roel
Jansen Vincx. Als enige voorwaarde bedong
hij het levenslang gebruik van een stuk land
van omstreeks 4 morgen, dat aan de stad
toebehoorde. Hiervan kon hij echter maar
twee jaar gebruik maken, aangezien Vincx
in 1657 stierf. Ondanks deze belangrijke
schenking bleef het weeshuis aanvankelijk
armlastig. Er werden in 1655 twee Schaelva-
ders benoemd om eens in de twee weken
voor de arme weeskinderen te collecteren.
Bovendien werd ten behoeve van het
weeshuis de 200ste penning (0,5%) geheven
op de verkoop van onroerende goederen.
Langzamerhand werd het weeshuis een
welvarende instelling. In het archief zijn de
bronnen van inkomsten goed terug te
vinden, o.a.:
1. vaste, regelmatige inkomsten: ƒ 50,- per

jaar per weeskind van 12 jaar en ouder,
door de stad voldaan; ƒ 100,- per jaar
door de diakonie van de Hervormde
Kerk te betalen voor weeskinderen onder
de 12 jaar (vanaf 1752); renten op aan de
stad verschafte leningen.

2. incidentele inkomsten: erfenissen en
legaten; de door de gemeente verschafte
rantzoenpenningen (sinds 1752) ;
opbrengst van collecten; de door de
gemeente afgedragen belastinggelden,
geheven bij de verkoop van onroerend
goed (0,5% sinds 1655); en de verdiende
gelden door de weeskinderen zelf (al was
dit niet veel, in 1866 gemiddeld ƒ6,77) %

In 1811 bedroeg het kapitaal van het
weeshuis maarliefst ƒ 25.190,- %
Bij besluit van 10 november 1768 door de
vroedschap werd de opneming en verzorging
van de weeskinderen als volgt geregeld:
-  kinderen van burgers en inwoners die

geen lidmaten der kerk zijn geweest
worden, indien zij jonger zijn dan 12 jaar.
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Afbeelding van het Weeshuis uit 1721.

verzorgd voor rekening van het weeshuis;
indien ouder voor rekening van de stad.
Reeds eerder was besloten (21 januari
1744) dat de stad hiervoor ƒ 50,- per jaar
zou betalen.

-  kinderen van lidmaten der kerk boven de
12 jaar worden verzorgd voor rekening
van de diakonie 7).

In het weeshuis werden opgenomen alle
behoeftige en in echt geboren ouderloze
kinderen die de leeftijd van 20 jaar nog niet
bereikt hadden (vanaf 1902 18 jaar) en van
wie de laatste van hun ouders gedurende
minstens drie achtereenvolgende jaren,
onmiddellijk voorafgegaan aan diens
overlijden, de wettige woonplaats binnen de
gemeente had gehad. Voor andere kinderen
was toestemming van het gemeentebestuur
nodig ‘s). Na hun twintigste jaar moesten de
kinderen het weeshuis verlaten. In 1895
werd besloten dat wezen uit Muiderberg ook
in het weeshuis mochten worden opge
nomen 1,1. Als het kind buiten het weeshuis
verpleegd werd, dan kregen de verzorgers
een vergoeding van ƒ 65,- per jaar van het
weeshuis.
Het bestuur van het weeshuis bestaat uit 3
regenten en 3 regentessen. Voor 1811 waren
er slechts twee van elk, maar daarna waren

er door de veranderde situatie 2 regenten en
regentessen van de Hervormde Kerk en één
regent en regentes van de Rooms Katholieke
Kerk en die situatie duurt nog voort. Zij
worden door de gemeenteraad benoemd.
Om de twee jaar treden er één regent en één
regentes af (volgens een rooster), maar zijn
weer (her)benoembaar. Het was een
onbezoldigde functie. Het bestuur verga
derde minstens één keer in de maand op een
woensdag.
Ook de weesvader en -moeder werden door
de gemeenteraad benoemd, op voordracht
van het bestuur.
Het bestuur had een aantal vaststaande
periodieke werkzaamheden:
a. voor de eerste juli van elk jaar moest de

begroting over het volgende jaar aan het
gemeentebestuur gezonden worden ter
goedkeuring. Elk dienstjaar liep van 1
januari tot en met 31 december.

b. voor de eerste mei van elk jaar moest de
rekening en verantwoording van de
penningmeester aan het gemeentebe
stuur worden gezonden.

De regenten en regentessen bezochten de
instelling bij toerbeurt één keer in de week,
of meer als zij dat nodig oordeelden.
Een staat van bezittingen en inkomsten
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moest nauwkeurig worden bijgehouden. In
januari werd deze bijgewerkt, voor zover
nodig. Een afschrift daarvan ging naar het
gemeentebestuur.
De weesvader hield nauwkeurig bij wat de
kinderen verdiend hadden en legde dat
tijdens de maandelijkse vergadering over
aan het bestuur. Indien de wezen bij
particulieren verpleegd werden, moest het
bestuur minstens één keer in de drie
maanden de wezen bezoeken en erop
toezien dat de verzorging naar wens verliep
10).
Na de stichting van de Bataafse Republiek
verloor de Hervormde Kerk haar bevoor
rechte positie. De Rooms Katholieken
verzochten toen dan ook, nu volgens de wet
voor alle gezindten gelijke rechten golden,
hun wezen in het weeshuis te mogen
onderbrengen, zonder de clausule dat de
kinderen in de gereformeerde godsdienst
behoefden te worden opgevoed (1 juli 1795)
U). Dit werd geweigerd. De Rooms Katholie
ken deden nog een aantal pogingen, maar
tevergeefs. Na het rapport van een commis
sie, bestaande uit de burgers D.C. van der
Meulen, T. Kroese en C. Timmer, werd op
29 november 1796 door de municipaliteit
besloten de kwestie te laten in een ‘status
quo’ totdat de commissie anders zou
adviseren l2h
Aangezien de herhaalde protesten van de
Rooms Katholieken tegen de uitsluiting van
hun wezen geen gehoor vonden bij het
gemeentebestuur, ging men er in 1809 toe
over een eigen weeshuis te stichten. Daar
het Hervormd weeshuis jaarlijks een
subsidie variërend van ƒ 600 -  tot ƒ 900 -  uit
de stadskas ontving, verzochten de Rooms
Katholieken eveneens een subsidie te
mogen ontvangen voor hun weeshuis. Het
gemeentebestuur begon door de exploitatie
van twee weeshuizen een te sterke groei van
de uitgaven te vrezen. Om dit te voorkomen
-  men moest in die periode ook al bezuinigen
-werd in 1811 besloten de beide weeshuizen
te combineren. De fondsen kwamen toen
ook samen: ƒ 25.190,- van Hervormde zijde
en slechts ƒ 500,- van het Katholieke
weeshuis.
In 1815 werd het oude weeshuis verkocht

voor de prijs van ƒ 490,-. Een huis aan de
Herengracht ‘nabij het kasteel’ (wellicht de
in 1807 overbodig geworden tweede predi-
kantswoning) werd aangekocht voor ƒ 450,-
en ingericht tot weeshuis. Inmiddels was er
een strijd ontbrand tussen de Hervormden
en de Katholieken over de vraag of het
weeshuis beschouwd kon worden als
eigendom van de Hervormde Kerk of dat de
stad als eigenaresse van het weeshuis zou
zijn te beschouwen. Deze strijdvraag hield
de hele 19e eeuw de gemoederen in haar
greep. In 1899 (vermoedelijk september)
werd er in drie verschillende nummers van
de Gooische Courant een ingezonden stuk
gepubliceerd, waarin beweerd werd dat het
weeshuis de Hervormden zou toebehoren.
De Hervormde kerkeraad richtte vervolgens
op 14 september 1899 een schrijven tot de
gemeenteraad waarin aanspraak werd
gemaakt op het weeshuis en waarin tevens
werd verzocht een commissie van onderzoek
in te stellen bestaande uit kerkeraadsleden
en leden van de raad. De Katholieke
wethouder J.H. Dennig kwam hiertegen op
en bestreed de beweringen van de kerkeraad
in een uitvoerig rapport (31 oktober 1899)
l3). De Hervormde dominee F.W.C.L.
Schulte diende de wethouder van repliek in
zijn al eerder vermeld verweerschrift. In dit
rapport deed ds Schulte een dringend
beroep op de gemeenteraad om het eigen
domsrecht van dc Nederlandse Hervormde
Kerk te erkennen en over te gaan tot de
instelling van een gezamenlijke commissie.
Het voorstel van wethouder Dennig om niet
aan het verzoek van de Hervormde kerke
raad te voldoen werd met één stem tegen
aangenomen.
In 1906 verkeerde het weeshuis in een
dusdanige slechte en vervallen toestand dat
het niet meer geacht kon worden aan de
meest matige eisen te voldoen. Derhalve
werd besloten, mede met het oog op het
geringe aantal ter verpleging aanwezige
kinderen, het gebouw te verhuren en de
kinderen elders uit te besteden.
In 1910 was het weeshuis ook tot het
verhuren als woning ongeschikt geworden.
Teneinde een rentegevend goed te behouden
werd besloten het gebouw te slopen, een
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nieuw weeshuis te bouwen en dit voorlopig
in te richten als drie burgerwoningen. Dit
werd echter permanent en het gebouw is niet
meer als weeshuis gebruikt14).
Het weeshuis als instelling is nog steeds niet
geliquideerd, maar het is slechts een
papieren instelling. Het dynamisch archief
berust bij de heer J.C.C. Habraken op het
gemeentehuis. Hij is de secretaris-penning-
meester van het weeshuis. Officieel is er
zelfs nog een bestuur. Elk jaar worden er
nog rekeningen opgemaakt. Men is wel
bezig met het probleem van de liquidatie.
Het vermogen moet namelijk naar een
bestemming die van gelijke aard is als die
van het weeshuis.

Het archief

Het archief van het weeshuis beslaat
ongeveer twee meter en staat in het Gemeen
tearchief van Muiden. Aangezien het
weeshuis nog niet is geliquideerd bevindt het
recente gedeelte van het archief zich bij de
heer J.C.C. Habraken, secretaris-penning-
meester van het bestuur van het weeshuis. Ik
heb mij bij het inventariseren dan ook
beperkt tot hetgeen in het Oud Archief
aanwezig was.
Alleen wat de rekeningen betreft is het
archief vrij compleet. Het oudste stuk
dateert van 1655, 1 jaar na de oprichting l5).
Verder ontbreekt er een groot aantal
stukken. Bijvoorbeeld uit een verslag over
donaties, legaten en erfenissen (geschreven
eind 18e eeuw) blijkt dat er toen al stukken
weg waren, te weten die van 1668-1728.
Ergens anders kon de schrijver van het
verslag de informatie vanaf 1710 vinden.
Nog eenmaal wordt er melding gemaakt van
vermiste stukken. De notulen tussen 1902 en
1923 waren door het overlijden van de
secretaris verloren geraakt. Dit zal vermoe
delijk één deel geweest zijn. Het merendeel
van het archief stond in dozen bij elkaar. De
dozen en aparte delen waren genummerd en
verwezen naar de inventaris van het gehele
gemeentearchief. Deze ‘inventaris’ is slechts
een plaatsingslijst van wat er in het gemeen
tearchief te vinden is, maar meer ook niet.
Verder vond ik op de zolder van het

gemeentehuis enkele dozen waarop te lezen
stond: ‘akten uit te zoeken'. Hierin bleken
veel stukken van het weeshuis te zitten, die
ik dan ook bij het archief gevoegd heb.
Deze inventarisatie geschiedde in het kader
van het keuzevak Archivistiek bij prof dr
C. Dekker aan de Universiteit van Amster
dam. Graag zou ik hierlangs mijn dank
willen betuigen aan mijn mentor dr A.J.
Kölker voor zijn geweldige hulp bij het
inventariseren, en aan dr A. Doedens voor
het gebruik van het tweede deel van de
kroniek Regionale Geschiedenis van Neder
land.

NOTEN

1) Ds F.W.C.L. Schulte, Wien behoort het
Weeshuis te Muiden? Verweerschrift tegen het
Rapport van den Wethouder J.H. Dennig,
uitgebracht in den Gemeenteraad van Muiden.
den 31en October 1899, vervattende een klein
stukje locale historie en een groot principieel
belang. Weesp, 1899 (inventarisnummer 13).

2) Notulen van de Vroedschap (gemeentearchief,
inv.nr. 12).

3) Notulen van de Vroedschap (gemeentearchief,
inv.nr. II).

4) Rantzoenpenning = Opgeld (bijbetaling)
waarmee een pacht-, huur-, koop- of belas
tingsom wordt verhoogd. Men zal bij deze
betaling wel moeten uitgaan van ‘bedrag
waarmee bijkomende onkosten worden
afgekocht' (woordenboek der Nederlandse
Taal).

5) Dr A. Doedens, De Zuiderzeesteden, periodiek:
Regionale Geschiedenis van Nederland, dl. 2,
Amsterdam.

6) Schulte, p. 4.
7) Notulen van de Vroedschap (gemeentearchief,

inv.nr. 13).
8) Reglement I860 (inv.nr. 14).
9) Ingekomen brieven van B&W betreffende de

opname van kinderen woonachtig te Muider-
berg, 1895 en 1902 (inv.nr. 126).

10) Reglement 1906 (inv.nr. 14).
11) Schulte, p. 16. Schulte meldt hier ook het

vermoeden dat er stukken uit het archief weg
zijn, aangezien deze 'clausule' niet meer te
vinden is.

12) Rapport van D C van der Meulen, C. Timmer
en T. Kroese inzake de vraag of het weeshuis een
'stadsgebouw op algemene kosten’ of een
bijzondere instelling is, 18 november 1796, 19
juli 1856 (afschrift) (inv.nr. 9).
Resolutieboek van de Vroedschap (gemeentear
chief, inv.nr. 16).

13) Rapport van J.H. Dennig: Memorie over het
Stadsweeshuis te Muiden. 31 oktober 1899
(inv.nr. 13).

14) Bestek voor de vernieuwing van het weeshuis,
1910 (inv.nr. 28).

15) Rekening van inkomsten en uitgaven van het
bestuur, 1655 (inv.nr. 54).
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Keveren en de veenontginning
ten oosten van Muiden
H. Schaftenaar

De belezene vindt zijn geluk in het verhevene,
hij kent alle vazen, maar denkt zelden of nooit
aan de aarde, de draaischijf en de oven, laat
staan aan alle scherven.

Kees Fens, 1986

Inleiding

Over Keveren, een gehucht uit de tijd van de
grote veenontginningen, laten de geschreven
middeleeuwse bronnen ons vrijwel in de
steek. In dit artikel zal ik daarom, vanuit de
geografische gezichtshoek, een poging
wagen om de opkomst en de ondergang van
dit gehucht aan de hand van archeologische
vondsten, geologische afzettingen en
uiteenlopende historische gebeurtenissen
elders te verklaren.
Hierbij komt het accent te liggen op ingrij
pende wijzigingen in de waterhuishouding.
Enkele gebeurtenissen buiten onze regio
waren de oorzaak van deze wijzigingen en
daardoor van groot belang voor de aanvang
van de ontginning van het moerasgebied en
daarmee het ontstaan van Keveren.
Omstandigheden binnen onze regio blijken
hoofdzakelijk de oorzaak van mislukking en
daarmee het verdwijnen van Keveren.
Ook zal aandacht worden besteed aan de
vraag wie hier het ontginningsinitiatief nam.
In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de
ligging, de bronnen, de vondsten en de
vondstomstandigheden. Vervolgens worden
dan de factoren behandeld die de opkomst
en de ondergang van Keveren verklaren.
Tot slot volgt nog een samenvatting.

De ligging van Keveren en
wat verder bekend is

In de 14e eeuw lagen er in het veengebied
tussen Muiden en Naarden enkele kleine
nederzettingen. Zo werden in 1325 den Vene

en Neghenlioeven genoem den was er in de
eerste helft van de 14e eeuw herhaaldelijk
sprake van Kever of Keveren en Muderve-
ne2\  Over de exacte ligging van deze
nederzettingen geven de geschreven
middeleeuwse bronnen geen uitsluitsel.
Maar op het spoor gezet door een voetnoot
in een artikel van M.K.E. Gottschalk21,
waarbij Keveren gelocaliseerd wordt op
geringe afstand van de noordelijkste uithoek
van het Naardermeer en ten zuiden van
Muiderberg, bezocht ik in de winter en het
voorjaar van 1976 regelmatig de werkzaam
heden in verband met de aanleg van een
verbinding tussen de Al en de A6. Weldra
werd het eerste 13e eeuwse scherfje gevon
den en toen er een viertal concentraties
bekend was, konden vele kistjes met
middeleeuwse vondsten gevuld worden en
kon de conclusie worden getrokken dat dit
wel het afval van Keveren moest zijn.
Keveren, het gehucht waar baljuw Bernd
van den Dorenwerde in 1306 naar toe trok
om enkele lieden gevangen te nemen.
Keveren, waar blijkens de opbrengst aan
korentienden in de eerste helft van de 14e
eeuw graanbouw heeft plaatsgevonden.
Keveren, dat in de 16e eeuw nog bestond,
maar misschien was het toen nog slechts één
boerderij, het Keverhuis, waarvan de
bewoners tot de parochie Muiden behoor
den. Keveren, waarover de schout van
Muiden in 1567 verklaarde dat hij er vroeger
had gewoond. Daarmee laten de geschreven
bronnen ons verder in de steek en begint het
verhaal van scherven, klei en veen.

V ondstomstandigheden

Allereerst dient vermeld te worden dat hier
geen sprake is geweest van een archeolo
gische opgraving. De meeste scherven
werden her en der verzameld op de wallen
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Kaartje ligging Keveren.

van de uitgegraven cunetten (sleuven) en
tussen de kluiten aarde uit de nieuw aange
legde sloten. Desalniettemin bleek dat het
binnen het werkterrein van Rijkswaterstaat
om een viertal concentraties ging. Twee
plekken spanden de kroon want hier kwam
circa 90% van alle vondsten vandaan. Op
deze plekken was het mogelijk het middel
eeuwse materiaal in situ te bestuderen. Dit
materiaal bevond zich maximaal 40 cm
onder het maaiveld tussen een kleipakket en
het eronder liggende veen. Het ontbreken
van grote fragmenten deed vermoeden dat
de scherven terecht gekomen waren op
voormalige loopvlakken of laag gelegen
plekken. Ook buiten het werkterrein was in
ieder geval sprake van voortzetting van een
schervenconcentratie. Langs een nieuw
aangelegde sloot waren er op een naburig
weiland op de scheiding van klei en veen vele
stukken aardewerk te zien. Een opgraving
van het resterende materiaal is tot op heden
niet urgent en daarom blijft voorlopig het
bodemarchief daar verder in zijn oorspron
kelijke staat.

Vondsten

In 1976 verwerkte ik de eerste indrukken
hierover reeds in een publicatie3*. Inmiddels
zijn de vondsten, die zich nu voor een groot
deel in de collectie van het Goois Museum

bevinden, nader naar soort en op ouderdom
geanalyseerd4*. Hierbij kon de volgende
indeling gemaakt worden.

A. Geïmporteerd aardewerk

Paffrath kogelpotten
De oudste scherven waren de resten van Paffrath
kogelpotten. Deze goed herkenbare, blauwgrijze, op
de breuk vuilwitte op bladerdeeg lijkende scherfjes
waren gering in aantal en het ging om kleine
fragmenten. Dit aardewerk werd in de 12e eeuw
gebakken aan een riviertje ten oosten van Keulen. In
het algemeen wordt dit aardewerk geplaatst in de
periode 1150-120(1.

Pingsdorf aardewerk
Van Pingsdorf aardewerk werd slechts één geel tuitje
met vier bruinrode verfstrepen gevonden. Wel waren
er ook een gering aantal geelachtige scherven die aan
dit aardewerk deden denken, echter door het
ontbreken van de karakteristieke strepen werd het
moeilijk om deze aan Pingsdorf toe te schrijven.
Pingsdorf aardewerk werd al in de 10e eeuw
vervaardigd, maar kwam ook nog in de 13e eeuw
voor. Andere pottenbakkerscentra dan Pingsdorf
imiteerden dit aardewerk. Een nauwkeurige
datering is derhalve moeilijk.

Vroeg steengoed
Een volgende goed dateerbare schervengroep was
het Duitse vroege steengoed. Er werden de resten in
allerlei kleuren en maten aangetroffen van vele
drinkkannen. De kleurverschillen werden mede
veroorzaakt doordat dit aardewerk zowel zonder als
met ijzer-engobe voorkwam. In een aantal gevallen
was deze ijzer-engobe in een sinter-engobe omgezet.
De datering van het Duitse import materiaal liep van
circa 1280 tot 1320.

Maasvallei aardewerk (Andenne aardewerk)
Met slechts enkele scherven was het Maasvallei
aardewerk vertegenwoordigd. Eén witte scherf met
geel loodglazuur op de schouder en één lensvormige
bodem met uitgestulpte pootjes en groene spikkels
loodglazuur. Wat betreft de datering was hier sprake
van overeenkomst met het oudste Duitse steengoed,
dus omstreeks 1280.

Overige pottenbakkerscentra
Ook van omstreeks 1280 was de voet en een
randscherf van een paarsbruin bekertje. Soortgelijke
bekertjes werden gevonden in de afvalhopen van de
Limburgse pottenbakkers te Schinveld-Brunssum5*.
Een stukje roodbruin aardewerk met groen glazuur
en voorzien van een radstempelversiering vertoonde
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overeenkomst met Vlaams aardewerk en zou als
zodanig gedateerd kunnen worden op eind 13e eeuw.

B. Inheems aardewerk

Kogelpot aardewerk
De resten van deze handgevormde kookpotten met
een kogelronde bodem, nagedraaide rand en hals
werden in de vorm van honderden scherven
aangetroffen. Meer dan de helft van alle vondsten
bestond uit dit soort aardewerk. De kleur liep uiteen
van grijs naar grijsbruin en bijna zwart. Met grof zand
was de klei verschraald. Bijna alle potten waren van
het type waarbij direct onder de hals de pot van
schuine vingerstrepen was voorzien. Doordat de
bodems nogal dun waren en het materiaal langs de
breukvlakken sterke verweringsverschijnselen
vertoonde viel er nauwelijks iets tot hele potten te
herleiden. Alleen de rand en halsscherven, die veel
dikker waren en typologisch nogal verschilden waren
te herstellen. Hieruit bleek dat het om zeer
uiteenlopende maten kogelpotten ging.
Uitzonderijk binnen dit geheel was één veel harder
gebakken kogelpot en een tweetal scherven die in
tegenstelling tot het diagonale vingerstrepen patroon
met een borstel waren nagestreken: het zogenaamde
borstelstreekpatroon. Ook werd een losse standring
gevonden die naar alle waarschijnlijkheid onder een
kogelpot gezeten had, die in dat geval als voorraad-
pot gediend moet hebben.
Wat betreft een nauwkeurige datering, hebben we
aan dit materiaal niet zoveel. Immers van de 8e eeuw
tot in de 14e eeuw werd gebruik gemaakt van
kogelpotten.

Blauwgrijs aardewerk
Opvallend tussen allerlei nauwelijks te determineren
blauwgrijze scherven waren de resten van een klein
dikwandig steelpannetje met bolle bodem. Ineen 12e
eeuwse woonlaag op de Leidse Burcht werd dit type
al eerder aangetroffen6).

Roodbruin aardewerk
Aangezien het hier ook weer om zachtere soorten
aardewerk gaat, had het verweringsproces er
behoorlijk vat op gehad. Meestal ging het om kleine
fragmenten die bovendien inmiddels bruin verkleurd
waren.
Tussen deze scherven waren de resten van kannen en
een steelpan te herkennen. De steelpan was hierbij
van een fraaier type dan die onder het blauwgrijze
aardewerk werd genoemd. Het ging hierbij om een
vrij vlak exemplaar met een geprofileerde rand en
een hol handvat. Van deze handvatten werden er

Fragmenten van Vroeg steengoed.
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meerdere gevonden. Uit een vergelijking met
soortgelijke vondsten elders, lijkt een datering in de
13e eeuw op zijn plaats.

C. Overige vondsten

Het niet-aardewerk gedeelte van de vondsten
bestond uit twee kleine stukken basaltlava. Van deze
gesteentesoort is bekend dat men er maalstenen van
vervaardigt. Sporen van bewerking waren er op deze
fragmenten evenwel niet te herkennen. Verder werd
er een halve kloostermop gevonden. Tot slot
kwamen er sporadisch veldkeien tussen het veen en
de klei tevoorschijn.

Conclusie vondsten

Wat de totale vondst betreft gaat het hier dus
om scherven uit de periode 1150-1320.
Deze scherven bevonden zich tussen het
veen en een kleilaag. Daarmee markeren ze
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aan de onderkant het einde van de veenvor
ming en luiden ze aan de bovenkant het
begin in van een tijdperk van overstromin
gen. Twee belangrijke vragen dienen zich nu
aan.
a. Waarom ontbreken er scherven en

daarmee menselijke activiteiten van vóór
1150 in dit gebied?

b. Wat is de oorzaak van de wateroverlast in
de 14e eeuw?

