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Historisch Overzicht
Amsterdamse activiteiten.
Naarmate de stromen gelds, verkregen uit de handel,
in het begin van de 17 de eeuw, in steeds sterkere mate
Amsterdam binnenvloeiden, werd het voor de kapitaal
krachtigen zaak om te zien naar nieuwe beleggingsob
jecten.
Het winnen van land was vooral in die dagen een at
tractie! en veelal een lucratief bedrijf geworden .Geen
wonder, dat veel Amsterdamse kooplieden er niet voor
schroomden om duizenden guldens in dergelijke zaken te
steken in de hoop er idem zoveel duizenden aan winst
uit te kunnen halen. Het kon dan ook niet uitblijven
dat men te Amsterdam het oog liet vallen op de nabij
gelegen Diemer-en Watergraafsmeer. Plannen werden ge
maakt en op l^f mei 162^- verkregen de burgemeesters
van Amsterdam octrooi om de Diemer- en Watergraafsmeer
te bedijken. Met de Hollandse voortvarendheid van die
dagen werden de werkzaamheden aangepakt. Het gevolg
hiervan was dat de drooggekomen kavels reeds tussen
1629 en I 63 I aan de man konden worden gebracht.
Kort daarop besloten de Amsterdamse bestuurders oc
trooi te vragen voor de aanleg van een wandelweg be
oosten de Amstel. Op 21 juli I 63I verleenden de Staten
van Holland en Westfriesland vergunning voor deze weg,
die van de stad naar de Diemerveen liep. Door de loop
der gebeurtenissen was men te Amsterdam tot het in
zicht gekomen dat er dringend behoefte bestond aan be
tere toegangswegen.
Zo werd met de stad Weesp een overeenkomst gesloten
om te komen tot een verkorte weg tussen Amsterdam,
Weesp en Ss-Graveland, dat toen juist in ontginning
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werd gebracht. Ondanks verzet van Naarden en de erfgooiers verleenden de Staten hiertoe octrooi op 13 ok
tober 1637. Met de dijkgraaf en heemraden van de Bijlmer
meer werd een overeenkomst aangegaan betreffende het
gebruik van de ringdijk behorende tot de Bijlmermeer.* )
f) Archief Trekvaarten no.èl
Vooroverleg en beweegredenen.
Inmiddels was er al spoedig daarna overleg tussen de
steden Amsterdam, Muiden en Naarden tot stand gekomen.
Door Amsterdam werd voorgesteld dat de drie steden ie
der 1/3 van de kosten zouden bijdragen, indien men zou
overgaan tot het graven van een trekvaart en het aan
leggen van een trekpad en wagenweg tussen deze drie
steden.
Ter dekking van de kosten en het onderhoud van de aan
te leggen water- en wegwerken zou dan ieder in het ge
not komen van een derde van de baten, voortvloeiende
uit de heffingen van weg- en watertollen.
Ondanks de financiële consequenties namen de raden en
vroedschappen van de steden Naarden en Muiden op 10
Maart 16^0 een resolutie aan tot het graven van een
"bequame" vaart en het maken van een trekpad en wagen
weg tussen Amsterdam, Muiden en Naarden.
Dat Naarden en Muiden hiertoe tenslotte bereid waren,
kwam voort uit het feit dat vooral Naarden de concur
rentie van de verbinding 's-Graveland-Weesp-Amsterdam
vreesde. Ook het telkens weer dichtslibben van de zee
haven zal ongetwijfeld een punt in de besluitvorming
zijn geweest. Daar had men meer het oog op de overslaggelden, die uit de nieuwe beurtvaart zouden voortvloei
en .
De Amsterdamse inzichten waren echter niet alleen van
economische aard. Zeer sterk had men het oog gericht
op zaken van defensief krijgskundige aard. Betere toe
gang- en uitvalswegen betekenden immers snellere troe
penverplaatsingen. De Spaanse inval van 1629 onder
Montecuculli lag de heren nog zwaar op de maag en vers
in het geheugen. Laatstgenoemd belang werd dan ook
uitdrukkelijk gesteld door de Staten van Holland in het
octrooi van 25 oktober 16A-0 .
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Vaart en weg.