Het natuurlijk milieu aan het begin
van de 12e eeuw

Om met de eerste vraag te beginnen is het
nodig een beeld te schetsen van dit gebied
vóór de ontginningen.
Aan het begin van de 12e eeuw bestond het
gebied tussen de oeverwal van de Vecht, het
Naardermeer en de stuwwallen van Muider-
berg en het Gooi nog uit een hoogveenmoe
ras. Dat moeras strekte zich in het noorden
verder uit dan de huidige kustlijn, want van
de Zuiderzee was nog geen sprake. Direct
langs de oeverwal van de Vecht bestond het
moeras uit bos en oostelijker ging de
vegetatie over in veenmos en zeggesoorten7*.
Dat moeras was een mensonvriendelijk
gebied en werd alleen gebruikt voor exten
sieve bezigheden als het verzamelen van
kruiden en het vangen van vogels. De
nederzettingen bevonden zich dan ook
uitsluitend op de kleiige oeverwal van de
Vecht en de hogere delen van de Gooise en
Muiderbergse stuwwallen.
Waarom werden in het moeras aan het begin
van de 12e eeuw nog geen ontginingen
gedaan?
Om zo'n uitgestrekt moeras te kunnen
ontginnen moest allereerst tot ontwatering
worden overgegaan. De bovenlaag moest in
een draagkrachtige zode worden omgezet.
Om een zode van 10 cm te krijgen moest men
de waterstand wel 50 tot 100 cm verlagen8*.
Dat ontwateren van het veen was niet zo
eenvoudig, want het water moest in die tijd
uitgeslagen worden op een lager liggende
boezem.
Een dergelijk geschikt boezemwater was
hier in die tijd nog niet aanwezig! Alhoewel
de Vecht niet meer zo'n belangrijke Rijnarm

was, stond deze er nog rechtstreeks mee in
verbinding. Het regiem van de Vecht werd
nog steeds bepaald door de Rijn. Verder zal
het waterbezwaar nog groter geweest zijn
doordat er van een vlotte afwatering van het
rivierwater in het noorden nog geen sprake
was. Daar lag het Almere en van een ruime
opening naar de Noordzee tussen West-
Friesland en de provincie Friesland was nog
geen sprake. Uitgestrekte venen deden hier
het overtollige water stagneren. Hogere
waterstanden op het Almere en daarmee op
de Vecht waren het gevolg.

Wijzigingen in de waterhuishouding

Op grond van de vondsten bij Keveren
kunnen we concluderen dat deze natuurlijke
situatie hier in de 12e eeuw werd verstoord.
Pioniers uit Muiden en/of Weesp verlieten
toen hun oeverwallen en gingen het gevecht
aan met het moeras. Als drijvende kracht
hierachter wordt vaak simpelweg de
bevolkingsdruk gehanteerd. Men had
gewoon meer grond nodig. Hierop is een
veel genuanceerder aanvulling mogelijk.
De aanvang van de ontginningen en daarmee
de opkomst van Keveren is te verklaren uit
de veranderingen in de waterhuishouding
van dit gebied, waardoor er natuurlijke
mogelijkheden voor ontwatering van het
veen ontstonden.
Een belangrijk feit in dit verband was in 1122
de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk
bij Duurstede9*. De Vecht, één van de armen
van de Kromme Rijn werd daarmee een
rustig niet al te breed vaarwater. De sterk
wisselende waterstanden waren verleden
tijd geworden. Het waterpeil werd gefixeerd
op het lage zomerpeil10*. Nu konden de naast
de Vecht gelegen en ook nog steeds hoog
gelegen venen via zwaartekrachtdrainage
doorlopend hun water lozen op de Vecht.
Kortom er was nu een geschikt boezemwater
aanwezig dat voor de ontginning van het
veen kon gaan dienen.
In 1170 vond er wederom een gebeurtenis
plaats die zijn invloed had op de waterhuis
houding en daarmee van positieve invloed
was op de ontginningsactiviteiten. Toen was
het de natuur zelf in de vorm van de Allerhei-
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ligenvloed11*. Deze ruimde zoveel veen op in
het Almere dat gesproken kon gaan worden
van een flinke aanzet tot de vorming van de
Zuiderzee. Dit moet volgens Borger een
verbeterde afwatering tot gevolg gehad
hebben in de aangrenzende veengebieden in
West-Friesland12*. Naar mijn mening geldt
hetzelfde voor het kustgebied bij Muiden.
Door deze externe oorzaken ontstond er dus
ten oosten van Muiden een fysisch milieu
waarin het voor de mens mogelijk werd het
veen te ontwateren. Maar daar zijn ook
initiatieven voor nodig.

Ontginningsinitiatieven (opkomst Keveren)

Na 1122 werd het voorheen vrijwel waarde
loze moeras een gebied met mogelijkheden.
Door de bisschop van Utrecht werden
achtereenvolgens stukken woest veengebied
langs de oostkust van de Vecht ter ontgin
ning uitgegeven13*. Te beginnen in het
uiterste zuidoosten met de instelling van het
gerecht Oostbroek in 1122! Volgens Gott-
schalk is het aannemelijk dat de bisschop de
veenwildernissen in eenzelfde tijdsgewricht
(12e eeuw) onder geestelijke instellingen en
ridders in de Vechtstreek verdeelde. Daarna
startte dan het offensief op het moeras.
Op het grensgebied tussen Nardincklant
(klooster van Elten), het Utermeer (kapittel
van Dom en Oud Munster) en Muiden
(bisschop van Utrecht) werden er hier
aanvankelijk, als nutteloos, onbewoonbaar
veengebied, weinig of geen aanspraken
gemaakt. Nu het bestaansmogelijkheden
ging bieden werd het plotseling interessant
om hier invloed uit te oefenen. Het is
aannemelijk dat het moeras onder het gezag
van het klooster van Elten viel14*. Het is
echter onwaarschijnlijk, gezien de afstand,
dat de adellijke dames de ontginning in eigen
beheer ter hand hebben genomen. Juist in
die tijd van de grote ontginningen (1224)
kreeg Gijsbrecht I van Amstel goederen in
leen van de abdis van Elten in Nar
dincklant15*. Daar moet toch een aanleiding
voor geweest zijn. Is het dan niet verleidelijk
om te denken dat dit wel eens de moerasge
bieden zouden kunnen zijn met als aanlei
ding de mogelijkheid dat Gijsbrecht's
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Fragment van een oudere topografische kaart ter
illustratie en verduidelijking van het kavelpatroon
tussen Muiden, Muiderberg, Weesp en het Naarder-
meer.

voorgangers hier de ontginningsplannen
hadden opgezet. Dit temeer als je leest dat
Egbert van Amstel in de 12e eeuw ook al
problemen had met de bisschop in verband
met het in bezit nemen van moerassen16*.
Met de vredelievende Eltense dames zal dat
zo'n vaart niet hebben gelopen. Zouden
deze dus niet veel anders hebben kunnen
doen dan dit gebied in leen geven aan de Van
Amstels?
Enerzijds hadden deze lieden in ieder geval
invloed in dit gebied. En om problemen met
het water in Muiden of Weesp op te lossen
moesten ze zo af en toe wel buiten de
grenzen van hun territorium terecht komen.
Anderzijds waren er voor de ontginning toch
wel grote financiële offers nodig. Evenals bij
onze Flevopolders is zo’n gebied niet van het
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ene op het andere jaar geschikt voor
agrarische activiteiten. Een ploeg kolonisten
moest jarenlang op kosten van de landheer
werken aan de ontwatering om het gebied
geschikt te maken. Grote financiële belan
gen stonden er dus op het spel. Was daarom
de 13e eeuw er een met veel conflicten?
Temeer daar deze woeste veengebieden
veelal de oude natuurlijke grenzen aanga
ven.
Uit de topografische kaarten van dit gebied
blijkt onmiskenbaar dat aan de ontginning
een ontginningsplan ten grondslag heeft
gelegen. Het kavelpatroon in dit gebied laat
geen andere mogelijkheid open dan dat
vanuit de oeverwal van de Vecht hier de
aanval op het moeras begonnen is. Langs de
Vecht zijn de kavels breder dan bij het
Naardermeer. Dat komt omdat de eind
streep korter is dan de start bij de Vecht.
Hierdoor ontstaat een enigszins waaiervor
mig patroon. Het grootste ontginningsblok
bevindt zich tussen de kust bij Muiden en de
stad Weesp. Deze kavels eindigen ongeveer
bij het Naardermeer. Hier hielden kennelijk
de initiatieven vanuit de Vechtstreek op.
Ten zuidoosten van Weesp en langs de
zeedijk in dc Noordpolder bevinden zich
kavels wier ontwikkeling gehinderd wordt
door het grote blok. Hieruit valt te conclude
ren dat deze kavels minder oud zijn. Nabij
het eindpunt van de oudste kavels bevond
zich de nederzetting Keveren. Op grond van
het oudste schervenmateriaal, denk ik, dat
Keveren een basis is geweest van waaruit de
ontwatering werd aangepakt. Later hebben
zich hier boeren gevestigd om het land
verder geschikt te maken. De nabij gelegen
Goog, zou een voormalig veenstroompje
geweest kunnen zijn, dat tijdens de ontgin
ning uitgediept en daarmee gefixeerd werd
en in later tijden nog enigszins rechtgetrok
ken.

Gevolgen van de ontwatering
(ondergang Keveren)

Keveren was er eerder dan de Keverdijk.
Door de gunstige hydrografische omstandig
heden na 1122 zal dit gehucht aanvankelijk
hoog genoeg hebben gelegen. Hetzelfde

gold voor de Muidense oeverwal. Dijken
langs de Vecht waren om dezelfde reden nog
niet noodzakelijk. Maar om de veengebie
den op den duur met succes te kunnen
ontwateren, was het beter om de rivier te
bedijken17’. Weliswaar verbeterde de
Allerheiligenvloed van 1170 de afwatering,
maar bij stormvloeden kon het zeewater het
estuarium van de Vecht binnendringen en
werd daarmee een bedreiging voor deze
omgeving. Na 1170 zal er dan ook een
aanvang gemaakt zijn met de aanleg van de
Vechtdijk, de Keverdijk en de zeedijk
beoosten Muiden. Om stroomopwaarts bij
stormvloed het water te keren was er
omstreeks 1228 tussen Maarssen en Breuke-
len de Otterspoorsluis gebouwd18’.
Keveren moet in de 13e eeuw nog weinig last
hebben gehad van overstromingen. Een
kleiafzetting uit die tijd ontbreekt. Echter
door de ontwatering van het veen ontston
den er grote problemen; we zijn nu toe aan
een antwoord op de tweede vraag.

Wat is de oorzaak van de wateroverlast in de
14e eeuw?
Allereerst vertoont het veen eigenschappen
die bodemdaling tot gevolg hebben. Door
wateronttrekking vindt er namelijk volume-
vermindering plaats van het veenpakket.
Door gewichtstoename van het veenpakket
boven de waterspiegel worden de diepere
veenlagen samengedrukt. En door het
toetreden van zuurstof (lucht) in plaats van
water, veranderde het veen in koolzuurgas
en ging als zodanig de lucht in.
In korte tijd kan op deze wijze de bodem
enorm dalen. Hierdoor moest steeds
opnieuw de grondwaterstand verlaagd
worden teneinde het gebied te kunnen
blijven exploiteren.
Ongetwijfeld had deze grondwaterstandver-
laging ook zijn invloed op de directe
omgeving. De flanken van de stuwwallen en
de aangrenzende niet ontgonnen veengebie
den werden hierdoor droger19’. Occupatie
van die gebieden ging derhalve tot de
mogelijkheden behoren. Ook moet deze
grondwaterstandverlaging invloed gehad
hebben op de oeverwal waarop Muiden lag.
Inklinkingsverschijnselen in het onder de
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Foto van het gebied tussen De Goog , Rijksweg en de visserij van het Naardermeer (op achter
grond nog net zichtbaar). Flier lag Keveren. Deze foto is in 1976 genomen tijdens de aanleg van
de verbinding tussen de A l en A6.

klei gelegen veenpakket zullen een verlaging
van de oeverwal met alles wat er inmiddels
opstond tot gevolg hebben gehad. Een
noodgedwongen kunstmatige ophoging van
de oeverwal in verband met de dreiging van
de Zuiderzee zal het gevolg zijn geweest. Op
die wijze verdween in de 13e eeuw al de
ingang van de kerktoren van Muiden
gedeeltelijk onder het maaiveld20*.
Ook bij Keveren leidde de voortgezette
ontwatering op den duur tot een fatale
afloop. Want het houdt een keer op. Men
kwam op den duur zo laag te zitten ten
opzichte van het boezemwater dat de
zwaartekrachtdrainage niet meer werkte.
In de tweede plaats ondervond Keveren
problemen door haar nabije ligging ten
opzichte van de Zuiderzee. Ten noorden van
Keveren was er bij stormvloed de dreiging
van een steeds groter wordende Zuiderzee.
In het westen en zuiden waren er daardoor
op de Vecht en in het Naardermeer hoge
waterstanden.
En in de derde plaats raakten in het oosten
de hogere zandgronden juist hun overtollige
water kwijt in de steeds lager gelegen
veengebieden. Illustratief is hierbij het

overbekende kwelverschijnsel in het
Naardermeer.
Welnu, de jongste scherven dateren van
omstreeks 1320. Op deze scherven bevindt
zich een maximaal 40 cm dik kleipakket.
Alhoewel er in de eerste helft van de 14e
eeuw nog korentienden werden geheven,
moeten in deze eeuw de eerste overstromin
gen de omgeving van Keveren al hebben
geteisterd. Het veen lag inmiddels laag
genoeg om er klei op af te zetten. De steeds
hogere grondwaterstanden zullen het einde
ingeluid hebben van de akkerbouw aldaar.
Slechts sporadisch zal er nog wat bewoning
zijn achtergebleven.

Samenvatting

Met de ontginning van het hoogveenmoeras
en daarmee de opkomst van het gehucht
Keveren, werd een aanvang gemaakt nadat
een geschikt boezemwater aanwezig was. Na
de afdamming van de Kromme Rijn in 1122
bood de Vecht zich als zodanig aan. Een
verbeterde afwatering ontstond nadat de
Allerheiligenvloed van 1170 veel veen op het
Almere had opgeruimd. De Zuiderzee was
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bezig te ontstaan. Lagere waterstanden
waren onder normale omstandigheden het
gevolg.
Het is aannemelijk dat leden van het
geslacht Van Amstel hier de ontginningsini-
tiatieven namen.
Na 1170 zal een aanvang gemaakt zijn met de
aanleg van de Vechtdijk, de Keverdijk en de
Zeedijk beoosten Muiden om tijdens
stormvloed het water te keren.
Bijna twee eeuwen behoorde graanbouw
hier tot de mogelijkheden. Daarna veran
derde het leefmilieu zodanig dat men
halverwege de 14e eeuw Keveren ging
verlaten. Overstromingen en te hoge
grondwaterstanden waren de oorzaken.
Hieraan liggen drie factoren ten grondslag.
1. De bodemdaling als gevolg van de

ontwatering van het veen.
2. Ten tijde van stormvloed hoge waterstan

den op de nabij gelegen steeds groter
wordende Zuiderzee. En als gevolg
hiervan hoge waterstanden op de Vecht
en het Naardermeer.

3. Overlast van kwelwater als gevolg van de
ligging nabij de Gooise stuwwallen.
De datering van het schervenmateriaal
van Keveren en de kleilaag daar bovenop
komen met deze visie overeen.

NOTEN
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Hinderdam

F. Cladder

Een oude oorkonde uit het jaar 1326 of
1327I) behelst een overeenkomst van de
Graaf van Holland met Zweder van Ab
coude, Hendrik van Loendersloot, Splinter
van Nyenrode en Arnst van der Horst
betreffende het leggen van een dam met sluis
mid over die Vecht. Een plaats wordt niet
genoemd en een gissing is gemakkelijk een
vergissing. Evenmin is duidelijk wat er van
het plan terecht is gekomen en wanneer dat
werk werd uitgevoerd. Fockema Andreae2*
suggereert Vreeland, Calkoen3* noemt
Hinderdam; men heeft zelfs deze voorgeno
men dam als plan voor Muiden beschouwd4*.
Een nieuw gegeven stamt pas uit het jaar
1437, dus honderdtien jaar later! Een Brief
van de Ecclesien, Ridderschap, en Stad van
Utrecht, op het maken en leggen van een
Sluyse in de Vecht aan den Hinderdam;
mitsgaders op het onderhouden en schouwen
van de Vecht en Rhyn, den 22 August 7437s*.
Een aantal auteurs heeft gemeend uit de
naam ‘hinderdam’ te moeten afleiden dat er
eerst een dam is geweest zonder sluizen, die
de scheepvaart zodanig hinderde, dat
daaruit de naam van de dam is voortge
komen. Dat zijn met name de auteurs die
aanleg van de dam voor 1437 veronderstel
len. Vermoedelijk zijn deze auteurs in
successie op het verkeerde been gezet door
J. van der Water (1729) die in zijn weergave
van de Brief van de Ecclesien... (1437) in
zijn Groot Placaatboek opmerkt: Volgens
zeekere aanteekening soude den Hinderdam,
by speciale Privilege van den Grave van
Holland, in den jaare 1326 gelegt zijn, soo als
die te vooren had gelegen te Otterspoor,
tusschen Maarssen en Breuckelen.
Impliciet wordt hier dus verondersteld: 1326
dam, 1437 sluizen daarin. En zo wordt het
nog vaak verder verteld.
Afgezien van veel andere redenen, zijn er
ook in de Brief van de Ecclesien... zelf

argumenten te vinden waarom het zeer
onwaarschijnlijk is, dat de Hinderdam er
vóór 1437 al zonder sluizen geweest zou zijn:
1. Het had dan voor de hand gelegen, dat
men in de Brief als plaatsaanduiding voor de
te leggen sluizen de Hinderdam had
genoemd, en niet, zoals in werkelijkheid,
volstaan had met de vermelding dat men die
sluysen leggen zal in der Vecht, beneden der
Kerke tot Nichtevecht, op Boudens Nesse,
alsoe dyep, hoech, en wyt, als die meystere,
die werclude, en wyse, die hem des beste
verstaan, raden ende zeggen zeilen...
Boudens Nesse, toen nog geen eilandje in de
Vecht als wel ten onrechte wordt gezegd,
maar een ‘nes’h).
2. Men had niet in dezelfde Brief de clausule
opgenomen dat de sluizen (inclusief dam)
ontmanteld en dichterbij Utrecht (bijvoor
beeld Vreeland) gelegd zouden worden,
indien de Vechtafsluiting inderdaad tot
overlast en gevaar voor Kortenhoef en
andere gerechten aan de Oostzijde van de
Vecht zou leiden. Een dam op deze plaats in
de Vecht voor 1437 zou dit gevaar al veel
eerder hebben opgeleverd.
Men mag er dus van uitgaan, dat er in 1437
op deze plaats nog geen dam in de Vecht lag
waarin sluizen werden aangebracht, maar
dat aanleg van een dam uit het besluit tot het
leggen van de sluizen voortvloeide.
Blijft de vraag waarom de dam met sluizen
toch de naam Hinder(lijke)dam kreeg. Het
meest voor de hand ligt het antwoord dat de
scheepvaart alhier vrije doorvaart gewoon
was en er bovendien niet te allen tijde
geschut werd.
Was men vrije doorvaart op de Vecht
gewoon? Calkoen veronderstelt dat de
Vecht van Utrecht tot Muiden geheel vrij
van hindernissen voor de scheepvaart was
tot in of zelfs na 1326. De oudere Otterspoor-
dam tussen Maarssen en Breukelen -in 1323
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Situatieschets van de afdammingen van De Vcrfu

1. Otterspoordam (in o f aan De Vecht),
ongeveer tegenover Oudaen. Vanaf
midden 12e eeuw tot begin 14e eeuw?

2. Vreeland-dam wordt door Fockema
Andreae in de 14e eeuw verondersteld.

3. Hinderdam in de 'oude' Vecht vanaf
1437-1438, en in de doorsteek vanaf
midden 16e eeuw?

4. Muiden: vanaf 1672-1674.

NB: de Diemerdam dateert al van vóór 1300.
de afdamming bij Utrecht (Weerdsluis) pas van 1334.

wordt voor het eerst van een Otterspoorsluis
gesproken- ziet Calkoen niet in de Vecht
gelegen, maar in de westelijke Vechtdijk, als
afsluiting van de 'Haarrijn’, tegenover
Oudaen.
Terzijde zij nog opgemerkt dat Calkoen pas
in 1244 een eerste vermelding van de Vecht
als hoofdstroom tussen Utrecht en (het)
Almere vindt. Daarvoor veronderstelt hij de
mogelijkheid van een hoofdstroom gevormd
door de Aa, Angstel, en Gein, via Weesp
voerende naar Amuda, alwaar de Aa (het)

Almere bereikt, denkelijk niet verre van de
tegenwoordige Vechtmonding te Muiden.
Een blik op oude kaarten doet dan denken
aan een mogelijke verwijzing naar de
Angstelboezem, voerende via het Gein,
Weesp, Bijlmermeer, naar Almere, alwaar
reeds voor 1300 deze boezem zijn afdamming
met sluizen in de Diemerdam vond (Foc
kema Andreae). Maar Calkoen wijst ook op
de mogelijkheid dat de huidige Vechtstroom
tussen Weesp en Muiden als Aastroom en
niet als Vecht werd aangeduid, welke laatste
naam gereserveerd werd voor een zij-
stroompje tot bij Loenen, vormende poelen,
plassen, etc.
Maar in 1244 komt de Vecht dus uitdrukkelijk
als hoofdstroom voor; de uitlozing van deAa
door Weesp is dan al lang af gedamd.
En deze Vecht, daar ging het ons om, kent
een onbelemmerde doorvaart van Muiden
tot Utrecht (of in ieder geval tot aan de
Otterspoordam, indien men die in deze tijd
in de Vecht mogelijk acht). De gehele
Vecht, tot en met Muiden, is dan ook nog
Stichts gebied, en de vrije vaart langs de
Vecht intus Muiden, secus Vecht is in 1244
geregeld. In dit verband wijst Calkoen ook
nog op de Stichtse bisschop Guy van
Avesnes, die in het begin van de 14e eeuw
Hanze-kooplieden vrijgeleide verzekert van
Muiden tot Utrecht (en ook vrijwaring van
tol te Vreeland); de eind 13e eeuw toegeno
men Hollandse invloed wordt (tijdelijk)
ingedamd en de vrije doorvaart over de
Vecht doet Utrecht tot hernieuwde bloei
komen.
In het begin van dit artikel werd reeds de
oorkonde van 1326/1327 genoemd, waarin
sprake is van het leggen van een dam met
sluis mid over die Vecht. Fockema Andreae
veronderstelt dat de Hollandse graaf Willem
de Goede (III), samen met de potentaten uit
de streek tussen Otterspoor en Vreeland,
deze dam te Vreeland liet leggen. De vloed
van 1322 noopte de Hollandse graaf het
verzwakte Utrecht voor te gaan in deze
waterschapsorganisatie. In die tijd was
Vreeland de hoofdplaats van de bestuurs-
eenheid Amstelland-Muiden-Weesp-Gooi-
land, waarvan Willem de Goede het bestuur
weer aan zich had getrokken. Maar een
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dertig jaar later kwam Vreeland weer aan
het Sticht en Fockema Andreae houdt het
voor mogelijk dat daarna de door hem in
Vreeland gedachte dam in de Vecht weer is
verdwenen.
In de volgende eeuw, na de St.-Elisabeths-
vloed van november 1421 en de daarop
volgende hoge vloeden, kwam het in 1437
tot een reglementering door de Hollandse
landsheer Filips de Goede van het heem
raadschap Diemerdijk, waarin Hollandse en
Stichtse steden en gerechten samengaan,
onder andere Muiden, Weesp, Weesper-
karspel, Loosdrecht, Loenen Kronenburgs
gerecht, Breukelen Nyenrode, Abcoude-
Baambrugge en Nigtevecht. Gelijktijdig met
deze Hollandse herordening van het
dijkbestuur, besluit het Sticht (zonder
overleg) tot het leggen van een nieuwe dam
in de Vecht: de Hinderdam, nu op de grens
met Holland. De Hollanders, bij monde van
Filips van Bourgondië, protesteren krachtig
tegen deze ‘overdamming’ van de Vecht.
Filips meent rechten boven de dam (richting
Utrecht) te bezitten en zich in zijn rechten
beneden de dam ‘beschadigt’ te weten, maar
meer concrete ‘hinder’ van deze dam wordt
niet genoemd.
Dat brengt ons terug naar de vraag, waaraan
de dam hier op de grens van Holland en
Utrecht zijn naam Hinderdam ontleende.
Over de vrije doorvaart over de Vecht
hebben we het hierboven gehad. Nu dan het
mogelijk hinderlijke effect van de sluizen in
de dam. Zo’n effect was er, zij het ook met
een positief te waarderen gevolg: de
verbeterde beheersing van het waterpeil in
de Vecht. Want niet alleen beschermde de
dam met sluizen het achterliggende land en
water tegen teveel water bij hoge vloed, ook
verminderde de dam het gevaar van te
weinig water in de Vecht in droge zomers. In
zulke perioden werd er vaak geklaagd over
cleyn water op de Vecht, hetgeen de scheep
vaart belemmerde en overlading noodzake
lijk kon maken. Dit laatste hing ook samen
met het onvoldoende uitdiepen en ‘modde
ren’ van de Vecht.
Het bovenstaande betekent niet dat de dam
en sluizen niet ook hinderden. Weliswaar
bestond het sluizencomplex uit drie kokers

Afbeelding van de Hinderdam met omgeving,
ontleend aan een fragment van een kaart uit Ib2l

A geeft het oorspronkelijke verloop van de
Vecht weer, met in de Vecht de Hinderdam,
waarin drie sluis kokers zichtbaar zijn.
‘Cornells de Haen-sluis'.
B geeft het huidige verloop van de Vecht weer,
met daarin een soort bruggehoofd. ‘Jan
Busen-sluis’?

voor uitwatering ‘en scheepvaart', maar
voor de scheepvaart was waarschijnlijk maar
één koker als schutsluis ingericht. En met
die sluis lijkt regelmatig een hoop mis te zijn
gegaan. Utrechtse raadsbesluiten van 1448,
1449 en 1450 vermeldden wel het toezicht
over de sluizen door de Utrechtse burger
Claes Corskijnszoen, maar ook (moed
willige?) beschadigingen aan de sluis, door
‘viskoopers’ of andere doorvarende schip
pers of vissers. Regelmatig, onder andere in
1465. 1494 en vooral in 1522. vindt herstel
plaats (alhoewel ook opheffing wordt
overwogen, bijvoorbeeld in 1472). In het
begin van de 16e eeuw geeft de kameraar
van de Hinderdam, de Utrechtse ambtelijke
beheerder, een aantal malen opdracht tot
herstelwerkzaamheden aan de sluizen,
welke niet altijd worden uitgevoerd; in 1516
worden ze zelfs door Keizerlijke inmenging
(Karel V) gedwarsboomd.
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Uitzicht op de schans Hinderdam, afgebeeld in de Zegepralende Vecht, ca. 1715.

In 1522 blijkt de Hinderdam dan ook geheel
ruineus ende verganckelicken en moet van
nyes worden hersteld. Het bestek daarvan is
bekend. Het betreft Groot verlaat (wijd circa
5,90 meter, lang circa 16,90 meter en hoog
buten balcken 6,16 meter) en een Klein
verlaat, waarvan alleen de lengte wordt
vermeld (7,50 meter). Het is echter onduide
lijk of dit voorgenomen herstel ook inder
daad werd uitgevoerd. Waarschijnlijk niet,
daar in 1531, 1532 nieuwe besluiten tot
ingrijpend herstel worden genomen in de
Utrechtse raad. De Keizer, die nu ook in het
Sticht de wereldlijke macht bezit, verleent in
1533 octrooi aan een werkelijk grondige
herstelling der sluiswerken. Dat was nodig,
want bij de hoge vloed van 1532 waren veel
hout, balken, planken, enz. weggedreven,
waarschijnlijk doordat de restaurerende
aannemer in dat jaar, Claes Ysbrantsz.,

poorter van Amsterdam, het werk in de
steek liet.
Eind 1533 kunnen de timmerlieden van de
nieuwe aannemer, Cornelis de Haen, niet
verder met hun werk en wordt de oude
aannemer Ysbrantsz. gedwongen om zijn
werk, met name dat aan de werkdammen:
binnen- en buitendam, die te ver waren
afgegraven, behoorlijk af te maken. Dat is
nodig ook, want vloed en noordwestenwind
doen krachtige aanvallen op de Hinderdam.
In 1534 vaardigt Keizer Karei dan ook een
belangrijke ordonnantie uit dienende tot
conservatie van de sluysen aan den Hinder
dam^.
Hij constateert dat de Utrechtse landen in
gevaar zijn (geweest) door het gebrek aan
toezicht op de verlaten en sluizen in de
Hinderdam. Schippers die met schepen en
schuiten de dam passeren, gaan zo onzorg-



vuldig met de sluizen om, dat de deuren van
de verlaten breken ende ruineus worden. De
sluisdeuren worden te snel of ongelijk
geopend en niet goed gesloten. Ook op
riskante momenten, bij zeer harde wind of
hoog water, wordt geschut. De schippers
blijken haast te hebben. In een stuk van het
einde van de eeuw beroepen kooplieden en
schippers zich op het vervoer van verderfe
lijke waren om toch maar snel te kunnen
schutten, ongeacht het hoge water. Maar in
1534 doen behalve de schippers ook de
vissers al veel kwaad: zij steken zelfs groote
sperren en palen tusschen die deuren van die
sluysen en gebinden, om alsoo den aal bet te
vangen__
Terecht is dan ook het eerste artikel van de
ordonnantie gewijd aan de aanstelling van
eenen goeden bequamen man, omtrent den
Hinderdam geseten en woonachtig ... die
goede toesicht by dage en by nachte hebben
en dragen sal, tot den voorschreve sluysen en
verlaten.... Volgens Calkoen blijkt een
zekere Adam Tymensz., wonende aan de
Hinderdam, genegen deze taak op zich te
nemen tegen een jaarlijkse premie van 6
Carolus guldens.
In bovenstaande ordonnantie wordt overi
gens ook gesproken van een 'ouden en
nieuwen Dam' en de dijken daartussen. De
toeziender moet zorgen dat daar geen
paarden of andere beesten op lopen of
geweid worden; ze verkeren in slechte staat.
Vermoedelijk betreft dit twee dammen, die
beide met de sluizen in de ‘oude Vecht’
verbonden zijn (hierover later meer).
Naast de aanstelling van een ‘bequamen'
opzichter bij de sluis wordt in het jaar
daarna, 1535, een 15-jaren-contract tot
reparatie en onderhoud van de sluiswerken
aangegaan met de al eerder genoemde
Cornelis de Haen (voor 675 guldens per
jaar!). Dat blijkt ook wel nodig, want de
‘vernieuwde’ sluis geraakt regelmatig in het
ongerede. In 1546 en 1547 wordt daar
melding van gemaakt en in 1548 blijkt de
sluis ‘verzonken’ en zal men zich beraden
hoe deze te vermaken, danwel te verleggen is.
Op 9 januari 1535 wordt besloten dat
Cornelis de Haen zal repareren de gesloeten
sluyse; daarvoor zullen de nu gelegde

dammen worden uitgenomen (?); een nieuwe
sluis zal worden gelegd, waar dat geschikt zal
blijken; aan de oude sluis zullen nieuwe
deuren worden gemaakt; de platingen moeten
weder worden gemaakt op de ‘ouden’ dam.
Item dieplatinge opten ‘nyenwen dam’
omtrent die ‘hoiche sluys'.
Na voltooiing van het werk zal men de
dammen opruimen, mits het ‘open en leech
water’ zij. Gaat het hier dus niet alleen bij
‘binnen- en buitendammen’, maar ook bij
‘oude en nieuwe dammen’ om werkdammen
met een tijdelijk karakter?
Stukken van 9 april 1548 werpen enig licht
op deze vraag. De gezonken sluis blijkt dan
geheel toegedamd en men heeft voor de
nieuw aan te leggen sluis een stuk land
gekocht, genaamd de ‘lage weide’. Men zal
nagaan hoe diep deze sluis moet komen te
liggen. Het is zeer waarschijnlijk het
moment, waarop ‘het eiland’ bij de Hinder
dam gecreëerd wordt, niet te verwarren met
het ‘eiland’ van de buurtschap Hinderdam,
aan de noordzijde door de Vecht omsloten,
aan de zuidzijde door de Spiegelplas.

Vermoedelijk hadden dijkdoorbraken ter
plaatse al voor zodanige wielen of walen
gezorgd, dat een afsnijding van de bocht,
waarin de oude (en eigenijke) Hinderdam
lag, voor de hand kwam te liggen, zeker
wanneer men op dit half-buitendijkse land
van de Lage Weide in alle rust aan een
verbeterde sluis kon werken.
Volgens Calkoen is die nieuwe sluis er in
1549 en wordt deze sluis de ‘Jan Busensluis’
genoemd. De aannemer, Cornelis de Haen,
blijkt nu op zijn beurt het werk niet naar
tevredenheid gedaan te hebben en op 27 juli
1551 maken Gedeputeerde Staten in overleg
met de timmerman Gerrit Huygen een
nieuw bestek voor de nieuwe sluis.
Dit zeer uitvoerige bestek van 1551 bevindt
zich als ontwerp in het Rijksarchief te
Utrecht (Kapitel St. Pieter, 1243). Het bevat
ook nog als zeer belangrijke clausule het
weer doen ‘ruimen' van de gelegde dammen,
zodra de nieuwe sluis gereed zal zijn.
De aanbesteding had plaats op 16 september
1551 en werd gegund aan Laurens Wouters,
burger van Vianen, voor 750 guldens.
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In hoeverre de werken ook echt en geheel in
korte tijd werden uitgevoerd is ook nu weer
niet duidelijk. Want al in 1553en 1554 wordt
er over gebreken gesproken en in dat laatste
jaar zelfs over de vraag of men het grote en
kleine verlaat aan de Hinderdam zal
vernieuwen in steen, danwel in hout. 8 Juli
1555 besluit men tot vernieuwing in hout,
mits ter wijdte binnen de stijlen van 't
deurgebindt drijvens waters minstens 22
voeten (circa 5,90 meter). En dat is een
andere maat dan in het bestek van 1551 werd
genoemd.
In augustus 1555 neigen Stad en Staten van
Utrecht ertoe het bestaande Hinderdam-
verlaat voorlopig nog te handhaven en te
repareren en dus voorlopig af te zien van
volledige uitvoering van de geplande
nieuwbouw.
In de tientallen jaren daarna vinden we
voortdurend meldingen van grote schade
aan dam en sluizen, bezoeken van onder
zoekscommissies en reparaties.
In mei 1579 komt er weer zo’n commissie
van de Utrechtse Staten bij de dam kijken,
maar ditmaal doen ze nog iets: ze gaan ook
naar Muiden om aldaar te bezien of er op
deze plaats een geschikte afdammingsmoge-
lijkheid is. De Hollandse Staten hadden op
dat onderzoek andermaal aangedrongen en
bleven aandrang tot het verleggen van de
Hinderdam naar Muiden uitoefenen.
Ook uit deze ontwikkelingen blijkt dat de
verhouding tussen Utrecht en Holland,
mede onder invloed van de onafhankelijk
heidsoorlog tegen Spanje, veranderd is: er
wordt tenminste gedacht aan de mogelijk
heid van een ‘gemeenschappelijke' water
kering; 1579 is tenslotte ook het jaar van de
Unie van Utrecht. Maar Utrecht zelf weet
toch nog een hoop bezwaren naar voren te
brengen: bijvoorbeeld het verlies van
rechten op de sluizen, extra kosten, gevaar
van verzanding en ‘cleyn water’ op de Vecht.
In de volgende jaren wordt door Holland
regelmatig een beroep gedaan op Utrecht
om mee te werken aan een verlegging van de
Hinderdam naar Muiden. In 1615 en 1616
wordt daar sterk aan gedacht, mede in
verband met de slechte staat van de Hinder-
damse sluizen, maar toch besluit Utrecht

weer tot vernieuwing van de bestaande
sluizen. In 1618 blijkt zelfs een vrij groot
werk aan de sluizen gedaan te zijn: in 1616
waren de sluizen al vernieuwd en ‘verwijd’,
in 1618 wordt ‘mede ter versterking van de
sluis’ een ‘valbrug’ ter wijdte van 24 voeten
(naar Utrechtse maat circa 6,43 meter)
gepland. Deze brug, die volgens Calkoen
ook defensiebelangen gediend zal hebben,
geeft aan dat de sluis na 1618 een breedte
van ruim 6 meter gehad kan hebben, een
breedte die toen ook bij andere sluizen
voorkwam. Hij merkt overigens op dat de
meeste bruggen over de Vecht in die tijd
korter waren: circa 5,60 meter.
Vanaf 1618 herhaalt zich de geschiedenis
van de Hollandse aandrang tot verplaatsing
van de dam naar Muiden, alhoewel nu ook
een tegenstem van Weesp gehoord wordt,
maar Utrecht blijft ‘bang’ voor de Hollandse
plannen. Regelmatig doen in Utrecht
geruchten de ronde dat men in Muiden al
aan het peilen is om een goede plaats uit te
zoeken en in de Hollandse Staten komt het
onderwerp steeds weer aan de orde.
Intussen merkt men in deze jaren (na 1618)
weinig van Utrechtse verbeteringen aan de
sluizen; misschien dat men zelf niet meer
gelooft de Hollandse voornemens te kunnen
dwarsbomen. Wel worden nog nieuwe
instructies aan de sluiswachter gegeven door
de Utrechtse Staten, waaronder de vaststel
ling van schutgelden: 2 stuivers voor beyte-
laken, sammereusen, barekemeyers, crom-
stevens, maasschepen en boeyers -1 stuyver
en 8 penningen voor carveelen, boeyers
(nogmaal), vrieschepotten endeponten,
waterscheepen - 8 penningen voor visch-,
knol- o f moesschuytjens, schouwen en
diergelyke - 8 penningen voor alle roey-
schuytjens, ofte roeypraampjens (exemt de
buuren aan den Hinderdam) - en tenslotte
1 stuyver voor een vlot hout, van ieder balk
lengte.
De opbrengsten van de sluis zullen zeker
niet hebben opgewogen tegen de kosten van
het onderhoud. Wellicht is dat dan ook de
reden dat in het kritieke jaar 1672, wanneer
de Fransen hier binnenvallen, de Hinder-
damsluis zonder schotdeuren om water op te
kunnen houden blijkt te zijn. Volgens
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Calkoen dammen de Hollanders dan
onmiddellijk de Vecht te Muiden af en
dwingen daarmee het Vechtwater zijn loop
te nemen door Weesp, dit in het belang van
de inundatiën.
De Staten van Utrecht besluiten nog wel tot
het maken van bekwame schotdeuren, in den
Hinderdam te hangen om het water te kunnen
inlaten en ophouden, maar op 13 april 1673
wordt al door Holland ‘octrooy’ verleend tot
het verleggen van den Hinderdamsluis naar
Muiden, die dan ook in 1674 wordt aange
troffen. Terzijde: uit de kosten van de
(ver-)plaatsing van de sluis naar Muiden kan
men mede afleiden waarom men zo lang
geaarzeld heeft. De kosten bedroegen het
voor die tijd formidabele bedrag van 231.251
guldens, twee stuivers en twaalf penningen.
Het is zover: de Hinderdamsluis is verplaatst
naar Muiden. En ook al sputtert het Sticht
nog wat tegen, in 1674 wordt het, na de
aftocht der Fransen, pas weer in de Unie
opgenomen, nadat het zich heeft onderwor
pen aan het traktaat, waarin niet alleen
bedongen werd dat de Muidersluis zou
blijven liggen waar die nu lag, maar ook dat
de Hinderdam gesloopt zou worden en nooit
op die oude plaats, of op enige andere plaats
opnieuw gelegd zou mogen worden.
Bovendien zou Holland ook nog het recht
van militaire inundatie over Utrechts
territoir hebben.

1672-1674: het einde van de Hinderdam, die
er sinds 1437-1438 lag, het einde van de
brugverbinding over de Vecht die hier vanaf
1618 was (hierna zal tot in onze eeuw een
veer worden onderhouden). Maar toch ook
het begin van iets: in 1673 wordt fort
Hinderdam op last van Willem III definitief
bevestigd.

NOTEN
1) Zie Van Mieris, Groot charterboek dergraaven

van Holland, van Zeeland en heeren van
Vriesland, II, p. 381.

2) S.J. Fockema Andreae (1950): Studiën over
waterschapsgeschiedenis; IV, Het Nedersticht,
p. 22 e.v.

3) G.G. Calkoen (1898/1899): Wateren binnen het
Sticht Utrecht en daarmede in verband en
gemeenschap zijnde: Handschrift Gemeente
Archief Utrecht; deel I, 2e afd., p. 24 e.v.:
vermoedelijk 1326; dam en sluizen opgeruimd
circa 1340 en opnieuw gelegd in 1438.

4) P.H.A. Martini Buys (1903/1904): Bijdrage tot de
geschiedenis der Vecht, tusschen Utrecht en
Muiden, in Tijdschrift v.h. Koninklijk Instituut
van Ingenieurs, 1903-1904, 1ste afd.

5) J. van der Water (1729): Groot Placaatboek...
’s lands van Utrecht, deel II, p. 215 e.v.

6) Van Dale: onder andere landtong, aan scherpe
bochten van rivieren of aan zee gelegen.

Met speciale dank aan Ida Kemperman van het gemeente
archief Weesp, die voor mij een transcriptie verzorgde van
het bestek van de Hinderdamse sluis uit 1551 en aan Marijke
Donkersloot voor het ‘boven water halen’ van oude kaarten
die op dit gebied betrekking hebben.
De oude kaarten, vanaf ongeveer 1525, laten veel zien van de
situatie ter plekke, maar soms getuigen ze ook van (al teveel)
fantasie of doen ze daar juist een beroep op.
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De Zeedijk beoosten Muiden
Als het tij keert moet men de bakens verzetten

F. Mol-Wensink

De Zeedijk beoosten Muiden wordt, voor
zover bekend, reeds in de 14e en 15e eeuw in
verschillende handvesten, keuren en
dergelijke vermeld, soms onder de naam
Houdijk. De dijk bestaat eigenlijk uit twee
gedeelten, namelijk de Bokkedijk en de
Krommedijk. Het eerste gedeelte loopt
vanaf de stenen beer bij het Muiderslot tot
aan de hoge gronden ten westen van
Muiderberg en heeft een lengte van circa
3600 meter. Het andere gedeelte loopt vanaf
de hoge gronden ten oosten van Muiderberg
tot aan de Provinciale Zeedijk en is 618
meter lang.
Het beheer over de dijk is in de bovenge
noemde eeuwen hoogst waarschijnlijk in
handen geweest van de afzonderlijke
gerechtsbannen, waaronder de landen, die
door de dijk beschermd werden, gelegen
waren. Pas in 1550 stelde het Hof van
Holland een dijkgraaf voor de Zeedijk aan
en nog later werden er drie schepenen van
Muiden en twee van Weesperkarspel als
heemraden benoemd. De ingelanden
hadden op geen enkele wijze inspraak; zij
konden bijvoorbeeld geen eigen bestuur
kiezen of voordragen en geen keuren
maken. In 1577 verleende Willem van
Oranje, namens Philips II, de ingelanden
beoosten de Vecht dezelfde dijkrechten als
die bewesten de Vecht. Hiermee kwam het
beheer over de dijk weer in handen van de
afzonderlijke bannen: schout en schepenen
van de bannen dreven de voorschouw. Het
onderhoud van de Zeedijk liet echter steeds
veel te wensen over.
Een hevige storm in 1675 veroorzaakte grote
schade aan de dijken beoosten en bewesten
Muiden. Het was nu de gelegenheid om orde
op zaken te stellen. Amsterdam, dat zelf ook
beschermd werd door deze dijken, bracht
het slechte beheer en onderhoud in de
Staten van Holland ter sprake. Er volgden

moeizame onderhandclingen met de Staten
van Utrecht, op wier grondgebied ook een
deel van de door de dijken beschermde
landen lagen. De Staten van Utrecht bleven
echter ongenegen tot een gemeenschappelijk
dijkbeheer te komen. In 1676 besloten de
Staten van Holland toch de dijken te
herstellen en te verzwaren. Zij benoemden
een kommissie voor de voorbereiding en de
uitvoering van de plannen. De stad Amster
dam verstrekte een groot deel van het
benodigde kapitaal.

Om de kontinuïteit van een goed dijkbeheer
en onderhoud te waarborgen werd op 7 mei
1678 bij resolutie van de Staten van Holland
het kollege van dijkgraaf en hoogheemraden
van de Zeedijk beoosten Muiden ingesteld.
De funktie van dijkgraaf werd verbonden
aan het ambt van baljuw van Gooiland en
drost van Muiden. Vier hoogheemraden
werden benoemd op voordracht van de
besturen van Amsterdam, Muiden, Naarden
en Weesperkarspel. De dijkgraaf en deze
vier hoogheemraden kozen op hun beurt
drie andere hoogheemraden uit de steden
Muiden, Naarden en Weesp, mits er
geschikte kandidaten waren. Was dit niet zo,
dan konden ingelanden verkozen worden.
Dijkgraaf en hoogheemraden moesten
binnen de ring van de dijk voor ƒ 6.000 -  of
12 morgen land gegoed zijn. Het kollege
benoemde twee of drie personen om met de
dijkgraaf de dagelijkse zaken te regelen. Het
gehele kollege vergaderde gewoonlijk drie
maal per jaar; in januari of februari om de
rekening op te nemen en te sluiten, in het
voorjaar om de voorjaarsschouw te drijven,
begrotingen van onderhouds- en herstel
werkzaamheden en van inkomsten en
uitgaven op te maken en de omslag vast te
stellen en tenslotte in de maand september
om de najaarsschouw te drijven. Na 1795,
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toen het ambt van baljuw en drost verviel, en
daarmee ook het ambt van dijkgraaf, besloot
men een waarnemend dijkgraaf te benoe
men. Pas in 1822 werd benoeming door de
Kroon van dijkgraaf en hoogheemraden
verplicht gesteld. Een kollege van hoofdin
gelanden bleef echter ontbreken.
Het hoogheemraadschap heeft eigenlijk tot
en met 1844 op provisionele voet bestaan.
Het werd steeds als voorloper beschouwd
van de Hollandse gedachte om een groot
waterschap te maken van Amsterdam tot
aan Naarden. Het hoogheemraadschap van
de Zeedijk beoosten Muiden funktioneerde
echter zodanig dat men uiteindelijk in 1844
een reglement van bestuur vaststelde -
duidelijk gebaseerd op het instellingsoktrooi
van 1678 - en daarmee werd het kollege
definitief een feit. In 1916, 1926 en 1936
werd het reglement aangepast met onder
andere wijzigingen in gegoedheidsnorm,
jaarwedden en de bevoegdheid voor het
kollege om een dijkleger op te roepen. Het
hoogheemraadschap was een van de weinige
waterschappen in Noord-Holland, welke
niet onder het Algemeen Reglement van
Bestuur voor de waterschappen in Noord-
Holland vielen, maar een eigen bestuursre-

geling hadden.
Naast het beheer en onderhoud van de
Zeedijk beoosten Muiden was het hoog
heemraadschap vanaf eind 17e eeuw tot ver
in de 20e eeuw belast met het beheer en
onderhoud van de Grote Zeesluis te Muiden
met bijbehorende waterkering, de Vecht-
brug en de toegang tot de Muiderhaven.
Bovendien hield het kollege toezicht op de
Zeedijk beoosten Naarden, de Provinciale
Zeedijk tussen Naarden en Muiderberg, de
dijk van de Gooise Meent, de schutsluis te
Naarden, de stenen beer en de sluis bij het
Muiderslot.
De kosten van beheer en onderhoud van de
Zeedijk werden door middel van een
hektaregewijze omslag ten laste gebracht
van de landerijen gelegen in de diverse
polders onder Muiden, Weesp en Weesper-
karspel, samen ruim 1330 hektare groot. De
hoogte van de omslag was min of meer
afhankelijk van de te verrichten werkzaam
heden aan de dijk en werd daarom jaarlijks
opnieuw vastgesteld door het kollege. De
natuur is echter onberekenbaar en de vele
stormvloeden brachten het hoogheemraad
schap dan ook menigmaal in financiële
moeilijkheden. Met name in 1714 ontstond
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grote schade aan de dijk. De dijkplichtigen
konden niet de middelen voor het herstel
van de dijk opbrengen en het hoogheem
raadschap was niet genegen de dijk onder
beheer te herstellen. De stad Amsterdam
kreeg tijdelijk het beheer over de dijk
opgedragen en verstrekte een voorschot, dat
in 15 jaar zou moeten worden terugbetaald.
Ondanks de vrijstelling van het hoorn- en
koehouderszoutgeld en van de verponding,
gedurende vele jaren, konden de dijkplich
tigen de hoge omslag - tot ƒ 40,- per morgen
- niet opbrengen. Het gevolg daarvan was,
dat vele landerijen bij executie werden
verkocht of aan het hoogheemraadschap
werden geabandonneerd. De lasten waren
vaak zo hoog dat de landerijen niets opbrach
ten. In 1724 werd zelfs 4 3/4 morgen verkocht
voor ƒ5,-.
Het noodlot trof in 1735 het hoogheemraad
schap opnieuw. De paalworm veroorzaakte
grote schade aan de palen van de Zeedijk.
De Staten van Holland verstrekten een
subsidie, die door de burgemeesters van
Amsterdam van tijd tot tijd, naarmate het
nodig was, ter beschikking werd gesteld. De
Zeedijk werd, evenals de Diemerdijk, met
een steenglooiing beschut. Ondanks de

beruchte stormvloeden van 1775 en 1825
bleef de Zeedijk sindsdien van grote schade
gevrijwaard en heeft geen ingrijpende
wijzigingen meer ondergaan.
Sinds de afsluiting van de Zuiderzee in 1932
is het gewone onderhoud van de dijk te
verwaarlozen. Het hoogheemraadschap is
dan niet meer dan een kind met een water
hoofd. In 1965 merkte hoogheemraad Post
op, dat het hoogheemraadschap beter
opgeheven zou kunnen worden, omdat er
voor de bestuursleden en het personeel geen
taak meer was. Het hoogheemraadschap
zou bovendien uit de tijd zijn, temeer omdat
de ingelanden totaal geen zeggenschap in de
benoeming van hoogheemraden hadden. De
laatste jaren werd een minimum omslag van
ƒ1 ,- per kohierartikel geheven, zodat de
geringe administratie nog enigszins bekos
tigd kon worden. Overname van het beheer
en onderhoud door het Rijk en daarmee
liquidatie van het hoogheemraadschap in de
jaren tachtig blijkt de beste oplossing te zijn.

Bron
Archief van het Hoogheemraadschap van de Zeedijk
beoosten Muiden, tevens Directie van de Grote Zeesluis te
Muiden 1678-1975, berustend bij het Rijksarchief in
Noord-Holland (Inventaris F. Mol-Wensink, 1983).
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Het Hoogheemraadschap van Zeeburg
en Diemerdijk
M.R. Hermans

HIC DE FRETI BATAVI FURORE
ARCENDO AGRISTUENDIS AGITUR*

Deze ferme Latijnse spreuk staat in de
voorgevel van het gemeenlandshuis van het
aloude hoogheemraadschap van Zeeburg en
Diemerdijk, als een teken van kracht en
zelfvertrouwen. In deze speciale uitgave,
gewijd aan de stad Muiden, lijkt het in eerste
instantie wat vreemd dat een artikel wordt
opgenomen waarin niet zozeer de stad
centraal staat, maar veel meer een van de
bestuurlijke organen, waarvan Muiden
vroeger deelgenoot was. Maar het hoog
heemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk
is door de taak die het uitoefende van
eminent belang geweest voor de ontwikke
ling van het gehele gebied, gelegen tussen
Amsterdam en de Vecht, en zeer zeker ook
voor de stad Muiden.
Het is verheugend dat binnen afzienbare tijd
het archief van deze belangrijke waterstaat
kundige instelling nader toegankelijk zal zijn
voor historisch onderzoek door het gereed
komen van de inventaris van dit archief, dat
momenteel berust bij het hoogheemraad
schap Amstelland. Ruim 28 meter papier
kan, soms tot in de kleinste details, de
raadpleger inlichten over de oprichting,
inrichting en betekenis van het hoogheem
raadschap. De taak die het hoogheemraad
schap uitoefende, was gericht op één zaak:
het beheer van de Diemerzeedijk. Wie nu de
kruin van de dijk, even buiten Muiden
betreedt, en uitkijkt over het IJmeer, zal
zich met moeite kunnen voorstellen dat de
veiligheid van grote delen van het voor
malige Holland en Utrecht ten zeerste
afhing van het in goede staat verkeren van de
dijk. Vóór de aanleg van de afsluitdijk
bulderden de golven van de Zuiderzee
onophoudelijk op de kust van dit gedeelte
van ons land. Menige walen getuigen nu nog
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Het Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk.
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van dijkdoorbraken die in een grijs verleden
plaatsvonden.
Van oorsprong strekte de Diemerzeedijk
zich uit vanaf de stenen beer van Amster
dam, aan de westgrens van Diemen, langs de
Zuiderzee, tot aan de Hinderdam in de
Vecht. Vóór de aanleg van de zeesluizen in
Muiden in 1674, was de Vechtdijk immers
zeedijk. Het hoogheemraadschap van
Zeeburg en Diemerdijk had tot taak de dijk
in goede staat te houden.
De geschiedenis van het hoogheemraad
schap gaat terug tot de late middeleeuwen.
De directe aanleiding tot de instelling ervan
vormde de dijkdoorbraak bij Ipesloot,
gelegen aan de Zeedijk ter hoogte van
Diemen in 1422. De gevolgen van deze ramp
kan men nu nog aanschouwen: het Nieuwe
Diep dankt er zijn oorsprong aan.
Graaf Jan van Beieren werd hierdoor
aangespoord om een handvest te doen
uitgaan, waarin de schout en schepenen van
Diemen en de baljuw van Amstelland werd
bevolen zorg te dragen voor het herstel van
de Zeedijk. Naar alle waarschijnlijkheid
werd de dijk al vele eeuwen in stand
gehouden door de directe belanghebbenden:
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de grondeigenaren, zonder bestuurlijke
organisatie. Doordat de Almere, zoals de
Zuiderzee toen nog heette, weliswaar in
open verbinding stond met de Noordzee,
drong de golfslag door de nauwe toegangs-
gaten maar nauwelijks door tot de kust en
was de invloed der getijden beperkt.
Naarmate de zee-engten breder werden en
het voorland van de toen nog aarden dijk
afkalfde, nam het gevaar van dijkdoor
braken en overstromingen toe. Het lands
heerlijk gezag voelde zich mede daardoor
geroepen zich met het dijkbeheer te
bemoeien.
Het 'handvest’ van Jan van Beieren,
opgesteld in 1423, bleek geen garantie te zijn
voor een veilige bedijking, al werd de
bepaling opgenomen, dat nalatigheid ‘aan
des overhoorigen lijf en goet’ verhaald zou
worden. De aarden dijk vormde slechts een
minimale bescherming tegen het woeste
geweld van de zee. In 1440 bepaalde hertog
Philips van Bourgondië dan ook, dat
voortaan de aarden dijk tussen Amsterdam
en Muiden zou worden voorzien van een
stevige beschoeiing, bestaande uit houten
palen, met ijzeren bouten. De aanleg en het
onderhoud hiervan vergde de nodige
organisatorische aanpassingen. Hierin werd
door de hertog in ruime mate voorzien.
Voortaan diende de beschoeiing tweemaal
per jaar geschouwd (= geïnspecteerd) te
worden, op St.-Odulphusdag (12 juni) en op
St.-Lambertusdag (17 september), door een
aantal functionarissen: de baljuw van
Amstelland, als vertegenwoordiger van de
landsheer, en negen waarslieden. Daarvan
waren er vijf afkomstig uit Holland en vier
uit het Sticht Utrecht.
Deze waarslieden, die ook wel hoogheem
raden werden genoemd, vertegenwoordig
den de steden en dorpen Muiden, Weesp,
Weesperkarspel, Loosdrecht en Loenen-
Kronenburg, voor wat het Hollandse
gedeelte betreft en Kortenhoef, Breukelen,
Abcoude en Nigtevecht, voor wat het Sticht
Utrecht betreft. De tiende waarsman
vertegenwoordigde de stad Amsterdam, die
de invloedrijkste belanghebbende was.
Sinds 1440 had de jongste burgemeester van
de stad zitting in het college van hoogheem-

Hensbeker van het Hoogheemraadschap
Zeeburg, 1717.

raden. Gedurende de hele geschiedenis van
het hoogheemraadschap bleef de rol van
Amsterdam veelal in hoge mate bepalend
voor het te voeren beleid. Een goed beheer
van de zeewaterkering was immers van groot
belang voor de veiligheid van de stad.
Door deze officieel bij oorkonde bekrach-
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tigde installatie van het dijkcollege, waren
de problemen ten aanzien van het beheer
van de dijk weliswaar formeel gestructu
reerd, maar dit feit alleen betekende nog
niet dat de bestuurlijke hindernissen uit de
weg waren geruimd. Naast het hoogheem
raadschap bleven de schout en schepenen
van Diemen zeggenschap uitoefenen over de
zorg voor de aarden dijk, achter de beschoei
ing, voorzover deze in de jurisdictie van
Diemen lag. Uit het archief van het hoog
heemraadschap blijkt dat deze situatie
herhaaldelijk heeft geleid tot competentie
strijd, die niet altijd een positieve invloed
heeft gehad op een veilig beheer van de dijk.
Mede doordat schout en schepenen van
Diemen zich nu en dan onttrokken aan de
uitvoering van werken aan de aarden dijk
werd in 1509, vooral onder druk van
Amsterdam, de naschouw over de aarden
dijk toevertrouwd aan de baljuw van
Amstelland, de burgemeesters en drie
schepenen van Amsterdam.
Van deze oudste periode uit de geschiedenis
van het hoogheemraadschap zijn in het
archief niet veel sporen terug te vinden.
Sedert de tweede helft van de zestiende
eeuw neemt de administratie van het
dijkbeheer vastere vormen aan. De invloed
op de archiefvorming is evident. De resolu
ties van het college van dijkgraaf (de baljuw
van Amstelland), en hoogheemraden
werden opgetekend en de ingewikkelde
financiële administratie werd toevertrouwd
aan een secretaris-penningmeester. Ook de
aankoop van het huis ‘de Jaeger’, gelegen
aan de dijk onder Diemen, in 1609, dat werd
ingericht als gemeenlandshuis, wijst op een
verdere organisatorische structurering van
het hoogheemraadschap.
In deze periode vond eveneens een speciali
sering van taakstelling plaats.
Tot 1603 oefende het college van dijkgraaf
en hoogheemraden naast de zorg voor de
dijk, ook de zorg voor de verscheidene
uitwaterende sluizen uit. Zo behoorde het
beheer van de Diemerdammer- en Ipesloter-
sluizen tot de verantwoordelijkheid van het
hoogheemraadschap. Door de oprichting
van twee sluiscolleges, waarin vertegen
woordigers van die landerijen zitting

hadden, die van oudsher extra belast waren
met het onderhoud van deze sluizen, werd
een gedeelte van de taak van het hoogheem
raadschap afgestoten. Wel bleef er een
bepaalde band bestaan tussen de Diemer
dammer- en Ipeslotersluiscolleges en het
college van dijkgraaf en hoogheemraden.
Zo vond de schouw van de Diemerzeedijk
altijd gelijktijdig plaats met die van de beide
sluizen en werd de aanbesteding van uit te
voeren werken afgekondigd in het gemeen
landshuis. De zorg voor de sluishoofden
bleef daarnaast in handen van het hoog
heemraadschap.

Lastenverdeling en inning der gelden

Voor het onderhoud van en de uit te voeren
reparaties aan de dijk bestond een zeer
gecompliceerd omslag-systeem, gebaseerd
op verhoefslaging. Van oudsher werd de dijk
naar alle waarschijnlijkheid onderhouden
door de eigenaren van de grond direct
grenzend aan de dijk. De grondeigenaar
zorgde zelf voor het in stand houden van dat
gedeelte van de dijk, waarachter zijn land
zich uitstrekte. De gehele dijk was zo in
stukken, zogenaamde bonnen, opgedeeld,
die door middel van houten paaltjes waren
gemarkeerd en van een nummer voorzien.
De grootte van deze bonnen verschilde van
plaats tot plaats, al naar gelang de hoeveel
heid grond toebehorend aan een eigenaar.
De eigenaren of dijkplichtigen, droegen
zorg voor het dagelijks onderhoud van de
dijk. Wanneer de dijk bezweek onder het
geweld van wind en water en het te bescher
men land onderliep, dan werden niet alleen
de dijkplichtigen opgeroepen bij te dragen
aan het herstel van de dijk, maar ook
diegenen waarvan de landerijen door de dijk
werden beschermd, ook al grensden zij daar
niet direct aan.
Naar analogie van het woord waal, dat werd
gebruikt om een door dijkbreuk onder
gelopen stuk land aan te duiden, werden de
eigenaren van die betreffende stukken
grond waalplichtigen genoemd. Zo kende
men dijkplichtige en waalplichtige landerij
en.
Deze van oorsprong doeltreffende structuur
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Hoogheemraadschap van Zeeburgen Diemerdijk, ca. 1740.

werd in de loop der jaren steeds ingewikkel
der, naarmate de gewone lasten voor de
dijkplichtigen zwaarder werden. Het
gebeurde regelmatig dat eigenaren van
dijkplichtige landen de lasten van het
onderhoud niet langer konden opbrengen en
werden gedwongen hun land van de hand te
doen. Dit diende te geschieden door ‘spade
steking’. De betrokken eigenaar moest bij
de schouw boven op de dijk gaan staan en
een spade in de grond steken ten teken van
zijn onmacht. Vervolgens werd geprobeerd
een koper voor het land te vinden. Aange
zien dit niet gemakkelijk was, door de lasten
die op het land drukten, verviel het spade-
gestoken-land aan het hoogheemraadschap.
Het behoorde dan tot het gemene land. Het
onderhoud kwam ten laste van dijk- en
waalplichtigen tezamen.
Grote delen van de dijk met het daartoe
behorende land zijn in de loop der eeuwen
zo toegevallen aan het hoogheemraadschap
en dit maakte de verdeling der lasten niet
eenvoudiger. In de praktijk betekende dit

dat sommige gedeelten van de dijk werden
onderhouden door dijkplichtigen en andere
bonnen door waalplichtigen, die daardoor
eveneens dijkplichtig werden.
Voor de administratie van dit stelsel van
verhoefslaging werd gebruik gemaakt van
een ‘dijkregister’. Hierin stond aangetekend
welk gedeelte van de dijk ten laste kwam van
wie. Ook alle eigendomsveranderingen door
verkoop of spade steking legde men vast.
Deze administratie, die praktisch volledig
bewaard is gebleven vanaf 1590, geeft
waardevolle informatie over het grondbezit
en de verschuivingen daarin.
De verdeling van de kosten van het dijk-
onderhoud berekende men door middel van
een nog gecompliceerder systeem.
Grosso modo betaalden de dijkplichtigen de
jaarlijkse kosten van het dagelijks onder
houd en een gedeelte van de kosten voor het
personeel dat in dienst was van het hoog
heemraadschap. De waalplichtigen four
neerden geld voor de grotere herstelwerk
zaamheden aan de dijk en de sluishoofden.
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Drechterlandse dijk,1733.

voor het onderhoud van de gebouwen in
eigendom van het hoogheemraadschap,
voor de lasten van de geabandonneerde of
spade gestoken landen en voor de kosten
van het algemeen bestuur.
Geschiedde de berekening van de lasten
voor de dijkplichtige landen op basis van het
dijkregister, die van de lasten voor de
waalplichtige landen was gebaseerd op een
verdelingssysteem tussen Holland, Over
sticht en het Sticht. Het gebied dat werd
beschermd door de Zeedijk en gelegen was
in de provincie Holland bracht een derde
deel van de kosten op, het land gelegen in
Oversticht een derde deel en het land
gelegen in het Sticht ook een derde deel.
De gebieden zelf verrekenden deze te
betalen quota zelf weer onder de in hun
ressort liggende landerijen.

Het feit, dat zowel de provincie Holland als
de provincie Utrecht waren betrokken bij
het beheer van de dijk, heeft menigmaal
gezorgd voor trage besluitvorming en zelfs
voor het ontbreken daarvan. Door de
onderlinge rivaliteit werden pogingen om
aan dit ingewikkelde systeem van lasten
verdeling een einde te maken, in de kiem
gesmoord. Het zou tot 1862 duren voordat
een gehele reorganisatie van het hoogheem
raadschap kon worden doorgevoerd. Voor
die tijd was met name het systeem van
verhoefslaging behept met grote nadelen.
Doordat de dijk geen gemene dijk was en
iedereen diende te zorgen voor het onder
houd van een klein gedeelte van de dijk, was
het gevaar van verwaarlozing groot. Het
gevolg daarvan was een voortdurende
dreiging van dijkdoorbraak en dikwijls

112



daadwerkelijke overstromingen, met alle
gevolgen van dien. Met de bouw van de
Muiderzeesluizen in 1674 werd dit gevaar
gedeeltelijk minder. Tot 1674 immers waren
de rivierdijken langs de Vecht tot aan de
Hinderdam zeedijken.
Daadwerkelijke vermindering van het risico
van dijkdoorbraak werd pas bereikt door de
vervanging van het houten paalwerk voor de
aarden dijk. In 1737 werd het gehele houten
bolwerk tussen Amsterdam en Muiden
vervangen door een stenen glooiing. De
directe aanleiding hiertoe was niet zozeer de
toenemende behoefte om de veiligheid van
het land te verhogen, alswel een bittere
noodzaak. Het gehele houtwerk bleek
aangetast door een vraatzuchtig monster: de
paalworm, en moest worden vervangen.
Dit delta-project avant la lettre had verre
gaande gevolgen voor het hoogheemraad
schap. Sedert de verbetering van de dijk
behoorden doorbraken tot een hoge
uitzondering. Daardoor werd het land direct
achter de dijk gelegen veiliger, daalden de
kosten voor dijkonderhoud, nam het aantal
spade gestoken landerijen drastisch af en
nam de vraag naar geabandonneerd land
toe. In de jaren vijftig van de achttiende
eeuw werd het hoogheemraadschap zelfs
gedwongen een aanzienlijk deel van het
gemene land te verkopen.
Na de aanleg van de steenglooiing werden
eveneens pogingen ondernomen om de dijk
tot een gemene dijk te maken. Hoewel dit
niet gebeurde, werd het onderhoud van de
dijk toevertrouwd aan een aannemer, die
kon inschrijven op de door het dijkbestuur
aangekondigde openbare aanbestedingen.
In het archief kan men van jaar tot jaar
volgen welke reparaties noodzakelijk
waren, wie de uitvoering daarvan op zich
had genomen en hoe hoog de kosten
daarvoor waren. Pas in 1862 vond deze
praktische situatie haar weerslag in de
organisatiestructuur van het hoogheemraad
schap. Met die reglementswijziging van dat
jaar werd een einde gemaakt aan het
systeem van verhoefslaging.
De afgevaardigden van de districten
vormden voortaan het vertegenwoordigende
lichaam van waarslieden, terwijl het dage

lijks bestuur was opgedragen aan het college
van dijkgraaf en hoogheemraden.
Deze organisatievorm werd nog een aantal
malen aangepast, maar veranderde niet
meer wezenlijk tot aan de opheffing van het
hoogheemraadschap in 1970. Door de
aanleg van de Afsluitdijk van 1927 tot 1932
had de zeedijk al in hoge mate haar vroegere
taak en functie verloren. Najaren van
onderhandelen werden in 1970 de taken
overgenomen door het hoogheemraadschap
Amstelland, dat ook nu nog vanuit het
prachtige gemeenlandshuis aan de Diemer-
zeedijk de verantwoordelijkheid heeft voor
een goed beheer van de dijk langs het
Ijsselmeer tussen Amsterdam en Muiden.
Het archief van het voormalig hoogheem
raadschap van Zeeburg en Diemerdijk is de
neerslag van 500 jaar waterstaatkundige
geschiedenis. Diegene die iets meer wil
weten over de historische ontwikkeling van
deze streek, stuit vroeg of laat op het bestaan
ervan. Nu de inventarisatie van het archief is
voltooid kan deze confrontatie leiden tot een
plezierige en boeiende ontmoeting met het
verleden. En voor de geschiedenis van de
stad Muiden zal het een waardevolle bron
van studie blijken te zijn.

NOTEN

*) Hier werkt men aan de bescherming der
landerijen door de woede van de Zuiderzee af te
weren.
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Pampus spreekt nog steeds
tot de verbeelding
Cees Pfeiffer

Het eilandje Pampus voor de kust van
Muiden spreekt tot de verbeelding van veel
mensen. Het trekt dan ook elke zomer weer
vele schippers aan, die nogal eens de
gevaren onderschatten die ontstaan als het
eiland te dicht wordt genaderd. De reden dat
de Reddingbrigade Naarden soms in actie
moet komen om jachten bij te staan die
vastlopen, of erger nog stukgeslagen zijn op
de ring van basaltkeien die om het eiland is
gelegd.
De ondiepte ende sande Pamphuys is in feite
niets anders dan een zandrug, die zich uit het
Gooise land 3480 meter buiten de kust van
Muiden verraderlijk tot vlak onder de
waterspiegel voortzet. Een lastige ondiepte
waar Oostindiëvaarders al hinder van
ondervonden toen zij Muiden passeerden op
weg naar Amsterdam. Ze moesten er, zo
hebben we allemaal op school moeten leren,
met behulp van zogenaamde ‘Zeekamelen’
overheen worden getild. En als ze dan op dit
‘transport’ lagen te wachten, lagen de heren
voor Pampus, zoals nu nog steeds de
bekende uitdrukking luidt. Diezelfde
ondiepte was er trouwens wel de oorzaak
van dat de haven van Amsterdam via het IJ
onbereikbaar werd voor de steeds grotere
schepen, zodat het Noordhollandskanaal
(1824) en het Noordzeekanaal in 1876
uitkomst moesten bieden.

Het fort

Op één van de hoogste punten van deze
zandrug werd na de Frans-Duitse oorlog
(1870) het Fort aan het Pampus aangelegd.
In 1887 werd met de bouw van het fort
begonnen en het werd in 1897 opgeleverd.
Het maakte deel uit van de stelling Amster
dam, waar de vestingwet van 1874 hoge
prioriteit aan verleende. Het moest met de
werken aan het vuurtoreneiland bij Durger-

dam (1885-1888) en aan de Diemerdam
(1885-1888) de IJmond beschermen. Het
Ministerie van Oorlog was zeer benauwd
voor de Duitse Kriegsmarine. De toen
malige, door expansiedrift bezeten, koning
Wilhelm van Pruisen, die in 1871 als
Wilhelm I keizer van Duitsland werd, had de
wereld doen opschrikken door het onder de
voet lopen van de troepen van Napoleon III
in de Frans-Duitse oorlog. Onder andere uit
angst voor de zogenaamde ‘Wespe’. een
kanonneerboot van de Duitse marine, werd
een regeringscommissie benoemd om de
verdediging van de Zuiderzee en vooral ook
van Amsterdam te bestuderen. De goed-
gepantserde Wespe was uitgerust met zwaar
geschut en kon vanwege zijn zeer geringe
diepgang gemakkelijk de Friese en
Groningse kust aanvallen en dus even
eenvoudig doorstomen de Zuiderzee op,
niet gehinderd door de Afsluitdijk die later
aangelegd zou worden.

Degelijk werk

Het moet gezegd worden: de genie heeft
destijds degelijk werk afgeleverd. Ongeveer
vierduizend heipalen verdwenen in de
zachte bodem van de Zuiderzee en met
behulp van onderlossers werd fijn zand
aangevoerd. Een metersdikke basaltlaag
fungeerde daarna als fundering voor de
miljoenen kilo's staal, gietijzer, beton en
aarde.
Het fort bestond uit een ovaal gebouw met
rondom een droge gracht van beton, aan de
buitenzijde voorzien van een naar het water
hellend talud. Achter de buitenwand van de
droge gracht liep een weergang die op
enkele plaatsen was voorzien van ruimten
ten behoeve van wacht en andere militaire
voorzieningen. Deze gang was verbonden
aan de front- en kustzijde met het hoofd-
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Pampus ingeklemd tussen ijs tijdens de strenge winter 1962!’63.
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gebouw door middel van gemetselde
bomvrije doorgangen. De gracht kon door
schietopeningen worden bestreken.
Het fort was bewapend met twee pantser
koepels, elk met twee kanonnen van 24 cm
L/35. Voor de kustverdediging diende twee
vaste pantseringen, elk met drie kanonnen
van 6 cm. De kanonnen in de pantserkoepels
hadden een laadtijd van 5 minuten, terwijl
de kustverdediging door de belemmerende
opstelling van zoeklichten een beperkt
schootsveld had. Een gedeelte van de
verdedigingstaak werd derhalve opgedragen
aan de werken bij Diemerdam en Durger-
dam.

Op het aarden terrein stonden wachters-
woningen en een bergloods. Rondom het
forteiland ligt een dam van basaltblokken,
waarvan de kruin 25 cm onder water ligt.
Deze diende een landing te belemmeren.
Waarschijnlijk heeft de bouw van het geheel
het voor die tijd gigantische bedrag van
ƒ 800.000,- gekost.
Ironisch genoeg was de ‘Wespe’ al uit de
vaart genomen toen het fort werd opge
leverd. De Duitse kanonneerboot bleek niet
bestand te zijn tegen hoge golfslag en was
daardoor nutteloos. De pantserschepen, die
de Duitse marine daarna in de vaart nam,
hadden een te grote diepgang om bij Pampus
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te kunnen komen. De eerste wereldoorlog
leerde ons dat een dergelijk kleine gesloten
stelling niet voldoende bescherming bood
tegen het toentertijd moderne krombaan-
geschut. De soldaten, die er in die tijd
gelegerd waren, hadden het er lekker rustig.
Van het fiere fort is nu weinig meer over. Er
zijn op het eiland weliswaar zo’n zeven
bomtrechters, maar die zijn ontstaan door
granaten, die de Mijnopruimingsdienst op
het eiland liet ontploffen na de ramp bij de
Kruitfabriek in Muiden in 1947, waarover
elders in dit nummer.
Wie het eiland nu betreedt ziet ingestorte
gangen en onbruikbaar geworden water
reservoirs. Lopen is er moeilijk, omdat een
groot deel van de fortificatie onder water is
gelopen. Het zijn die mysterieuze gangen
waarin de bekende stripheld kapitein Rob
ooit eens professor Lupardi en zijn knecht
uit de klauwen van de tot monsters uitge
groeide brilvissen wist te redden1'.

Eind van het fort

Het fort Pampus werd als vestingwerk
opgeheven bij Koninklijk Besluit van 9
oktober 1952.
De bezetting tijdens de mobilisatie 1914-
1918 bracht er een rustige en nogal saaie
diensttijd door. Behalve de dagelijkse
werkzaamheden was er weinig plezier.
Eenmaal kwam daar verandering in. In een
koude januarinacht in 1916 werd het water
door de storm zo opgezweept dat de dijken
van Waterland en Marken braken. De
schildwachten van fort Pampus zagen ineens
een hele vloot onbemande Marker botters
op zich afkomen. De door de storm losge
slagen schepen werden met behulp van
roeiboten later keurig weer thuisbezorgd.
De verhouding tussen de op het fort gele
gerde militairen en de vissers was overigens
goed. De vissers waren regelmatig te gast op
het eiland. Als het lijntje uitgezet was, werd
vaak de roeiboot nog even gepakt om een
bezoekje aan het eiland te brengen. Waar
vissers komen, ontstaan sterke verhalen en
een daarvan is dat eens het hele eiland in
brand gestaan zou hebben. Heel Pampus
brandt, riepen de Marker vissers 12 januari

1932 de wachter van de Oranjesluizen toe.
Er blijft niets van over. De loods met
levensmiddelen, touw, kalk, olie en carbid
zou in brand geraakt zijn. In Amsterdam
koos, zo wil het verhaal, de blusboot Jan van
der Heijden haastig zee en stoomde in volle
vaart naar het brandende eilandje. Maar er
waren helaas te weinig slangen aan boord en
de voorraad slangen op het eiland was nou
net in de brandende loods opgeslagen. Toch
waren de brandweermannen welkom op het
eiland en nieuwsgierige mensen werden met
karabijnen op afstand gehouden. Pampus
bleef tenslotte militair terrein, of er nu brand
was of niet. De brand werd niet geblust maar
doofde vanzelf.....
Onzin, dit verhaal kan naar het rijk der
fabelen worden verwezen, zo zeggen oude
Muiders. Het is juist dat er eens brand heeft
gewoed op het eiland, maar dat was op een
zondagmiddag in 1936 of 1937. Er zullen dus
niet veel Markers op zee zijn geweest... En
wat brandde er? Wel, het plus minus één
halve meter hoogstaande, tot hooi geworden
gras. Verder was er niets wat op deze
gloeiendhete zondagmiddag branden kon.
Dat er tijdens de eerste wereldoorlog op het
eiland een regiment soldaten was gelegerd,
was een feest voor de Muider kinderen, die
dagelijks aan de Beer stonden te wachten en
probeerden met de ‘Pampusboot’ van
kapitein Schraal mee te varen. Een leuk
tochtje, maar dat niet alleen, op het eiland
was veel te beleven. Neem alleen maar de
kazernekeuken waar alle attributen van
koper waren om het roesten door het
immers zoute water van de Zuiderzee tegen
te gaan. Ook schijnen de slaapvertrekken in
het fort uiterst boeiend te zijn geweest. De
Muider horeca pikte in die dagen ook nog
een graantje mee van onze landverdedigers.
Eens per week kwamen de ‘Pampusjongens’
naar Muiden om een borreltje te drinken.

Mensenschuw

Na het vertrek van de soldaten bleven er op
het eiland twee wachters met hun gezinnen
over. De eerste ‘fortwachter’ was Jan van
Capelle die, samen met zijn gezin, het eiland
in eerste instantie deelde met de familie
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De ruïne van de fortwachterswoning volgekliederd met teksten, 1978.
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Linders en later met de familie Van de
Wacht. De dochter van Van Capelle schreef
enige jaren geleden, in het inmiddels ter
ziele gegane Muider maandblad De Spie
ring, haar verhaal. Wij verlieten het eiland
met Pasen 1929 om de volgende reden. Mijn
vader bemerkte namelijk dat mijn broertje en
ik ‘mensenschuw’ werden en vroeg daarom
bij Defensie overplaatsing naar Utrecht aan,
welk verzoek ingewilligd werd. Voor dat
besluit ben ik hem nog steeds dankbaar, want
waren we langer op Pampus gebleven, dan
was de schade aan ons kinderen waarschijn
lijk onherstelbaar geweest. Tot mijn twintigste
jaar heeft deze ‘mensenschuwheid’ me enorm
parten gespeeld. Maar de liefde voor de
natuur heb ik waarschijnlijk wel overge
houden aan mijn verblijf op Pampus.
’s Zomers was het er prachtig, maar ’s winters
kon het er verschrikkelijk spoken. Laat ik
ook de mist niet vergeten te vermelden, want
mist maakt eenzaamheid nog groter. Ook de
dagelijkse boottocht naar school in Muiden
was voor mij lang niet zo leuk als wel eens
gedacht wordt. We hebben bijvoorbeeld
nogal eens voor de haven van Muiden

langdurig vastgezeten door de lage waterstand
en dan kwam ik zeeziek thuis van het stampen
van de boot. Het gebeurde ook wel dat ik
door de latere schipper Kees Wormhout
eerder van school werd gehaald, omdat er
laag tij k wam, o f als er zware storm op komst
was. Ik ben nu nog steeds bang als het stormt.
Dat we 's winters lekker met de slee naar
school gingen kan ook naar het rijk der
fabelen worden verwezen, want in de strenge
winter 1928/1929 ben ik bijna drie maanden
niet naar school geweest. Door de enorme
ijsgang kon óf de boot niet varen, d f het was te
gevaarlijk om over het ijs naar de wal te gaan.
Ik herinner me dat ik twee keer over het ijs
-sporen ondergebonden- naar Muiden ben
geweest voor familiebezoek o f om proviand
te halen.
De laatste fortwachters verlieten in 1933 het
eiland en, zoals gezegd, in 1952 werd
Pampus als vestingwerk opgeheven. Het had
zijn diensten bewezen. Op het eiland bleef
alleen voor de scheepvaart een lichtbaken
over dat vanuit Muiden werd onderhouden
en gerepareerd. Besloten werd het aan
particulieren te verkopen, want aan belang-
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stelling was er geen gebrek. Het Amster
damse reisbureau Lindbergh was er als de
kippen bij. Van het eiland zou een recreatie
centrum worden gemaakt met een grote
jachthaven. Ook de Koninklijke Neder
landse Alpinisten Vereniging toonde
belangstelling. De alpinisten wilden op het
eiland een vrijwel loodrechte oefenrots
maken om de beklimming van de Alpen na
te kunnen bootsen onder slechte weers
omstandigheden. Nu moesten de 1200 leden
van de vereniging in het weekeinde naar de
Eiffel om te oefenen.
Op het ogenblik valt het eiland onder de tot
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
vallende Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders, hoewel het eilandje wel binnen de
gemeentegrenzen van Muiden ligt.

Plannenmakers

Er zijn in de loop der tijd veel plannen voor
Pampus gemaakt. Het plan dat de meeste
aandacht trok werd in 1965 gepresenteerd
door een bekend Rotterdams architecten
bureau. Het plan ‘Pampusstad’ behelsde een
lineair opgebouwde voorstad van Amster
dam, beginnende bij Amsterdam Zeeburg
en eindigende op Pampus. De stad zou
worden doorkruist door één grote verkeers
ader met maar liefst veertien rijbanen en een
monorail met een capaciteit van 40.000
mensen per uur, die ergens in het hart van
Amsterdam zou beginnen. Pampusstad zou
350.000 Amsterdammers herbergen met een
kwart van de bebouwing bestaande uit meer
dan dertig woonlagen. Stel je voor: je staat
op de historische Sluisbrug in het hartje van
Muiden, je kijkt over de honderden masten
in de haven richting IJsselmeer en je blik
stuit op een muur van flats halverwege de
uiteinden van de pieren en het eilandje
Pampus. Een torenflat van 30-40 verdiepin
gen, net zo hoog als de schoorsteen van de
PEN-centrale in Diemen. Als het aan de
architecten Van de Broek en Bakema had
gelegen was deze bizarre gedachte waarheid
geworden.

Tweebaansweg

We moeten deze plannen natuurlijk wel in

y  I Het plan
J \  Pampus-stad.
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de context van de tijd zien. Het is halverwege
de jaren zestig en Nederland bouwt op alle
fronten. In de Bijlmermeer verschijnen de
eerste flats; Weesp presenteert trots de
plannen voor de bouw van maar liefst 6500
woningen in de mooie polder Aetsveld
tussen Weesp en Nigtevecht en in Muiden
liggen plannen klaar om dwars door het
historische centrum een tweebaansweg te
leggen, de Sluisbrug twee keer zo breed te
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maken en om de helft van de Amsterdamse-
en Naarderstraat plat te gooien. Het is er
gelukkig allemaal niet van gekomen. Maar
ook al in 1966 tijdens een symposium werd er
kritiek op Pampusstad geuit. De toenmalige
wethouder van Publieke Werken van
Amsterdam, de huidige Commissaris der
Koningin in Noord-Holland, drs Roel de
Wit, zag meteen al donkere wolken hangen:
Ten noorden van Diemen komt een grote
elektrische centrale, dat is niet gunstig voor de
reinheid van de lucht.
Ironisch genoeg is De Wit op dit moment fel
gekeerd tegen plannen van het Amster
damse stadsbestuur om nu weer woningen in
het IJ neer te gaan zetten...
In de gemeenteraad van Amsterdam is nog
uitvoerig over het plan van Van de Broek en
Bakema gediscussieerd toen D’66 in 1971
met een bijgewerkte versie op de proppen
kwam. Maar wethouder Han Lammers, nu
Commissaris der Koningin van de kersverse
provincie Flevoland, keek al verder: Uit het
oogpunt van planologie en werktempo voelt
het college niets voor het Pampusplan. Voor
Amsterdam is het van vitaal belang zo snel en
goed mogelijk in te haken op de ontwikkelin
gen in de Flevopolder. Hij heeft woord
gehouden. Amsterdam stuurt nu haar
bewoners uit de saneringswijken naar
Lelystad en Almere.

Café

Nog steeds is de bestemming van Pampus
onduidelijk, hoewel er in Muiden nu een
Stichting Pampus is die het fort het liefst in
oude luister zou willen herstellen en er een
museum in wil vestigen. Maar Muiden houdt
zich al langer bezig met het spookeiland voor
de kust. Maak er een café voor jachtschipper-
tjes van, was in 1950 al de mening van de toen
82-jarige steenzetter Dorus Gort uit Muiden.
In zijn jonge jaren had hij nog meegewerkt
om van het eiland een fort te maken. Hij wist
hoe stevig een en ander was en had natuurlijk
nooit kunnen vermoeden dat Uitgeverij
Spaarnestad 26 jaar later op dit ongure en
’s zomers door tienduizenden spinnen en
muggen bevolkte eiland een persconferentie
zou houden om het gezinsblad Mix te

introduceren. Evenmin zou hij vermoed
hebben dat de Amsterdamse juwelier
Pampus er enkele jaren geleden zakken met
zilveren munten begroef voor schatgravers.
De munten zijn nooit gevonden, maar
Pampus was weer een verhaal rijker. Andere
munten zijn wel eens opgedoken bij het
eiland. Op 25 augustus 1978 dook een
groepje duikers in de nabijheid van het
eiland een oude kist op met daarin munten
die ter gelegenheid van het 1025-jarig
bestaan van het stadje waren geslagen.
Muden sal Muden bliven, Muden zal noit
becliven, was de tekst op die munten. Het
opduiken was het begin van een knaller van
een feestweek die ter gelegenheid van dit
jubileum was georganiseerd.

Vrouwe van Pampus

Tja, en toen was er ineens in 1982 de toen
49-jarige Linda van Olffen uit Amsterdam
die zich zomaar ‘Vrouwe van Pampus’
noemde en beweerde dat zij het eiland van
haar vader geërfd had. Vader kreeg op een
zondagavond in februari 1953 een telefoontje
uit Den Haag. Het was de minister van
Oorlog die hem vertelde dat als hij de
volgende dag naar Den Haag zou komen, hij
het eiland voor één gulden kon kopen.
We zijn nu vijf jaar verder en Linda van
Olffen is net zo snel weer uit de publiciteit
verdwenen als ze er in kwam, maar ook zij
zorgde er voor dat Pampus weer een verhaal
rijker is.

NOOT

1) Het avontuur op Pampus. Evert Werkman, ill.
Pieter J. Kuhn.
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Muiden en de zeilvaart omstreeks
anderhalve eeuw geleden
A. Doedens

Voor de liefhebber van de geschiedenis van
de (zee)zeilvaart is Muiden een merkwaar
dige plaats, zeker in de negentiende eeuw.
De vroegere zeestad was honderdvijftig jaar
geleden een landstad geworden. Eerder een
stad van boeren en winkeliers dan van
schippers en zeelui: een stad zonder eigen
scheepvaart of visserij van belang. Het was
echter tevens een stad waar zeilen en masten
van niet uit Muiden afkomstige schepen de
horizon bepaalden. Men zag vooral binnen
vaartschepen. In 1846 heette het:
Alle schepen, die, door Utrecht, den Rijn
bevaren, en te groot zijn, om aan de Nieuwer-
sluis tusschen Loenen en Breukelen, of door
Weesp te schutten, moeten de vaart door de
Muiderzeesluis kiezen. Onder hen zijn de
Keulsche en Wezelsche samereuzen en
rijnaken.
Daarnaast zag men aan de Muider waterkant
vooral smakken, kagen en tjalken. Dit
waren alle platboomde vaartuigen: de door
vissers gebruikte smak en de binnenvaart
schepen kaag en tjalk. Voor grotere soorten
met meer diepgang was de ondiepe Vecht
onbevaarbaar. Dat realiseerde ook burge
meester Saportas zich in 1828 toen hij
schreef dat de rivier slechts geschikt was
voor de binnenvaart. Er was slechts vaarge-
legenheid voor kagen en tjalken niet dieper
gaande dan een el en vijf palen tot een el en
twee palen. Ook aan de zeezijde maakte
ondiepte het de scheepvaart moeilijk. De
haven was (en bleef) in slechte staat, terwijl
het Muiderzand de stad voor grotere
zeeschepen ontoegankelijk maakte, in 1812
kwamen de nieuwe Muider zeesluizen
gereed. Daarmee werd Muiden vanuit zee
nog niet toegankelijker. Een aantal plannen
tot havenverbetering en uitdieping van de
vaargeul kwam op tafel. Bekend zijn de
ontwerpen van 1814/1815, 1817 en 1830. Ze
werden niet uitgevoerd. In januari 1829

Smak, tegeltableau in blauw, 18e eeuw.
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verzuchtte het gemeentebestuur tevergeefs:
(Mocht het gouvernement besluiten) de
mond der haven te Muiden te doen uitdiepen,
zoo dat de zeeschepen, gelijk ook menige
grote Kof en Smakschepen daar in en uit
konden varen, hetwelk voor de aanzienlijke
vaart op de Vecht, voor de Fabrieken,
daarlangs gevestigd ... van het hoogste
aanbelang is.
Een echte zeestad zou Muiden nooit meer
worden. De opheffing van het kantoor voor
de Convooijen en Licenten in 1816 was
veelbetekenend: de opbrengst van de in
Muiden betaalde in- en uitvoerrechten
waren te gering geworden. In 1817 kwam
nog een menigte (zee)schepen de haven
binnen, terwijl in de winter van 1826/1827
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Kaagschip, tweede van rechts, monochrome aquarel, O.B. Vriesendorp, 1854.

nog 20 tot 30 koffen aan de Muider duc-
dalven lagen; ook in 1846 liepen nog dertig
zeeschepen de haven uit. naarde Zuiderzee.
Veelzeggend genoeg waren dit echter
schepen met weinig diepgang en van een
relatief gering tonnage. Kofschepen bijvoor
beeld waren doorgaans tweemasters die
‘rond en vol’ waren, met een vlakke bodem.

Mocht het al druk geweest zijn in de Muider
haven, dat kwam zeker niet door Muider
schepen. Van de dertig zeeschepen van 1846
waren er slechts drie uit Muiden zelf. Als de
haven vol lag met de smakken en botters van
vissers, dan kwamen die uit Huizen, niet uit
Muiden. Bij gebrek aan een eigen haven
brachten de Huizers hun vangst in Muiden
aan de wal. Zij waren de voornaamste
leveranciers voor de in 1839 opnieuw
opgerichte haringafslag. De Huizer vloot
was in 1844 eene der grootste op de Zuiderzee.
Als hij in de Muider haven lag, moet het een
drukte van belang zijn geweest. In deze
drukte viel de enkele Muider visser niet eens
op.

Het waren niet alleen koffen, smakken,
botters, tjalken en kagen die het waterfront
van Muiden zijn gezicht gaven. De Muider
scheepsbouw en het transito-verkeer in
mensen en goederen zorgde voor diversiteit.
Vanaf 1818 vertrok een grote stroom van
vele honderden Duitssprekende landver
huizers via Muiden naar Amerika. Zij
vertrokken op Amerikaanse driemasters als
de Roll:a en de Gulnare. Deze moeten,
vanwege hun diepgang, in 1830 ver uit de
kust gelegen hebben toen zij op de Muider
rede door middel van kleinere schepen hun
menselijke lading inkregen. Naast botters en
kofschepen bouwde men op een werf van de
familie Pouw in de vroege negentiende eeuw
barken en brikken. De tweemaster-brikken
behoorden tot een wat kleinere categorie,
van de driemaster-barken kon dat zeker niet
gezegd worden. Hoe men ze van de werf af,
de haven uit gekregen heeft, is niet duidelijk.
De belangrijkste bijdrage van Muiden aan
de zeezeilvaart in deze periode komt op
rekening van de Muider werven. Het waren
in Muiden belangrijke werkgevers. In 1843
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werkte meer dan een kwart van de Muider
beroepsbevolking op de vier werven, bij de
drie zeilenmakerijen, de taanderij en de
mast-, blok- en pompenmakerij. Ook hier
ging het niet echt goed met Muiden. In 1817
werkte nog het dubbele getal mensen in de
Muider scheepsbouw. Toch werden er nog
redelijke orders uitgevoerd door de werven
van Paddenburg, Pauw en Schouten. Zo
plaatste de Amsterdamse reder Boissevain
in 1842 twee orders voor zeezeilschepen van
respectievelijk 132 en 160 ton, de Jonge
Walrave ende Jonge Daniël. In 1840 en 1844
lag er voor respectievelijk 471 en 246 ton op
stapel. Het ging hier vooral om kofschepen.
Amsterdamse kooplui, die vaak lading van
de Nederlandsche Handel Maatschappij
voor en van Indië innamen, bestelden onder
meer in Muiden nieuwe schepen. Dat had
alles te maken met de lage loonkosten. Deze

bestellingen benadrukken nog eens, dat ook
de landstad Muiden anderhalve eeuw
geleden een groot belang had bij de zeezeil-
vaart.

Naschrift

De gegevens voor het bovenstaande korte
artikel werden geput uit: ‘Muden sal nooit
becliven. Geschiedenis van Muiden. De
Periode 1815-1850’. In: dr A. Doedens.
prof.dr R.T. Griffiths en F. Grijzenhout red.
Zuiderzeesteden. Enkhuizen, Hoorn,
Muiden en Harderwijk in de eerste helft van
de negentiende eeuw. (Amsterdam, 1985)
pp. 85-129. Studenten van de Hogeschool
Holland te Diemen (vroeger: Vrije Leer-
gangen/VU) hielpen mee in het Muider
gemeente-archief het materiaal voor dit
artikel te verzamelen.
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De werf van Schouten in het begin van deze eeuw.
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Muiden, het centrum
van de Usselmeerwatersport
Tj. Huese

Dat predicaat gaf de gemeente zichzelf op
haar eigen poststukken in 1979. Was dat
terecht?
Laten we eens zien hoe de watersport zich in
de laatste ruim 50 jaar aldaar ontwikkelde.
Waarom juist die periode?
Wel, omdat daarin de groei plaatsvond en de
schrijver daaraan 55 jaar actief deelnam.
Tot in de jaren dertig was er wel de werf
Schouten, die hoofdzakelijk bouwde voor de
binnenvaart. Dekschuiten en sleepboten zag
men regelmatig op de helling, maar ook
reddingsboten. Onderhoudswerk aan
jachten werd wel verricht en in de grote,
vaak verlaten loodsen trof je een enkele
opgelegde Lemmeraak aan onder een wat
verteerd dekkleed. De werven van Dolman
en de gebroeders Kok, broers van botterbou-
wer Janus Kok in Huizen volgden.
De haven in de Vechtmond buiten de grote
zeesluis gaf nog ligplaats aan enkele vissende
botters en de toen nog veelal zeilende
binnenvaart.
Tjalken met hoog opgetaste dekladingen
turf sierden de kade voor de Herengracht.
Ik zie nog hoe de turf over een lange hoge
loopplank naar de wal gekruid werd. We
kochten die daar voor ons scheepskacheltje.
Grotere vloten komen alleen nog in herinne
ring, wanneer je de gedenkplaat ziet op het
oude schoolgebouwtje aan de Herengracht.
Daarop wordt herinnerd aan het bezoek van
koningin Wilhelmina en haar moeder
koningin Emma ter gelegenheid van de
‘Revue der Visschersvloot’ op de verjaardag
van de koningin op 31 augustus 1900.
De watersport had zich overal in het land al
sterk ontwikkeld: onder andere in Loos-
drecht, de Kagerplassen, de Friese meren, in
Noord-Holland en vanuit Amsterdam,
Rotterdam en Dordrecht. We vinden daar al
actieve watersportverenigingen vanaf de
oprichting van de Nederlandse Zeil- en

Roeivereniging in 1874, ‘De Maas’, ‘Sneek’,
‘De Zaanlandse’, ‘Het IJ’ en ‘De Dordrecht-
se’. In het begin van deze eeuw volgden ‘De
Kaag’, ‘Loosdrecht’, ‘De Nieuwe Meer’ en
vele andere en thans kent het Koninklijk
Nederlands Watersport Verbond bijna 400
aangesloten verenigingen.
Het is opvallend dat Muiden nog niet
meetelde, ondanks de unieke ligging. De
verbinding met het achterland door de
Vecht en de ligging aan de ‘hoge wal’ in de
zuidwesthoek van de Zuiderzee maakten
Muiden tot een ideale watersportlokatie.
Wellicht weerhield die Zuiderzee, met eb en
vloed tot 1932, nog velen ervan daar te gaan
varen.
In 1932 bundelen de Koninklijke Neder
landse Zeil- en Roeivereniging te Amster
dam en de Watersport Vereniging Loos
drecht hun belangen en wordt met de
A.N.W.B. op 17januari 1933 de Jachthaven
Stichting Muiden opgericht.
In dat jaar komen 22 ligplaatsen aan de voet
van het Muiderslot tot stand. De medewer
king van burgemeester Coops wordt
voortreffelijk genoemd.
De haven wordt geopend door Z.K.H. Prins
Hendrik na een schitterende bijeenkomst op
het Muiderslot.
Natuurlijk bevinden grote pioniers van de
Nederlandse watersport zich ook onder de
oprichters. Namen ontmoet je van Ernst
Crone, Daan Goedkoop Dzn, A.E. (Duuk)
Dudok van Heel, Jan Loeff, Paul Moes;
enkelen van de zovelen aan wie de Neder
landse watersport veel te danken heeft.
Men begon voorzichtig en was blij verrast
toen al het eerste seizoen de helft van de 22
ligplaatsen a 50 cent per m2 verhuurd was.
Voor het baggeren en de bouw van oever-
voorzieningen en steigers was een bedrag
van ƒ 5.150,- beschikbaar!
De eerste jaren werd ‘vuurgeld’ betaald voor
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Schip in aanbouw op de werf van Schouten, vóór 1930.
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het brandend houden van het ‘vuurtje’ op
het westelijk havenhoofd. Hoe vaak was dat
bij slecht weer niet uitgewaaid, waardoor de
kop van de haven moeilijk te vinden was. Je
kon van de havenmeester nauwelijks
verlangen dat hij ’s nachts bij slecht weer de
moeilijk begaanbare dam op zou gaan. Die
havenmeester, sluis- en brugwachter was
een martiale figuur, die met grote witte
kruisnor en in donkerblauw uitgemonsterd,
ons jongens ontzag inboezemde, wellicht
ook door de jongensboeken die hij schreef.
De Waterkampioen sprak in die tijd van
Muiden, ‘het aardige Zuiderzeehaventje,
goed bereikbaar met de Gooische tram elk
half uur’ en prees het schone water en de
schone lucht!
Hoewel gesproken werd van een Vechtmon-
dingdiepte van 2.50 m moest je maar even
buiten de geul donders goed uitkijken om

met een 1.50 m diepgang niet aan de grond te
lopen. Als dat gebeurde kon je rekenen op
de hulp van visserman Sterke Hein (Smol
ders). Hij kwam roeiend naar je toe en
bracht je anker ver uit, zodat je je met de lier
los kon trekken. Hij verdiende zo een
extraatje naast zijn toen zeker karig vissers-
besomminkje.
In 1953 kwam de jachthaven van de Konink
lijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging
tegenover het Muiderslot tot stand. Komend
uit Amsterdam liet de ‘Koninklijke’ ook
door de bouw van een prachtig clubgebouw
haar anker in Muiden vallen. Dat werd het
begin van de sterke groei van de watersport -
activiteiten in en vanuit Muiden. Het aantal
ligplaatsen neemt langzaam toe, ook bij de
Jachthaven Stichting en bij de werfbedrijven.
Met de jachthaven van Van Deurssen
binnen de sluis biedt Muiden thans 250
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ligplaatsen. Daarnaast worden enkele vaste
ligplaatsen en meerdere passantenplaatsen
geboden aan de kade buiten de grote
zeesluis voor de sterk groeiende vloot van
zogenaamde bruine schepen. Ook sieren
deze de Vechtoever binnen de sluis en
bezuiden de Rijksweg-brug.
Muiden is vanouds een belangrijk steunpunt
voor die vloot van veelal charterschepen.
De gemeentelijke overheid stelde zich lang
terughoudend op, wellicht wat bevreesd
voor een te grote toeloop van schepen en
bemanningen en de druk op de oude
binnenstad. Overleg met onder andere de
Schippersvereniging Muiden en de Stichting
Zeilvloot Muiden hebben geleid tot goede
kadevoorzieningen en ligplaatsvoorschrif
ten, die thans de vrije vaart naaren vanuit de
sluis zeker stellen.
Die grote zeesluis is een thermometer voor
de watersport- en recreatie-ontwikkeling in
en rond Muiden.
Met meer dan 30.000 sluispassages door het
in 1975 prachtig gerestaureerde sluizen-
complex staat Muiden hoog op de lijst van
geliefde watersportcentra. En dat niet alleen
door de doorvaart; nee, vooral ook door de
vele belangrijke watersportevenementen.
De ‘Koninklijke’, de ere-voorzittende
vereniging van het Watersportverbond,
organiseert belangrijke nationale en inter
nationale zeilwedstrijden. De Flevorace en
de Markervuurrace, speciaal voor ronde en
platbodem schepen, en evenementen voor
een of meer wedstrijdklassen brengen grote
aantallen watersporters met hun prachtige
schepen uit binnen- en buitenland naar de
Vechtmond.
Ook de bruine vloot kent zijn hoogtijdagen,
zoals de Muider hardzeildagen in het najaar.
Honderden tjalken, klippers, bolpramen,
botters en wat er nog meer aan oude schepen
gerestaureerd is, komen naar Muiden en
meren met grote inschikkelijkheid af.
De Muider Schipperbitter verwarmt na de
soms koude wedstrijddag en smeert de kelen
voor het meezingen met het Schippers
orkest.
En zo trekt Muiden veel activiteiten aan
rond de watersport en het schipperen.
De werfbedrijven verrichten geen nieuw

bouw meer, maar groeiden uit tot belang
rijke scheepsmakelaardijen, waaronder
winterberging en onderhoud plaatsvindt.
Charterbedrijven, een zeilmakerij, boten
beurzen en tagrijnen ontwikkelen zich naast
gezellige schipperskroegen, bruine café's en
restaurants in alle prijsklassen.
Muiden was en is steeds de thuishaven voor
prachtige schepen van de Nederlandse
jachtvloot, zoals de 17 meter lange yawl
Tromp II of de in 1914 bij Kok in Muiden
gebouwde botter 'Houtrib'. De Zeeuwse
poon ‘Ouderhoek’ uit 1914 en de Lemmer-
aak ‘Halley’ uit 1919 vinden er ook nu nog
een ligplaats.
Het koninklijk jacht ‘Piet Hein’ lag er tot
dc oplegging. De ‘Groene Draeck’, de
Lemmeraak van Koningin Beatrix heeft in
Muiden de thuishaven.

Met 250 ligplaatsen is Muiden zeker niet de
grootste haven van de watersport. Monnic-
kendam. Hoorn. Almere, Huizen en
Naarden bijvoorbeeld hebben belangrijk
grotere havenaccommodaties.
Maar na alles wat hiervoor over Muiden is
gezegd mag het zich aanmatigen 'het
centrum van de IJsselmeerwatersport’
genoemd te willen worden zonder aan de
vele prachtige andere havens rond onze
oude Zuiderzee iets te kort te doen.
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De oude Zuiderzeekust bij Muiden

W.K. Kraak

Wanneer E. Heimans (1861-1914) en Jac. P.
Thijsse (1865-1945) in hun jeugdjaren de
omgeving van Amsterdam verkennen,
verzamelen zij waarnemingen en materiaal
op natuurhistorisch gebied. Alles wat leeft,
groeit en bloeit krijgt hun aandacht. Ze
maken schetsen en tekeningen van planten
en dieren, vaak tot in de kleinste details
uitgewerkt en vergroot, ze houden zorgvul
dig dagboek van hun tochten.
Sommige terreinen bezoeken zij regelmatig,
onder andere een moerasje nabij Muiden.
Zo schrijven zij in 1896 in hun beroemd
geworden boekje ‘Door het rietland’1*: nu al
jaren achtereen doorzoeken wij elk voor- en
najaar een veen-moerasje niet ver van
Muiden en een bij Halfweg; en telkens maken
wij elkaar de opmerking, dat het land hoger
wordt.
Thijsse ontwikkelt, evenals Heimans, een
fijn gevoel voor biologische waarden en de
schoonheid van het landschap. De oude
Zuiderzeekust heeft zijn hart gestolen.
Vooral het gedeelte tussen Amsterdam en
Het Gooi, de dijken van Diemerdam tot
Muiden, van Muiden tot Muiderberg, de
bochtige Kromme Westdijk met talrijke
doorbraakkolken aan de binnenkant van de
dijk tussen Muiderberg en Naarden.
Toen de stoomtramlijn aangelegd was
trokken de Amsterdammers massaal naar
het zeestrand bij Muiderberg, maar Thijsse
bleef wandelen, hoogstens nam hij ergens
onderweg de tram terug.
Zo werd hij de aangewezen man voor het
schrijven van de tekst voor een Verkade’s
album ‘Langs de Zuiderzee’, dat in 1914
verschenen is. Aan de stijl meen ik te zien
dat het met iets te grote haast geschreven is.
Maar hij is en blijft voor ons een enthousiaste
gids voor wandelingen in het Zuiderzeeland-
schap van driekwart eeuw terug en via
Thijsse’s jeugdherinneringen bereiken we

zelfs de situatie van ruim een eeuw geleden.
Midden in de winter gaat hij de kwelders op,
buitendijks land. vooral na een vorstperiode.
Wanneer dan bij dooi het ijs breekt en een
zuidwestenwind de schotsen in noordooste
lijke richting opstuwt komen de in het
Zuiderzeebekken overwinterende zaagbek-
ken en eenden massaal naar het open water
voor Het Gooi en de kust bij Muiden. Ter
vergelijking met de situatie in onze eigen
tijd: Thijsse ziet niet alleen kuifeenden en
brilduikers, maar vooral ook zwarte zeeëen-
den: hele ritsen zwarte zeeëenden dobberen
op de baren; een zwarte streep op het vale
zeetje: en als ze opvliegen lijkt het of er een
grote zwarte slang over het water kruipt.
Tot Thijsse's ergernis was de Zuiderzeedijk
niet bereikbaar langs het Muiderslot:
wellicht is de doorgang afgesloten om
redenen van krijgskundige aard, waar ik
echter geen goed begrip van heb. Nu moet je
om weer verder langs de zeedijk te wandelen
eerst de oostpoort (van Muiden) uit en dan
kom je door een landwegje ten slotte uit bij het
mooie witte Dijkhuisje, dat al van mijlen ver
een van de meest in het oog vallende bijzon
derheden van de Gooise oever is.
Thijsse beveelt sterk aan om, wanneer men
daar gekomen is, even terug te wandelen
langs de zeedijk richting Muiderslot; want
dat toont zich van die kant bekeken op zijn
mooist en daar is nog een drassig stuk land te
vinden dat voor planten- en dierenliefheb
bers veel te bieden heeft.
Thijsse vermeldt ook (in ‘Door het rietland')
hoe hij zoekt naar de prachtige Avondrood-
vlinder, waarvan de rupsen leven op
basterdwederik, zoals het Harig Wilgeroosje
(Epilobium hirsutum).
In dat zelfde boekje vertelt Heimans dat ze
bij Muiden een ringslang hadden gevangen
en dat iemand bij toeval een pop van de
Avondroodvlinder aantrof. En dan komt het
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toppunt van opwinding, de beschrijving van
een avondexcursie bij opkomst van een
maansikkel boven het Muiderslot. Het is in
de bloeitijd van de Welriekende Nachtorchis
(Platanthera bifolia). De geur wijst de weg
naar de bloeiende orchis; de sierlijke witte
bloemen worden bezocht door allerlei
nachtvlinders; de deelnemers aan de
excursie treffen er ook de vlinder avondrood
aan.
Een mooie sfeervolle tekening van de
bloeiende plant, het vlinderbezoek aan de
bloemtros en het slot onder maanlicht op de
achtergrond staat op bladzijde 265 van
‘Door het rietland'.
Daar komt de stoomtram de hoek om;
rollend, dreunend, sissend, met plotseling
belgetinkel; de stille rust is ruw verstoord;
honden blaffen heinde en ver; een koe loeit
luid en lang vlakbij in het lage weiland,
kikkers vallen in met eindeloos prozaïsch
gekwaak, een verschrikte vleermuis giert
snerpend over onze hoofden... weg is de
betovering.
Hier in het tweede gedeelte van het boekje is
Heimans aan het woord. Ook de tekeningen
in dit stuk zijn van hem.
In het Verkade’s album brengt Thijsse ons
verder langs de dijk van de kant van het
Muiderslot naar het pleistocene zand van
Muiderberg. De beschreven bloemenweelde
is wat de Akkerhoornbloem (Cerastium
arvense) betreft nog wel van de tegenwoor
dige tijd, maar een zeldzaamheid als
Muurleeuwebek (Linaria cymbalaria) is
verdwenen: waar de dijk aan de heuvel ( =
Muiderberg) aansluit, kan het in mei aan de
binnenkant wit zien van de akkerhoornbloe-
men en de stenen van de dijk gingen schuil
onder de paarse bloempjes van de muurleeu
webek.
Heeft iemand de aanwezigheid van dit
plantje op de door Thijsse genoemde
standplaats wel eens geconstateerd of in het
verleden er oudere personen melding van
horen maken? De bloeitijd duurt van mei tot
de herfst.
Tijdens de provinciale milieu-inventarisatie
in 1981 werd de Muurleeuwebek in het hier
besproken gebied niet genoteerd.
Toch blijft de kans bestaan op een ontmoe

ting, want het fraaie plantje komt zelfs in
polders voor op oude bakstenen muren van
sluisjes of op de beschoeiing van oude
polderbruggetjes:).
In 1914 schrijft Thijsse optimistisch over het
lot van de kwelders, het buitendijkse land
('buitenlandje’ noemt hij het in zijn typische
stijl) en over het behoud van de natuurwaar
den van de kuststrook bij Muiden. Ziet hij
over het hoofd dat niet alleen de Zuiderzee
zou veranderen, maar dat die verandering
ook het oude land zou treffen? Hij weet van
de plannen tot inpoldering, die wel het
IJmeer open zal laten. Maar wat gaat een
verzoet Ijsselmeer zonder getijden en
zonder winterse overstromingen en dijk
doorbraken voor effect hebben ? Ik zou dit
buitenlandje niet graag willen missen en
verheug er mij zeer over, dat dit hele stuk van
Amsterdam tot Muiderberg toe onveranderd
zal blijven, wanneer binnen korter o f langer
tijd de Zuiderzee wordt drooggemaakt.
Gegevens uit moderne tijd mogen duidelijk
maken dat er veel meer veranderd is langs de
oude Zuiderzeedijken dan vroeger voorzien
werd. Aan de monding van de Vecht,
uitkijkend langs de dijken en over het water,
kan men zich nog in een vorige eeuw wanen:
een prachtig stuk open water en ongeschon
den dijken met een steile helling aan de
landkant en een zachte glooiing naar het
IJmeer toe.
Tot Muiderberg toe kan men uit Muiden
precies zo wandelen als Thijsse deed en de
route aflezen op een oude stafkaart van de
topografische dienst van om en nabij 1900;
even de ogen sluiten voor een moderne
stadsuitbreiding buiten de oude stadswal en
vestinggracht.

NOTEN

1) E. Heimans en Jac. P. Thijsse, Door het rietland,
Amsterdam 1896, W. Versluys.

2) Wilde Planten, deel 1, 1970, p. 177; uitgave van
de vereniging tot behoud van natuurmonumenten
in Nederland.

3) Langs de Zuiderzee, Zaandam 1914, p. 44 en
p. 92.
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Wilde planten in de omgeving van Muiden

W.K. Kraak

Er zijn in ons land, in verstedelijkt gebied,
bijna geen terreinen meer te vinden, waar de
vegetatie iets van het ongerepte van vroeger
bewaart. Ze worden te druk bezocht door
mens en huisdier, het plantenkleed verarmt.
In dat vervuilde milieu vestigen zich de
triviale soorten, die daar goed gedijen. Ze
gaan overheersen ten koste van de oorspron
kelijke vegetatie, die rijker en gevarieerder
-maar kieskeuriger- was en die gedoemd is te
verdwijnen.
Toch zijn er verrassingen mogelijk zelfs dicht
bij woonkernen. Dat is gebleken uit een
onderzoek dat in het jaar 1973 uitgevoerd
werd in de omgeving van Muiden: een
planteninventarisatie van een gebiedje dat in
de vorige eeuw al door Jac. P. Thijsse
ontdekt was.
Het stadje Muiden met zijn nauwe straten en
grote drukte in het toeristenseizoen te land
en te water bewaart in de onmiddellijke
omgeving nog landelijkheid en rust. De
grote toevloed van mensen richt zich op twee
centra: de jachthaven en het Muiderslot. De
parkeerplaatsen raken vol en men wandelt
niet verder dan in het stadje zelf.
Zijn het alleen de inwoners van Muiden die
de hoge oude zeedijk beklimmen, die aan de
linkeroever van de Vecht bij de haven begint
en verder westwaarts afbuigt? Ja, men laat
er de hond uit, maar wie anders wandelt
daar? Toch is het de moeite waard: eenmaal
op de kruin van de dijk aangekomen ziet
men het slot ten voeten uit, hoog torenend
aan de overzijde van de Vecht. In de eerste
knik van de dijk ligt nog een attractie: een
oud fort met kanonnen op het plateau. Het
ligt strategisch goed verscholen, maar de
vuurmonden konden het water van de
Zuiderzee bestrijken. Hoe ver was de
draagwijdte van zo’n oud kanon en hoe
groot de precisie van een schot?
Weet iemand van de vreemdelingen waar bij

Watergentiaan in bloei, tekening van de
auteur.
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Muiden de zogeheten ‘Schapenkade’ te
vinden is? Thijsse is daar geweest en heeft er
genoten. Hij ontdekte daar (in het weiland
ten oosten van de Vecht, voorbij het
Muiderslot) een stille plas, een moerasje,
een interessante sloot langs de voet van de
dijk en een weelderige plantengroei op de
helling, een echt oud-hollands landschap
met op de achtergrond het Hoge Huis van
Muiden, het Muiderslot.
Het landschap is daar nu nog steeds zoals het
was in de vorige eeuw in Thijsse’s jonge
jaren. Er komt daar bijna niemand!
Wie dit gebiedje wil opzoeken om er de flora
te bestuderen kan goed beginnen in Muider-
berg en daar de smalle weg onder langs de
dijk van het IJmeer volgen. Het massief
silhouet van het slot ligt dan nog op grote
afstand. Kort na het Dijkhuis (of Dijkmaga-
zijn) verlaat de weg de dijkvoet, afbuigend
naar het zuidwesten landinwaarts. Thijsse
liep hier juist rechtdoor, de dijk volgend. De
eerstgenoemde weg komt uit op een kade
langs een vaart, die hier Naarder trekvaart
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heet. In Naarden spreekt men uiteraard van
Muider trekvaart.
Daarmee zijn we al in vroeger eeuwen, een
vaart met jaagpad erlangs als verbinding
tussen twee steden.
Aan de overkant van de trekvaart ligt de
verharde weg waar vroeger de stoomtram
langs reed. Dat was in het begin van onze
eeuw ook de straatweg voor het autoverkeer
van Amsterdam via Muiden naar het Gooi;
de weg met de beruchte tol. Nu is het er weer
stiller, want de Al op enige afstand bui
tenom trekt al het doorgaande verkeer aan.
Het bovengenoemde jaagpad - nu een smalle
verharde weg - bereikt met een paar scherpe
bochten (voor en na de brug over de oude
stadsgracht) de stad Muiden. Juist voor die
brug buigt de ‘Schapenkade’ af naar het
noorden het water volgend.

Botanische inventarisatie ‘Schapenkade’

In het voorjaar en in de zomer van 1973 heeft
een drietal plantkundigen hier een plante-
ninventarisatie uitgevoerd in de grote
driehoek tussen IJsselmeerdijk, Schapen
kade en de al eerder genoemde smalle
verharde weg uit het zuidwesten naar het
noordoosten tot de voet van de dijk, een weg
die dan de dijk volgt tot Muiderberg. Men
heeft niet het gehele terrein even grondig
kunnen onderzoeken. Daartoe ontbrak de
tijd. De aandacht richtte zich voornamelijk
op de noordzijde van de plas en op de
IJsselmeerdijk.
De inventarisatielijstl) vermeldt 155 soorten
planten; hiervan werden 147 aangetroffen
tijdens de twee inventarisatiedagen (30 april
en 5 augustus 1973) en 8 soorten konden nog
worden toegevoegd na afsluiting van het
verslag als extra oogst van een onderzoek op
18 augustus 1973.
Het getal van 155 soorten moet men zien als
een hoog aantal in vergelijking met andere
terreinen in de omgeving van Muiden en
Muiderberg. De opsteller van het verslag,
A.S. Troelstra, noemt het een verrassende
uitkomst, die hij overigens maar ten dele
verklaarbaar acht uit de variatie in klein
bestek van de componenten van het biotoop:
een sloot, een dijkberm, de oevervegetatie

van een plas, een verlaten akker, een stukje
buitendijks land.
Een droge opsomming van gevonden
planten is hier niet op zijn plaats. Wie geen
planten kent zal hoogstens literair genoegen
smaken in een volgende reeks: ganzevoet in
vier soorten, zegge (vijf soorten), helaas
maar twee soorten melde. Menmoetwel van
jongs af opgevoed zijn in het herkennen van
bloemen en planten om een lijst te kunnen
hanteren en er een voorstelling van uiterlijk
en milieu bij te krijgen. Toch waag ik me
even aan het volgende proza - of heeft het de
muziek van poëzie?
Pinksterbloem, harig wilgeroosje, fluite-
kruid, kleine watereppe, engelwortel,
bereklauw, kromhals, smeerwortel, honds
draf, wolfspoot, leverkruid, kale jonker.
Tot slot enige opmerkingen naar aanleiding
van nog andere planten op de lijst:
Zannichellia (Zannichellia palustris). De
aanwezigheid van deze waterplant wijst op
een nog enigszins brak milieu in 1973. Hoe is
de toestand nu?
Grote Ereprijs (Veronica persico), een
eenjarige plant. Wie de vorm en de kleur van
ereprijsbloemen kent weet al enigszins de
weg. De kleur van de bloemen is helder
blauw, naar het midden toe donkerder; de
onderste slip van de bloemkroon is gewoon
lijk bleker. Ieder die wel eens een bloeiend
takje ereprijs heeft geplukt weet uit ervaring
hoe gemakkelijk de bloemkroon afvalt.
Knikkend Tandzaad (Bidens cernuus), ook
eenjarig, is een composiet die gewoonlijk
geen straalbloemen heeft. Zoiets alsof van
een chrysant alle straalbloemen zijn afge
knipt. Men ziet dus alleen de vuilgele
bloemhoofdjes: hoofden zonder krans, maar
ingebed in slordige, groene buitenste
omwindselbladen. Mocht men ooit wel
straalbloemen aantreffen: deze zijn breed en
fors, indrukwekkend goudgeel van kleur.
Wanneer Tandzaad gaat overheersen duidt
de aanwezigheid op vervuiling van het
milieu, op overbemesting.
Het Moeras-vergeet-mij-nietje staat niet op
de lijst. Het is een overblijvende plant die
pas verschijnt aan waterkanten en op
moerassige plekken wanneer het water
volkomen zoet is.
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Wel waren aanwezig het Zomp-vergeet-mij-
nietje (Myosotis caespitosa) en het Middelst
Vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis).
Beide twee- of eenjarige planten. De
hemelsblauwe bloemkleur spreekt de
mensen zo aan dat iedereen, die oog heeft
voor de natuur, de vergeet-mij-nietjes wel
herkent al kost het meer moeite ze goed op
soortnaam te brengen.
Van de overblijvende planten noem ik nog
Waterscheerling, Watergentiaan en Groot
Hoefblad.
Waterscheerling (Cicuta virosa) is een
indrukwekkende soort schermbloem, dus
uit de familie der Umbelliferae. De bladen
verkleuren tot prachtig herfstrood. Wie
vroeger de boekjes van Heimans en Thijsse
verslond en de vele illustraties voor altijd in
zijn geheugen heeft opgeslagen zal zich de
tekening van de wortelstok herinneren en
het spannend verhaal over de giftigheid
graag herlezen (in het boekje ‘Door het
rietland’). De plant is zwaar giftig. Wie dan
ten onrechte ook nog aan de dood van
Socrates denkt in dit verband moge weten,
dat het dodelijk gif in het oude Griekenland
niet gewonnen werd uit de daar nauwelijks
voorkomende Waterscheerling -mijn
moderne Griekse flora noemt alleen het
voorkomen in moerassen van Epirus- maar
uit de Gevlekte Scheerling (Conium
maculatum). Van deze schermbloem zegt
dezelfde flora: op onvruchtbare plekken en
aan de wegbermen in heel Griekenland.
De plas in het onderzochte gebied verschilt
sterk van de wateren in Loosdrecht, Korten-
hoef of Ankeveen. Dit blijkt onder andere

ook duidelijk uit de afwezigheid van Witte
Waterlelie en Gele Plomp.
Het is hier als in de wielen in de Eempolder:
de kleine ronde bladen drijvend op de
waterspiegel, een dicht bladerdek vormend,
zijn van de Watergentiaan (Nymphaea
peltata). De plant heeft een voorkeur voor
rustig water boven een kleiige bodem. Van
juli tot september komt de goudgele
bloemenpracht even boven water uitsteken.
Wie dit eens gezien heeft wil elke zomer de
kennismaking hernieuwen.

Groot Hoefblad (Petasites hybridus) groeit
hier evenals op enkele plekken van de
wallen van Naarden. Elk voorjaar weer is
het een lust om de dikke, teer-rose gekleurde
bloeikaarsen uit de grond omhoog te zien
steken nog voordat het blad zich ontwikkelt.
Tegen de tijd dat de kaarsen uitgebloeid
raken komen de bladen als bolle kabouter-
vuistjes boven de grond. Daarna ontwikke
len ze zich in langzaam tempo tot reuzenbla
den. Het blad kan wel een breedte van 60 cm
bereiken.
Zeldzame planten zijn bij het inventariseren
niet gevonden. Dat is van weinig belang voor
het beoordelen van de waarde van het
onderzochte terrein.
De opsteller van het verslag maakt enkele
slotopmerkingen die ik hier graag overneem:
een dergelijk terrein is, zeker in de omgeving
van Muiden, vrijwel enig in zijn soort en
aantasting door het uitvoeren van werken van
enige omvang is onherstelbaar.
Het terrein leent zich uitstekend voor rustige
wandelrecreatie; het openstellen van de
‘schapenkade’ zou de inwoners van Muiden
een zeer aantrekkelijke wandelroute verschaf
fen. Wellicht zou zelfs een deel van het terrein
als ‘natuurwandeling’ ingericht kunnen
worden.
Wat betreft het esthetisch aspect: men make
begin mei een wandeling van een paar
honderd meter langs het pad onderlangs de
IJsselmeerdijk, te beginnen aan de oostzijde
van het terrein. De rijkdom aan bloemen
spreekt dan voor zichzelf.
NOTEN
1) Verslag botanische inventarisatie ‘Schapenkade’,

A.S. Troelstra getypt.
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Muiderberger onzichtbare historie
zichtbaar gemaakt
KL Sierksma

Toen op 1 januari 1812 de gemeente
Muiden-en-Muiderberg werd gevormd door
de samenvoeging van de Amstellander
vestingstad Muiden en het Gooise dorp aan
de voet van een circa 6 meter boven NAP
zich verheffende ‘berg’ aan de rand van de
Zuiderzee1) werd de laatste stap gezet in een
meer dan zes eeuwen lange neergang van
wat ooit geteld was onder de belangrijkste
woon- en bestuurskernen van de gouw
Nifterlake en ook het Gooi. Zelfs de Muider
Berg verdween stilzwijgend uit de gemeente
naam. ook al wordt tot in onze dagen door
de inwoners van het dorp in bescheiden
rivaliteit een ‘eigenheid' ten opzichte van het
administratief gemeentecentrum in Muiden
aangevoeld2*.

Onder het treinviaduct over Rijksweg 1, in
de omgeving van de Hakkelaarsbrug over de
Muider c.q. Naarder Trekvaart en langs het
voormalig, van de Kavelberg zuidwaarts
stromende riviertje De Goog is de oudst
naspeurbare geschiedenis van Muiderberg
te vinden.
Bodemvondsten van gebruiksaardewerk uit
de 12e-14e eeuw hebben in de jaren 1975 tot
19803* de mogelijkheid geopend om een
reeds langer vermoed gehucht, genaamd
Keveren, te lokaliseren4’. De Keverdijk bij
het Naarder Meer is een nog levende
herinnering aan deze in de 14e eeuw ten
onder gegane agrarische woonkern, waarvan
de woordverklaring wellicht is te vinden bij
kevie = middelhoogduits kowe = hut,
kleine afgesloten ruimte5*.
Dit gehucht lag dus als het ware aan de voet
van de ‘berg’, of in elk geval op een van de
westelijk van Naarden tot aan Muiden op
vele plaatsen uit het lage polderland
opduikende zandkoppen, de Haren
genoemd6’. We zijn hier in de buurt van de
Hakkelaarsbrug over de (volgens octrooi

van 25 oktober 1640 gegraven) trekvaart en
ook het gehucht De Hakkelaar herinnert in
zijn naam aan vorenbedoelde ligging: het is
een verbastering van *hakkel-haar, in het
eerste woorddeel waarvan gemakkelijk het
germ. *hangi = helling (namelijk naar de
berg aan het Flevomeer) is te herkennen7*.
Grappig is het, bij de vele en veelsoortige
voortuinhekjes, in 1986 nodig geworden bij
een reeksje woonhuizen aan de oostkant van
de Googweg, toen ten behoeve van een
fietspad een scheidsloot werd gedempt, een
onverwachte herinnering te zien herleven
aan 17e eeuwse, daar aanwezige grondstuk
ken, die door een hekwerk oftewel een tuin,
van elkander werden afgescheiden, met
consent van schout, buurmeester en schepe
nen: de Thuynkens, de Thuyn en het Thuyn-
tje, Goossens Thuyn, de Verlooren (dit is
ongebruikte) Thuyns\
Inmiddels is het riviertje De Goog genoemd,
een van de twee stroompjes, die vanaf de
Berg hun oorsprong vonden, en - het andere
was De Scheene9* - in zuidelijke, respectieve
lijk in oostelijke richting afvloeiden (niet
naar maar) langs het Naarder Meer. Het
water(tje) heeft in 1296 een belangrijke rol
vervuld in onze Vaderlandse geschiedenis.
Het was namelijk deze wetering, waarin het
paard met graaf Floris V op zijn rug vastge
bonden in een mislukte sprong terechtkwam,
zodat ‘edele’ Gerrit van Velzen, Harmen
van Woerden, Gijsbert van Amstel en meer
andere verraders de Graaf met 21 wonden
doorsteken konden en op de Zwarte Weg
achterlieten.
Precies daar, waar die Zwarte Weg eindigt
en ook het fietspad een andere allure
aanneemt (met grijze tegels; het gedeelte op
De Zwarte Weg is toepasselijk van zwart
asfalt voorzien ...) moet het zijn geweest, op
ontrent 200 roeden ten suijtoosten van
Muijderbergh. Een vuurrode tegel met het
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jaartal 129610' geeft vrijwel de plek aan, waar
de vrije stroom overgaat in een gegraven
sloot (genaamt Graven Sloot en ook wel
Moort Sloot). De Huizer Lambert Rijkszoon
Lustigh leverde ons omstreeks 1720 een wel
authentiek verslag van het gebeurde, zoals
het hem in zijn jeugd door stockoude Goijers
was verteld.
De oorzaak dat juist hier Floris V aan zijn
belagers wilde trachten te ontkomen is vrij
duidelijk. Nadat men hem eerst via zee
vanuit Muiden naar Engeland had willen
uitleveren, maar Der keerlen God te hulp
gekomen Waterlanders vóór het slot de
uitweg met schepen afgesloten hadden,
werd besloten om over land via Utrecht te
trekken. Het sompige terrein tot De Goog
was slechts begaanbaar via de haren,
haere-waerde, zei de biograaf van Floris V,
Melis Stoke. En vervolgens kon men langs
de Zwarte Weg en Hillarislaan in zuidooste
lijke richting afbuigen naar de Keverdijk.
Maar ter hoogte van de Felsenhaar, op een
overoud woonstee (‘werf’) zag graaf Floris V
aan de overzijde hem welgezinde boeren en
Naarder burgers en hij waagde een fataal
gebleken sprong. Het oude grenspad tussen
Amstelland en Gooiland11' had hij niet
kunnen kiezen. Een restant van dat pad is
nog aanwezig en goed zichtbaar als een deel
van de tot hier zich uitstrekkende Joodse
begraafplaats.
Het gemeentelijk bestemmingsplan-1968
Landelijk Gebied moest in 1973 worden

r.- M u m  e r  tser  i ;
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aangepast, toen de Nederlandsche Israëli
tische Hoofdsynagoge te Amsterdam
besloot om het (hun eigendom zijnde) stuk
grond (met agrarische bestemming) tussen
De Goog en onderhavig ‘bosje’ op te hogen
en voor uitbreiding van de begraafplaats te
bestemmen. Die ophoging met zand is
geschied12' en het wachten is nog op de
uitwerking van de bepaling, die B & W aan
de instemming tot wijziging van het bestem
mingsplan hechtte: Rondom de bedoelde
uitbreiding (moet) een beplanting worden
aangebracht. En vervolgens bepaalde
B & W: De strook beplanting, genaamd
Jagersbosje, zal in zijn geheel gehandhaafd
dienen te blijvenB).
Dat het behoud van dit grenspadfragment
ook uit ornithologisch oogpunt zeker de
moeite waard is, bleek uit een broedvogelin-
ventarisatie, in 1983 opgemaakt141; niet
minder dan 22 soorten broedvogels bleken
het Jagersbosje tot hun territorium te
hebben gekozen15'.
Hoewel boerderij (met in de bovenhelft van
de gevel nog enkele zeer oude raamfragmen-
tjes, maar overigens deerlijk door verbou
wingen verminkt) en erf van de Felsen
haar16' niet voorkomen op enige lijst van te
beschermen objecten, rest Nederland hier
een waardevol historisch ‘monument’. Op
deze plek moet namelijk het familiale
erfgoed hebben gelegen, dat onder de naam
Werinon in zowel de historiografie als in de
hagiografie bekend is geworden als een in de
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middeleeuwen belangrijk centrum171.
Op een in circa 900 opgestelde lijst van
landerijen, die waarschijnlijk door Liudger
en zijn familieleden werden ingebracht in de
bezittingen van de door Liudger gestichte
abdij te Werden (Essen-BRD) vinden we
genoemd, na kerk en land bij Naruthe
- Naarden en de Tafelberg, en in de opsom
ming van oost naar west vóór de kerk en land
bij Amuthon - Muiden: An Uuerinon thiu
kirica endi al that gilende. En vervolgens
nog: An them Fehtu en wen sancti
Liudgerim .
De bevestiging van het christelijk bekerings
werk in het (Friese) noorden en het (‘Sak
sische’) oosten van ons land is in de laatste
helft van de 8e eeuw voornamelijk op
organisatorisch geschoeide leest gebracht
door Liudger Tiadgrimszoon (742-809),
geboren in Swabsna aan de Vecht. Deze
Heilige Liudgerus getuigde aan zijn levens
beschrijver Alkuin19* van een droom waarin
hij, verblijvende bij zijn zuster Heriburg,
vanaf een heuvel uitziende over de zee (het
meer Flevo) een inderdaad na zijn dood
bewaarheid visioen had gekregen van de
komst der plunderende en rovende Wytsin-
gers (Vikingen). Het was aanleiding voor
Liudger, niet langer te denken over de
oprichting van een klooster op het landgoed
van zijn ouders en voorouders aan de zee,
maar uiteindelijk dat klooster op te bouwen
in Werden (thans gemeente Essen) aan de
Roer.
Het Liudgeridcnlandgoed heette Werinon
of Werdinon (Werdina) en op dat grondstuk,
kennelijk aan de voet van de heuvel7"1,
bouwde Liudger zijn eerste kerk, die later
verheven zou worden tot parochiekerk,
waarin graaf Floris V op het altaar de laatste
adem zou uitblazen.
Aan Liudger herinnert nu in de plantsoen-
tuin van de r.-k. Boskapel een levensgrote
monniksfiguur, naar hier overgeplaatst op
initiatief van het Comité Oud Muiderberg21’.
Van Liudgers zuster Heriburg is niet veel
meer bekend, anders dan dat zij mogelijk
ook nog een klooster(tje) heeft gesticht22*.
Omdat het stichten van dergelijke ‘fami-
liekloosters’ in die tijd erg gebruikelijk was
- en tegelijk een teken van aanzien en

welstand - is het niet onmogelijk dat ook dit
kloostertje ergens op de haren in deze
omgeving gebouwd was. Misschien moet
men in de richting van de Hakkel(h)aar
zoeken, waarvan in een oorkonde van
19 mei (Bonifatiusdag!) 1354 Hertog Willem
van Beyeren enz. kond doet op der oostzyde
van der poorte an Muggenbergh (dat is
kennelijk: Muiderberg), en de voort an
Harkenberch (waarmee dan wel de
bebouwde (?) heuvel Hakkel-haar bedoeld
kan zijn)23’.
Met het recente verdwijnen van ploegsporen
en het omstreeks het midden van de 17e
eeuw kanaliseren van de bovenloop van de
Googstroom, ten behoeve van de Joodse
begraafplaats, verdwenen aan de Zuider
Eng-zijde van het dorp Muiderberg alle
oudste historiesporen. Immers, ook de loop
van de Goog, ontsprongen op een plek
achter wat nu de r.-k. Boskapel is en het
Overbosch van een later ontstaan en
inmiddels ook al weer verdwenen landgoed
Rustrijk, is langs de huidige Echolaan en
Googweg, onder begraafplaatsmuur en
fietspad, verdwenen. Bij de aanleg van de
tramlijn Amsterdam-Muiderberg-Gooi,
waarvoor het station en de perrons werden
gebouwd op het nu tot grasveldje herschapen
terrein aan de oostkant van de weg is het
railscomplex ter plekke extra met zandstor-
ting ondersteund24*. Voordat het formele
tramstation was opgericht fungeerden in
onderlinge concurrentie enkele café’s aan de
zuidkant van de huidige Brink als Tramsta
tion. Ook het café-, restaurant- en hotelbe-
drijf onder de naam ‘Rechthuis' - het enige
dat van de vele recreatieve bedrijven
overbleef - pretendeerde tramstation te zijn;
het aanduidingenbord daarvan en een
schildering op een van de muren is er van
overgebleven. Enkele jaren geleden werd er
- gebouwd op de gemeentelijke werkplaatsen
- een soort trammonumentje aan toege
voegd: een op schaal gebouwd model van
een locomotiefje, geplaatst op stukjes van de
oude rails en een (naar hier verplaatste)
gemetselde ingangszuil voor het stations-
complex27’.

wordt vervolgd.
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NOTEN

1) A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
(Gorinchem, 1846). Zevende Deel. p. 1100 e.v. Ook hier nog de
dubbelnaam voor de gemeente (met toen 1650 inwoners) en de
opgave van eigen hoogheidsemblemen (in de vorm van wapens)
voor elk der samenstellende delen.

2) Een gemeentenaam wordt in ons land geheel autonoom
vastgesteld bij Besluit van de Raad ener gemeente. De
gemeenteraad van Muiden-en-Muiderberg heeft nooit een besluit
ter zake genomen, maar het -en-Muiderberg' is stilzwijgend
verdwenen! Van een aktueel gevoel van 'eigenheid' (zo men wil:
van zelfstandigheid) getuigt de instelling in 1986 van een eigen
woonkernvlag, die op 28 augustus 1986 bij Raadsbesluit officieel
erkend werd!

3) Het Comité Oud Muiderberg organiseerde met als docenten drs
M. Addink-Samplonius en Hans Fokkens en excursiegids Henk
Schaftenaar 17, 18 en 19 april 1980 een archeologische cursus,
afgerond met een zogenaamde veldverkenning (bij welke
gelegenheid een als 9e eeuws te dateren steelfragment van een
pannetje werd gevonden).

4) M.K.E. Gottschalk. Het Naardermeer en zijn omgeving
historisch-geografisch gezien. In: Tijdschrift Aardrijkskundig
Genootschap II, LXXVIII (Leiden 1961). Vgl. Gooi- en
Eemlander 1976, 22 mei.

5) N. van Wijk, Franck's Etymologisch Woordenboek (Den Haag
19122), p. 304.

6) In de oostelijk aangebouwde wijk Buitendijke bij Muiderberg
vindt men de straatnamen De Grote Haar en De Kleine Haar.
waarin de gemeenteraad voorstellen van Comité Oud Muiderberg
volgde, ter plekke bestaande landerijnamen opnieuw te bezigen
(1976).

7) Vgl. J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse
plaatsnamen (Aulaboeken 85; Utrecht/Antwerpen 1962), p. 69 in
voce Hakfort.

8) Register van den 40. Penningh over Muyderbergh. No. 6 Van
primo 1637 tot 4 april 1691 (GAM). Vgl. Jo Smit, Ze staan er bij
honderden. In: Terschellingreeks Dl. 4. (Westterschelling 1974),
р. 21. En van mijn hand: Muiderberger landerijen, landgoederen
en huizen rond 1825-1835 (...). (Uitgave nr. 20 Comité Oud
Muiderberg; Muiderberg 1983.)

9) Goog = ga-weg, dus eigenlijk de naam van het pad langs het water.
Van De Scheene, met zijn ondergrondse 'bron' aan het
noordoostelijke hoekje van de Dorpsstraat (waar oudtijds een
pomp voor openbaar gebruik stond), bij de Dorpslinde met bank,
bestaat nog (behalve de ondergrondse stroom) een klein zichtbaar
gedeelte langs de Eikenlaan. De Scheene was (de naam vertelt het)
een grens-riviertje, waarvan de naam bewaard bleef in de
Overscheensche Bergerpolder (thans vrijwel overdekt door het
viaducten- en wegenstramien ten zuidoosten van het dorp), dat in
de middeleeuwen kennelijk de grens vormde tussen Nifterlake en
het Gooi. Oostelijk ervan woonden namelijk de Muiderberger
(latere) erfgooiers, westelijk ervan niet.

10) De steen is in de herfst van 1986 aangebracht op initiatief van het
Comité Oud Muiderberg. Uitgebreid schreef ik over de
moordaanslag en de lokalisering van het gebeurde: Floris V door
de edelen vermoord bij de Muider Berg. (Gooi en Vecht serie nr.
14; ISBN 9064990123; Naarden 1981.) Vgl. ook: A. van Berkum
e.a ., Liudger 742-809 (ISBN 90 6707 013 0; Oud Muiderberg
publicatie nr. 19; Muiderberg 1984), p. 95 e.v. De (ge)gravensloot
dateert uit slechts enkele jaren na het tot stand komen van de
Trekvaart, om aldus ook per schip lijken naar de Joodse
begraafplaats te kunnen brengen. De rivier plus het gegraven deel
samen kregan al gauw (tot op de huidige dag) de naam Jodevaart,
с. q. Jode-trekvaart.

11) Over dit pad schreef ik in TVE I (1970/1971)
p. 55: Strijd om behoud van oude grensweg. Het is het kadastraal
perceel Muiden, Sectie C. 304 (nummering van 1832: Het
Jagersboschje). De grensweg is expliciet aangegeven (o.a.) op de
door Lucas J. Sinck in 1619 getekende Caerte daar in vertoont
wordt de limite tusschen Sticht van Utrecht en Goijlandt (...),
aanwezig in A(lgemeen) R(ijks)A(rchief) VTH 2582.

12) Helaas verdwenen daarmede voorgoed de in luchtfoto’s
vastgelegde middeleeuwse ploegsporen. Een (ongenummerd?)
fotonegatief is aanwezig in het archief van de Topografische Dienst
(Delft).

13) Gooi-en Eemlander 1973: 16 juni.
14) Gepubliceerd in De Korhaan (1984, Kortenhoef), p. 109 e.v.
15) Van de totaal 29 over het gehele begraafplaatscomplex getelde

soorten.
16) De naam is in de volksmond door onwetendheid inmiddels

verminkt tot (Fof:) Velzenen Horn(er). Een in voorjaar 1963 nog
aanwezig gevel-naambordje liet onder herhaaldelijke
overschildering nog vrij duidelijk zien: Felsen en Haar.

17) De naam Werinon is op Muiderberg behouden als naam voor een
bloeiende tafeltennisvereniging. Verder kunnen nog genoemd
worden 2 percelen land, respectievelijk kadastraal (oud) C 306 ‘De
kale Weer' en C 320 ‘De Wernekant'.

18) S. Muller en A.C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht I (Utrecht 1920), p. 97 nr. 91: 'Te Werinon de kerk en al de
landgoedgronden' en 'Aan de Vecht een weer van de heilige
Liudger' ‘Weer’ = 1. visdam in het water, dichtzet; 2. hoogte in de
nabijheid van een sate of landgoed. Zie: J. de Vries, Woordenboek
Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (Utrecht 1962), p. 184 in
voce Weer. Vgl. ook: in genoemde oorkondenpublicatie nr. 49
(p. 46): septem were adpiscandum te Amuthon (‘zeven visweren te
Muiden'). En in het algemeen de synopsis: Rechten van het
Kapittel van St.Marie (...), door de doctoraalwerkgroep
middeleeuwse geschiedenis (Historisch Seminarium UvA 1975).

19) Van de recente, uitgebreide literatuur over Liudger vermeld ik
slechts de volledige tekstenuitgave van een Conferentie, door het
Comité Oud Muiderberg in 1982 georganiseerd: Liudger 742-809
(bijdragen van dsdr August van Berkum o.s.b., prof.dr D.P. Blok,
Doz. dr Peter Dinzelbacher, pater drs H.F.J. Duindam s.c.j.,
dr H. Halbertsma, prof dr G.Quispel, KI. Sierksma). Publicatie
nr. 19 van Comité Oud Muiderberg (ISBN 90 6707 0130 0;
Muiderberg 1984).

20) Zie: Vita S. Liudgeri - MGH SS II (Hannover 1829) p. 412:
Werdina ... ubi construxit ecclesiam (‘Werdina ... waar hij
(Liudger) een kerk bouwde'). Over Werinon en de ligging ervan is
veel gestudeerd en geschreven. Het meeste vindt men in de
dissertatie (Groningen, 1 juli 1982) van de vroegere adjunct
directeur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder
zoek, dr H. Halbertsma, getiteld: Frieslands Oudheid. (Nog niet in
druk verschenen.) Verder vergelijke men ook: C. Dekker, Het
Kromme Rijn-gebied in de middeleeuwen (ISBN 90 6011 228 8;
z.pl., 1983). En: B. Senger, Liudger. Leben und Werk (ISBN
3 7923 0510 0; Münster 19842).

21) Over de lokatie van dit beeldhouwwerk verderop meer.
22) Vgl. Basilius Senger, 2000 Vornamen. (ISBN 3 87466 071 0;

Dülmen 19856). Lang werd Heriburg (circa 935) verwisseld met de
Benedictines Gerburg (circa na 850). abdis in Gandersheim.

23) Charterboek 824.
24) Op een in 1981 door het Comité Oud Muiderberg georganiseerde

expositie rond ‘de Gooise Moordenaar' werden door mij
teruggevonden aanleg- en bouwbestekken van het tramemplace-
ment geëxposeerd, 100 jaren nadat de tram voor het eerst
Muiderberg aandeed.

25) Dikwijls leest en hoort men dat de komst van de tram naar het dorp
de stoot gaf tot een grotere bloei en uitbreiding. Dit is onjuist. Niet
alleen wijzen de bevolkingscijfers op een ontvolking van het dorp
tot na de eeuwwende, maar er zijn nog schriftelijke getuigenissen
daarover. In het notulenboek van de exploitatie van de Luthersche
Familiebegraafplaats (aan de Badlaan; hierover later meer) werd
5 april 1882 geconstateerd dat 'de Stoomtram... naar veler meening
den gewonen weg voor rijtuig met paarden minder veilig maakt’,
waarop in 1884 aansloot de opmerking: ‘De groote afstand tot
Amsterdam en de vrees voorde treinen van de Gooische Stoomtram
werken nog altijd nadeelig'. In 1888 werd het nog erger: 'Geenjaar
was het zoo stil ...en  schijnt ook de geheele aantrekkelijkheid van
Muiderberg verloren te hebben.'
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
Uit het jaarverslag - 1986

Ter besparing van ruimte wordt het jaarverslag van
de vereniging niet meer in zijn geheel in het tijdschrift
opgenomen. Voor belangstellende leden is het
volledige jaarverslag op aanvraag verkrijgbaar bij het
secretariaat. Hieronder worden enkele punten uit
het jaarverslag in verkorte vorm weergegeven.

Excursies
De traditie getrouw werden in 198618 Naardermeer-
tochten georganiseerd, waaraan werd deelgenomen
door 352 personen. Door de Natuurwacht werden in
het voorjaar 5 wandelexcursies gehouden.

Ledenbestand
Op 31 december 1986 telde de vereniging 4083 leden,
tegen 4286 een jaar daarvoor; 1986 liet dus een daling
zien van 203 leden. Een gedeelte hiervan is wellicht
toe te schrijven aan de recente electronische
opschoning van ons ledenbestand.

Bestuurssamenstelling
De heer H.C. Majoor bedankte, om persoonlijke
redenen, voor het bestuurslidmaatschap. In de
functie van penningmeester werd de heer J.G. Oost
Lievense, na een bestuursperiode van 8 jaar,
opgevolgd door mr G.H. Fuhri Snethlage.

Contributie
De minimum-contributie werd gehandhaafd op
f '20,- per jaar. In zijn beschouwing over de financiële
situatie van de vereniging merkte de penningmeester
hierbij op, dat wij alleen met een zo lage contributie
kunnen volstaan dankzij het feit, dat een vrij groot
aantal leden uit eigen beweging een hogere
contributie betaalt. Een woord van dank aan deze
leden is zeker op zijn plaats, evenals een beroep op
anderen om, zo enigszins mogelijk, dit goede
voorbeeld te volgen.

Werkvergadering
Hoogtepunt van de activiteiten in het verslagjaar was
de organisatie van een openbare werkvergadering
over ‘De toekomst van de Gooise natuurgebieden’
op 25 april 1986, in het Hilversumse raadhuis. De
directe aanleiding tot dit gebeuren was het ministe
riële besluit om een groot gedeelte van de heide-
terreinen van de stichting Goois Natuurreservaat
onder de Natuurbeschermingswet te brengen. In
twee zittingen werd door uitgenodigde sprekers een
achttal voordrachten gehouden over de implicaties
van deze beschikking, alsmede over de toekomstige
ontwikkeling van de zogenaamde Gooise Noord-
flank. De vergadering genoot een ruime belang
stelling, vooral van de zijde van beheersinstanties en
verkreeg veelvuldig aandacht in de pers.
Een volledig verslag van deze bijeenkomst werd door
de vereniging uitgegeven. Exemplaren van dit
verslag zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat
ü ƒ 10,-.

Activiteiten in de regio
De regionale en locale bemoeienissen van de
vereniging zijn door hun menigvuldigheid en
diversiteit niet in beknopte vorm samen te vatten;
hiervoor wordt verwezen naar de rubriek ‘Activi
teiten’ in dc opvolgende nummers van het tijdschrift.

Natuurwacht en Heidevrijwilligers
Deze organisaties, geheel bestaande uit vrijwilligers
en beide werkende onder auspiciën van de vereni
ging, brengen een eigen jaarverslag uit. De
belangeloze inspanningen van deze groeperingen
verdienen onze bijzondere dank en waardering.

I)e Zandzee, Bussuni
Tot onze spijt is het overleg tussen het Sint Vitus-
college en het Gooisch Natuurreservaat over de
grondruil op niets uitgelopen. Gebrek aan financiële
middelen maakte het zinloos dieper in te gaan op de
aan deze oplossing voor de school verbonden
practische bezwaren. Toch geeft het enige voldoe
ning, dat na vier jaar van formele schermutselingen
tenslotte met een der partijen op een redelijke basis
kon worden overlegd. Inmiddels is met de aanlegvan
het sportterrein begonnen en is onder het talud naast
het Sportfondsenbad een smalle vijver gegraven.
Deze is prompt volgelopen met grond- of spreng-
water. Afgewacht moet worden welke vegetatie en
fauna zich hier gaat ontwikkelen en of voorkomen
kan worden, dat ter plaatse een vuilstortplaats
ontstaat. De Vrienden sluiten het lijvige dossier en
danken alle medestanders voor hun aandeel in het
verzet tegen de bedenkelijke wijze, waarop de
gemeente Bussum zich finaal heeft bevrijd van een
zeldzaam natuurgebied. De Raad van State heeft
weliswaar nog niet beschikt op het herzienings
verzoek van G.S. van Noord-Holland inzake de
merkw aardige ongeldig verklaring van de provinciale
verordening bescherming bodem en grondwater,
maar deze ontmaskering van de nationale milieu
wetgeving komt voor de Zandzee te laat.
Een geldig verklaarde verordening zou bovendien
haar toepasselijkheid verliezen bij de komende
opheffing van het waterwingebied.
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Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Oostermeent’,
Blaricum

een

onthouding van goedkeuring op 12 juli 1983 door
G.S. van Noord-Holland aan bovengenoemd
bestemmingsplan. Gedeputeerden meenden, dat de
herziening strijdig was met het streekplan 1972, dat
de Oostermeent als bouwlocatie aanwijst. De Kroon
verleende alsnog goedkeuring. Zij overwoog, dat de
gemeenteraad in beginsel vrij is -behoudens
wettelijke goedkeuring- op goede gronden van het
streekplan af te wijken. Uit ambtsgberichten had de
Kroon begrepen, dat het Rijksbeleid niet langer
zonder meer gericht is op bebouwing van de in het
inmiddels herziene streekplan nu als reserve-
bouwlocatie aangewezen vierde kwadrant van de
Oostermeent en allerlei over het belang van de
resterende open ruimte, flora en fauna in het Gooi.
Ter vermijding van misverstand zij vermeld, dat de
milieuverenigingen niet zonder reserves met de
gemeente Blaricum tegen het G.S.-besluit zijn
opgetrokken. Zij handhaafden hun bezwaren tegen
bepaalde aspecten van het bestemmingsplan,
waaronder het gedurig buiten beschouwing laten van
de Warandebergen. Op deze punten is ook bij de
Kroon geen gehoor gevonden.
Driemaal hebben de Vrienden bezwaar gemaakt
tegen anticipatieprocedures op een regeling voor de
Warandebergen door Blaricum. G.S. hebben bij de
goedkeuring op 3 februari 1987 van de aanleg van een
derde voetbalveld op de Oostermeent aan Blaricum
laten weten, dat geen goedkeuring meer mag worden
verwacht totdat een bestemmingspan voor de
Warandebergen zal zijn vastgesteld.
Dit lijkt bepaald niet voorbarig, want opmerkelijke
uitspraken door Blaricumse gemeentebestuuders
doen vermoeden, dat een ontwerp-bestemmingsplan
nu werkelijk op komst is. Natuurbeschermers
menen, dat het de hoogste tijd is, omdat het dringend
noodzakelijk is bepaalde onderdelen als natuur-
beschermingsobjecten aan te wijzen en deze zonder
verder verlies van tijd dienovereenkomstig te gaan
beheren.

Streekziekenhuis ‘Gooi-Noord', Blaricum
Aan de gemeenteraad van Blaricum werd geschreven
om bezwaar te maken tegen een eventuele verlening
van een bouwvergunning, waarover op 27 april 1987
wordt vergaderd. Allerlei milieuaspecten blijken in
de loop der tijd door de ambtenaren van de gemeente
met grote zorgvuldigheid te zijn gecontroleerd.
De noodzakelijke gegevens over de te verwachten
omvangrijke verkeersproblemen ontbreken echter
geheel. Voorkomen moet worden, dat na de
verlening van de bouwvergunning allerlei verkeers-
voorzieningen nodig blijken, die onvermijdelijk
grote aanslagen op natuur en landschap in de
omgeving van het ziekenhuis teweeg zullen brengen.

Op 25 februari 1987 deed de Kroon uitspraak
beroep ingesteld door de gemeente Blaricum
Leefmilieu, 15 agrariërs en de Vrienden tegei

Het bestuur maakt met dankbaarheid gewag van de
gedachte van een trouw lid om zijn feestelijke
verjaardag niet met geschenken maar met bijdragen
aan de Vereniging op te luisteren en herhaalt hierbij
zijn gelukwensen.

Jaarverslag over 1986 van de Natuurwacht

Het afgelopen jaar zette de Natuurwacht zich op de
gebruikelijke wijze in voor de Gooise natuur.
Natuurwachters van de Vereniging van Vrienden van
het Gooi brachten vele vrije uren door in bos en
heide om bij rekreanten zo nodig een redelijke
naleving van de geldende toegangsbepalingen te
bepleiten.

Helaas moest in 1986 gekonstateerd worden dat flora
en fauna, archeologische monumenten, bebordin-
gen, rasters, zitbanken etc. het zwaar te verduren
hadden.
De aanlijngebodén voor honden werden massaal en
hardnekkig overtreden.

Een educatief gerichte benadering van het publiek
bleek steeds opnieuw de meest zinvolle wijze om het
gestelde doel te bereiken, want veel overtredingen
ontstonden uit pure onwetendheid. Het spreekt
vanzelf dat aan de Natuurwachters hoge eisen
werden gesteld aan takt en ook aan kennis van flora
en fauna.

Bemoedigend was dat de inspanningen vaak tot
aanwijsbaar goede resultaten leidden. Ook zocht
geïnteresseerd publiek dikwijls kontakt met de
Natuurwacht ter verkrijging van informatie over de
natuur.

De georganiseerde wandelingen mochten zich over
het algemeen in een goede belangstelling verheugen.
Het was goed om na afloop vast te kunnen stellen dat
de exkursie tot een verdieping van de natuurbeleving
leidde.

De Natuurwacht vertegenwoordigde de Vereniging
bij diverse manifestaties. Gesprekken met het
publiek leidden vaak tot aanmelding als lid.

Waardering en dank tenslotte gelden de Stichting
Gooisch Natuurreservaat en het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.) voor de
vruchtbare kontakten en samenwerking.

W.J.B. Nugteren, hoofd Natuurwacht

J. Kamies, secretaris Natuurwacht

136



Stichting Tussen Vecht en Eem

Uitnodiging voor de Open Dag te Muiden op 23 mei 1987

Aan:
-  donateurs van TVE
-  leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi
-  leden/donateurs van binnen TVE samenwerkende

organisaties
-  leden van het algemeen bestuur van TVE
-overige belangstellenden

De stichting Tussen Vecht en Eem organiseert haar
Open Dag, ook wel Jaardag genoemd, dit jaar in
Muiden. Het is altijd een hoogtepunt in de activi
teiten van TVE: contacten met vele organisaties
kunnen worden gelegd of hernieuwd en allen die in
het Gooi en de Vechtstreek geïnteresseerd zijn
kunnen elkaar ontmoeten.
De dag is voor iedereen, dus ook voor belangstellen
den die niet donateur zijn, toegankelijk.
Het programma treft u hieronder aan. Wij hopen,
mede door uw komst, op een succesvolle dag.

mr F. Le Coutre, voorzitter TVE

Programma Open Dag

9.30 uur
-  ontvangst met koffie in de Kazerne,

Kazernestraat 10 (raadszaal van de gemeente)
10.00 uur
-  opening door burgemeester G.J. Kuiper
10.10 uur
-  openbare vergadering TVE (statuten art. 10)
10.30 uur
-  voordracht over ‘Hooft en zijn Kring' door de heer

W. Jongeneel
11.15 uur
-  dia-presentatie over Muiderberg door de heer

Th. Klinkhamer

11.45 uur
-  inleiding over de Kruitfabriek door

mr B.R. Frerichs
12.15-12.45 uur
-  aperitief en regeling middagexcursies
12.45-13.45 uur
-  lunch in de Kazerne
14.00 uur
-  aanvang excursies, 4 mogelijkheden:

A. Muiderslot: rondleiding in groepen van
ca 30 personen, duur 1 uur

B. Pampus (alleen bij goed weer): per platbodem
van kade Herengracht in groepen, met landing
op en rondleiding over het fort (stevige
wandelschoenen gewenst).

C. Muiderberg: rondleiding door leden van de
stichting ‘Comité Oud Muiderberg'. duur
1 uur; eigen autotransport of combinatie nodig.

D. Kruitfabriek: rondleiding voor max.
25 personen (bij overtekening wordt geloot,
waarbij paren niet worden gesplitst).

Nota Bene: Aan het bijwonen van de ochtendbijeen-
komst zijn geen kosten verbonden. Voor de lunch zal
echter een bedrag van ƒ 16.- ter plaatse moeten
worden voldaan.
Voor de excursies A en B zal een geringe geldelijke
tegemoetkoming worden gevraagd.

Het bestuur van TVE nodigt u gaarne uit, bijgaande
antwoordkaart zo spoedig mogelijk, doch in elk geval
vóór 15 mei, ingevuld terug te zenden.
Voor verdere informatie vindt u de gegevens van de
bestuursleden voor in dit nummer.

Jaarverslag T.V.E. over 1986
Open Dag

De traditionele Open Dag werd dit jaar gehouden in
Eemnes, op 24 mei, in aanwezigheid van de
commissaris der Koningin in de provincie Utrecht,
jhr drs P. A.C. Beelaers van Blokland.
De burgemeester, mevr. A.Th. de Leeuw-Mertens,
kon in het dorpshuis ‘de Hilt’ ongeveer 150
belangstellenden welkom heten.
De hierna volgende presentaties werden verzorgd

door mevr. Lankreyer -  Eemnessser klederdracht —,
de heer van Hees -  Eemnes en zijn Kerkstraat -
en mevr. de Roos -  de Eemnesser polder en
boerderijen -. Na de lunch in Eemland was er
's middags een keuze te maken uit excursies al of niet
per huifkar naar de Kerk/Kerkstraat, het Dikke
Torentje, R.K. Waterstaatskerk, boerderij
Wolfstede en het Oude Sluisje. Waarlijk een grote
prestatie van de historische kring Eemnes.
Het speciale nummer van het tijdschrift was getiteld
De Beide Eemnessen, het was na enige maanden al
uitverkocht.
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Het Tijdschrift

Ook dit jaar verliep de samenwerking met de
medeuitgever, de Vereniging van Vrienden van het
Gooi, uitstekend. De inhoud van de verschillende
nummers is gevarieerd en wordt alom gewaardeerd.
Een woord van grote dank aan de redaktie, die haar
veeleisende werk belangeloos verricht, mag dan ook
niet ontbreken.

Streekarchief
In Hilversum werd op 29 januari het Streekarchief
voor het Gooi geopend door de commissaris
der Koningin in de provincie Noord-Holland,
drs R.J. de Wit. Namens T.V.E. bood haar
voorzitter bij die gelegenheid de collecties van
Boetzelaer en van der Aa aan, alsmede de collectie
Oud Bussem, o.a. omvattende alle eigendomsakten
sedert 1569.
In de loop van het jaar zijn in het Streekarchief
en onder leiding van de archivaris, mevr. C.M.
Abrahamse, twee cursussen georganiseerd over de
onderwerpen Archief onderzoek en Paleografie.
Beide waren volgeboekt.

Bestuur

Wegens drukke werkzaamheden heeft mr
H.P. Tjeenk Willink zijn functie als penningmeester
neergelegd. Hij blijft lid van het A.B.
Hij is opgevolgd door mr P. de Jong.
Ook zag de heer C. van Aggelen zich genoodzaakt

zijn bestuursfunctie neer te leggen. Voor hem in de
plaats heeft mevr. E.W.M. Witteveen-Brennink-
meijer zitting genomen in het A.B. en het D.B.
De afgevaardigde uit Huizen, de heer C. Lindhout is
vervangen door de heer G.J. Knoop. In kortenhoef
heeft de heer Flip Hamers afscheid genomen en is
opgevolgd door de heer P.A. Bakker. Voor Weesp
treedt nu op de heer C. Draijer. In Muiderberg is de
heer KI. Sierksma vertrokken naar Friesland,
drs H.F.J. Duindam s.c.j. zal als vertegenwoordiger
optreden en niet meer op persoonlijke titel zitting
hebben in het A.B.

Als nieuwe organisaties binnen T.V.E. zijn erkend
de Stichting ‘Hilversum Pas Op’, de stichting Huizer
Museum en de Stichting tot bevordering van de
belangen van het Goois Museum te Hilversum.
Zij worden vertegenwoordigd respectievelijk door
de heer H . Bakker, mevr. J . Rebel-Gooijer en mevr.
drsM. Addink-Samplonius.

Het A.B. vergaderde dit jaar twee keer en deed dit in
het Singer Museum te Laren en in de Oude Pastorie
in Nieuw Loosdrecht.
Het D.B. kwam regelmatig bij elkaar en de jaarlijkse
vergadering met het bestuur van V.V.G. en de
redaktie heeft plaats gevonden.

In Kasteel Groeneveld te Baarn werd op 11 januari
een Nieuwjaars bijeenkomst belegd. De opkomst
leek voldoende om hiermee door te gaan.

T.V.E. JAARREKENING 1986/BEGROTING 1987

1985
B e g r o t in g

1986
198 6

B e g r o t in g
1987

U I T G A V E N

Tijdschrift / 24.126.99 f  23.400.— ƒ 22.712.61 / 23.(MM).—
Open dag 457.16 5(H).— 917.23 1 .(MM).—
Andere uitgaven
Administratie

693.76 1.000. 664.85 5(M).—
2.093.73 2.(MM).- 1.911.36 2.(MM).—

Contributies - KM).— - -
Vooruitontv. donaties 37.50 - -
Overschot 1.696.01 - 508.09

ƒ 29.105.15 ƒ 27.000.— ƒ 26.714.14 ƒ 26.5(H).—

O N T V A N G S T E N

Donateurs f 13.467.40 f  14.300.— ƒ 14.897.50 f  14.5(H).—
idem (vooruitontv.) 37.50 - - -
Subsidie provincie
idem over 1984

4.250.— 4.250 — 3.500.— 4.250.—
2.(MM).— - - -

Subsidie gemeenten 3.892.— 2.450 — 2.644.— 2.5(H).—
idem over 1984 86.— -
Subsidie bijz. nummer - 1 .(MM).— - -
Losse verkoop 3.580.90 3.(MM).— 2.712.73 2.750.—
Advertenties 1.666.66 2.000.— 2.916.66 2.(MM).—
Rente 124.69 - 43.25 1(H).—
Negatief saldo - - - 4(H) —

ƒ 29.105.15 ƒ 27.(M)0,— / 26.714.14 ƒ 26.5(H).—

B A L A N S 3 1 - 1 2 - '8 6 (3 1 -1 2 - '8 5 ) 3 1 - 1 2 - '8 6 (3 1 -1 2 -* 8 5 )

Amro-bank f 14.626.19 (ƒ 2.109.69) K a p ita a l
( 104.62) Publicaties
( 29.28) V o o r u it o n t v .  donaties

ƒ 967.13 (ƒ -  1.790.96)
Postbank 5.065.62 4.5(H).— ( 4.IHH).— )

( 37.50)Spaarrek. Amro - 7.357.50
Debiteuren 2.124.— ( 11.509.84) Crediteuren 8.991.18 ( 11.506.89)

ƒ 21,815.81 o  13.753.45) ƒ 21.815.81 (ƒ 1.3.75.3,4.3)

De heer M.W. de Graaf heeft namens de kascommissie op 2 maart 1987 de hoeken van de penningmeester
gecontroleerd en in orde bevonden.

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 4 maart 1987 de jaarrekening over 1986 en de begroting voor
1987 goedgekeurd.
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Verslag van de redactie
over het jaar 1986
In de samenstelling van de redactie kwam geen
verandering. Twee leden, aan de beurt om af te
treden, bleken bereid aan te blijven.
Er verschenen vier nummers met in totaal een
omvang van 248 pagina’s, waarvan zestien adver
tenties.
Het hele j aar was er voldoende kopij, zeer gevarieerd
naar inhoud. Het tweede nummer was geheel gewijd
aan de beide Eemnessen.
Met het eerste nummer werd een ‘bibliografie van in
1985 verschenen publicaties over het gebied tussen
Vecht en Eem' verzonden.
Een andere bijlage vormde een aanvulling op een in
dat nummer geplaatst artikel. De auteur was niet
bereid gebleken zich neer te leggen bij enkele door
de redactie aangebrachte bekortingen.
Mede in verband hiermee zijn de mededelingen aan
auteurs opnieuw geformuleerd en afgedrukt op
pagina 243.
De samenwerking met drukkerij Spieghelprint,
fotozetterij Alfazet en Quick Typing Service verliep
soepel.
Bij het jaarlijkse overleg tussen de redactie en de
besturen van de beide uitgevers werd besloten
wegens noodzakelijke kostenbeheersing tot een
vermindering van het aantal pagina’s in 1987.

E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

Varia

Auteurs
dr D.P.R.A. Bouvy (geb. 1915). Behaalde in 1947 de
doctorsgraad aan de G.U. te Amsterdam op het
proefschrift ‘De middeleeuwse beeldhouwkunst in
de noordelijke Nederlanden’. Van 1943 tot 1947
directeur van het museum Amstelkring te Amster
dam, werd in 1946 directeur van het Aartsbisschop
pelijk museum te Utrecht. Van 1976 tot 1981
directeur van het rijksmuseum Catharijne Convent te
Utrecht. Woont te Bussum.

drs M. Brekelmans (geb. 1957). Studie: nieuwe
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Werkzaam geweest als projectmedewerker kleine
monumenten in de gemeente Rijswijk (ZH),
momenteel freelance historicus. Eerdere publicaties:
De Gevangenpoort te ’s-Gravenhage (in samenwer
king met P.C. van Traa en W.M. van der Mast).
Nederlandse Kastelenstichting, 1983. De Gevangen
poort. Den Haag/Zutphen, 1985. Kastelen en
buitenplaatsen. Serie monumenten in Rijswijk, deel
1, Rijswijk 1986. Enkele artikelen in historische
tijdschriften. Woont te ’s-Gravenhage.

drs F.H.B. Gladder (geb. 1946). Doctoraal politieke
sociologie R.U. Utrecht in 1970. Sinds 1980 uitgever
en boekhandelaar te Weesp. Sedert 1971 woonachtig
op het ‘plaatsje’ Hinderrust, gelegen op het eiland bij
de Hinderdam, gemeente Nederhorst den Berg.

drs S.C. van Diest (geb. 1917). Voltooide in 1942
studie economie aan de G.U. te Amsterdam. Na een
onderduikperiode werkte hij van 1945 tot 1980 bij de
Nederlandse Krediet Bank, waarvan de laatste
vijftien als directeur. Van 1946 tot 1978 raadslid van
de gemeente Muiden. Diverse publicaties over
Muiden. Woont te Muiden.

dr A. Doedens(geb. 1945). Docent nieuwe geschiede
nis aan de Hogeschool Holland (eertijds Vrije
Leergangen) te Diemen. Hij publiceerde ondermeer
over: oproeren in de negentiende eeuw (Autoriteit
en Strijd - Amsterdam, 1981), lokale en regionale
geschiedenis van de negentiende eeuw (De strijd om
het bestaan - opstellen over Haarlem. Kampen en de
Achterhoek - Amsterdam, 1983) en zeezeilvaart (De
bark ‘Sebastiaan Pot’ en de laatste gloriedagen van
de grote zeilvaart - Baarn, 1986). Woont te
Maartensdijk.

mr B.R. Frerichs (geb. 1921). Gymnasium te
Haarlem, studeerde aan de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam. Werkzaam bij de Koninklijke
Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. sinds
1953. Eerst als directiesecretaris, vanaf 1964 als
directeur. Daarnaast van 1972 tot 1980 directeur van
Muiden Chemie B.V. Thans nog president-directeur
van K.N.S.F.. Woont te Laren.

drs M.R. Hermans (geb. 1954). Doctoraal nieuwere
geschiedenis. Hoger archiefambtenaar. Werkzaam
geweest bij gemeentearchief van Amsterdam.
Publicaties: Genootschapsleven in Zutphen,
1778-1834, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre,
deel LXXV1 (1985). Statistieke beschrijving van
Gelderland van 1808, werken uitgegeven door Gelre
no. 37, 3 dln. (1986) tekstvoorbereiding. De Groote
of Oranje Sociëteit in Zutphen, 1763-1988 (in
voorbereiding). Woont te Apeldoorn.

Tj. Huese (geb. 1921). HTS Amsterdam. Oud
directeur rubberindustrie. Actief watersporter sinds
1930. Bestuurlijk werk voor de KWV ‘Loosdrecht’,
RZV ‘Naarden', K.N.W.V.. Diverse publicaties,
onder andere over jeugdzeilinstructie, open
Ijsselmeer in de V.B.1J. IJsselmeerberichten.
Woont te Naarden.

Tom de Jonge (geb. 1928). Is vijftienjaar journalistiek
verbonden geweest aan een landelijk dagblad. Ging
daarna in dienst bij een Amerikaanse multinational
(IBM), kwam daar op de afdeling Publiciteit en
Voorlichting. Was één van de redacteuren van het
Muider 'Babbelblad De Spiering'. Nam daarin onder
meer de recente geschiedenis van Muiden voor zijn
rekening. Schreef het boekje ‘De Bevrijding van de
Muiers en wat daaraan is voorafgegaan’. Is thans
gepensioneerd. Woont te Muiden.

139



Y.E. Kortlever, (geb. 1959). Volgde leraren
opleiding V.L. V.U. engels en geschiedenis. Studeert
middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Is werkzaam bij het technisch centrum,
onderdeel van de faculteit van sociale wetenschap
pen. Woont te Amstelveen.

dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector aan
het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972
was hij vice-voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Thans maakt hij deel uit van
de Raad van Advies. Ontving in 1974 het erelidmaat
schap van deze vereniging. Lid van de redactie van
TVE/VVG tijdschrift. Woont te Bussum.

F. Mol-Wensink (geb. 1960). Archivaris Sophia
Ziekenhuis te Zwolle en bibliothekaris/dokumen-
talist Kruisvereniging Flevoland te Dronten. Woont
te Dronten.

Cees Pfeiffer (geb. 1953). Journalist, werkte voor de
Nieuwe Weesper, de Gooi- en Eemlander en Het
Parool. Over Pampus publiceerde hij in de Nieuwe
Weesper, Het Parool en het Muier Babbelblad De
Spiering.(1980-1982), waar hij tevens eindredacteur
van was. Woont te Weesp.

H. Schaftenaar (geb. 1944). Leraar aardrijkskunde
MO. Werkzaam aan r.k. scholengemeenschap Laar
en Berg te Laren. Schreef al eerder in TVE, in
kranten en in een geologisch tijdschrift over
onderwerpen aangaande het Gooi. Verder met
school in werkweken betrokken bij historische
projekten als: het historische boerderijenonderzoek
te Laren; het bodemonderzoek van de Larense
engen; het onderzoek naar de funderingen van
kasteel Vreeland.

dr A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Studeerde
geschiedenis en sociale geografie aan de Universiteit
van Amsterdam. Publicaties: veel op het terrein van
de sociale geschiedenis van Nederland; boeken en
artikelen over het Gooi. Sinds de oprichting lid van
het Algemeen Bestuur van TVE en voorzitter van de
redactie van het TVE/VVG tijdschrift. Woont te
Bussum.

Verantwoording illustraties

Archief Familie Vereniging Vriesendorp, Dordrecht
121
Archief kruitfabriek ‘De Krijgsman’, Muiden: 78,
80,81,82
Archief Van Vliet Maritiem, Muiden: 122, 124
Archief van Zeeburg en Diemerdijk, Gemeenlands-
huis, Diemerzeedijk 27, Amsterdam: 59, 77, 106,
107, 108, 109, 112
Rob van Berlo, fotograaf, Amsterdam: 63, 65
Bouvy-archief, streekarchief voor het Gooi en de
Vechtstreek, Hilversum: 52, 70, 71, 74
Coll. Bouvy, Bussum: 66, 68, 73, 76
Coll. Cladder, Nederhorst den Berg: 99, 100, 104
Coll. Van Diest, Muiden: 61, 87, 101, 111, 132
Coll. De Jonge, Muiden: 60, 85
Coll. Kraak, Bussum: 128, 130
Coll. Pfeiffer. Weesp: 115. 117, 118
Coll. Renou, Huizen: 49, 55, 84
Coll. H. Schaftenaar, Naarden: 91, 94, 96
Coll. Goois Museum, Hilversum: 92
Documentatiecentrum Nederlands Openlucht
Museum, Arnhem: 57
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Ik kwam binnen
om te sparen en
ging als beleger
weer naar buten.
IkbenbijdeABN.

Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval ’n ervaring rijker. ABN Bank



Muiden.’n  Schat vaneen stad
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VRAAG ONZE WONINGGIDS s p e c ia a l  vo o r  m u id e n  en m u id e r b e r g
MET GEMIDDELD 40 AANBIEDINGEN

MAKELAARSKANTOOR

aanderen
ADVIESGROEP

BV.

Echolaan 6a - Muiderberg
Sluisstraat 4 - Muiden

Tel. 02942-3230/1997/4099/3838

Jan Toeback 's Uurtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanTabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159-59911 telex 73388.



Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank

u u ci m eer
voor mil?

mm
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank 5
Midden Noord en Oost Nederland spaarbank



Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de

leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij
wordt gelet op de cultuur- en natuurwaarden van
stad en dorpen in het Gooi en het eigen karakter
van het landschap.

•  De in het Gooi inheemse flora en fauna bescher
men.

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen

•  Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen
in het Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar
tegen de bestemmingsplannen of stelt alternatie
ven voor.

•  De Vereniging werkt samen met en geeft in
daartoe geëigende gevallen financiële steun aan
organisaties met een verwant doel in het Gooi.

•  Er is een door het bestuur ingestelde Gooise
Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in
voor- als najaar onder leiding van deskundige
natuurwachters wandelingen worden gehouden.

•  Tezamen met de Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’
geeft de Vereniging een 4x per jaar verschijnend
tijdschrift uit.

Historie
De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk niveau aan de orde werden gesteld. Het
eerste congres gaf mede de stoot tot het tot stand
komen van het Gewest Gooiland, later uitgebreid tot
het Gewest Gooi en Vechtstreek. De Vereniging gaf
twee fotopockets uit over het Gooi (in 1960 en 1967)
en zij verleende financiële steun aan het tot stand
komen van de zgn. ‘groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllu
streerde boek ‘Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies

J.B. Perry-Vlasveld, Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
Op vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling
van de jaarlijkse contributie) hebben leden vrije
toegang tot de volgende landgoederen, onder de
voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
‘Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ‘De
Beek’, aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden,

‘Oud Bussem’ ingang Oud-Bussummerweg of
Bikbergerweg te Huizen, ‘Boekesteyn’ aan het
Noordereind te ’s-Graveland en ‘Oud Naarden’, in-
en uitgang bij de boerderij ‘Oud Naarden' aan de
Oud-Huizerweg te Huizen.
Bestuur

Voorzitter
mr J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumse-
weg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
mr G.H. Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden
drs H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Vondellaan 29, 1401 RW Bussum,
02159-35970
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voüte, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies

dr R.C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drs H.W.E. Dieperink, Jagerspad9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
dr W.K. Kraak, Wielewaallaan 38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
irH.P. Loggere, Holleweg9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
ir A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6,
1261 GV Blaricum, 02153-82395
Gooise Natuurwacht
J. Kamies, secretaris, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Postbus 87, 1250 AB Laren N.H.
Correspondentie voor ledenadministratie en
excursies:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of
de ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar
de betreffende adressen te zenden.
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