Vaart, trekpad en wagenweg werden als volgt geprojec
teerd: van Amsterdam langs de Eemster, passerende de
nngsloot van de Diemerveen tot aan het Diemerbrugje
en vandaar in bijna rechte lijn over Muiden naar Naar
den .
Voordien was Amsterdam vanuit Muiden slechts bereik
baar door de Zeedijk te volgen. Een nog omslachtiger
route was die over Weesp, waarij men de Vechtdijk dien
de aan te houden. Vooral in de winter waren wegen
als deze bijkans onbegaanbaar.
Naarden kon men vanuit Muiden bereiken door de weg
door de Noordpolder tot Muiderberg te Volgen en van
daar langs de Zeedijk tot Naarden. Een andere weinig
gebruikte route was de Vechtdijk tot Uitermeer en van
daar over de Keverdijk naar Naarden.
Het scheepvaartverkeer Naarden-Muiden-Amsterdam ging
over de Zuiderzee of over het Naardermaar via Uiter
meer de Vecht op. Om deze omslachtige route enigs
zins te bekorten had Humden in 1589 een weg aangelegd
naar de Muider Berger Goog.
Doordat de vaart langs deze weg was geprojecteerd,
werd dit weggedeelte begrijpelijkerwijze ook door de
drie steden aangekocht.
£) Archief Trekvaarten nr.öl
Benoeming onpartijdige commissarissen.
De octrooien van 25 oktober I 6*f0 en 30 april 1641 ga
ven aan de burgemeesteren en regeerders van de steden
Amsterdam, Muiden en Naarden machtiging de gronden
die voor het project nodig waren, aan te kopen.
Uitdrukkelijk werd hierbij bepaald dat de eigenaars van
die gronden een behoorlijke schadeloosstelling dienden
te ontvangen.
De authentieke tekst van dit stuk over deze punten
luidt als volgt: "... eenigsints noodig of dienstig
sullen bevonden werden te wesen te mogen vergraven
ende verleggen, mits aande Eygenaers ende geintres—
seerde doende behoorlijk contement ter Estimatie van
soodanige onpartijdige commissarissen als bij ons
(dwz.de Staten van Holland)diensthalven sullen worden
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gecommitteert dewelke als geintresseerde, des noods
zijnde, zullen hoor en, enz."
Daar waar grondaankopen, het vaststellen van heffing
en van weg- en watertollen aan de orde kwamen, spra
ken de stukken steeds van "onpartijdige" en "onse"
commissarissen, die "bij ons gecommitteert sijn".
Bij aangelegenheden als deze, die licht tot moeilijkhe
den en meningsverschillen aanleiding zouden kunnen
geven, waren het niet de steden maar de Staten van
Holland, die beslissingsbevoegd waren. Op dit stuk
had men dus wel degelijk een les uit het verleden ge
trokken .
Deze "onpartijdige commissarissen" zijn zeker niet de
zelfde geweest als de gecommiteerden, later de commis
sarissen over de trekvaart en zandpaden genoemd, van
de drie steden, die men daarnaast tijdens het voorover
leg en in de uitvoeringsperiode ziet optreden. Zij
werden benoemd door de stedelijke besturen.
Uitvoering en kosten.
Kort na het verkrijgen van het tweede octrooi nam de
meting van de landen, welke nodig waren voor aanleg
van vaart en weg, een aanvang. De uitvoering hiervan
werd opgedragen aan de landmeter Banckaerts de Nijd en
vond plaats op l*f juli 1641.
Na taxatie werd ongeveer 50 morgen land voor een be
drag van ƒ 42.258,- aangekocht. De getaxeerde grond
prijs lag tussen de ƒ 500 .- en ƒ 2 .000 ,- per morgen.
Degene, die er belang in stelt, kan al deze aangele
genheden uitvoerig na lezen in de gemeente-archieven
van Amsterdam en Muiden. 6 )
De totale kosten van het gehele werk kunnen wij aflei
den uit een gezamelijk schrijven van Naarden en Muiden
aan Amsterdam, gedateerd 30 juli I 806 . 0 )
ê) Gem.Archief Amsterdam 1 - Z N r .6 -J- Gem.Archief
Muiden Nr.102 + Gem.Archief Naarden C III 8

0 ) Gem.Archief Naarden C VI 5
Dit schrijven, gericht aan de wethouders van Amsterdam
over het door Amsterdam verlangde - of liever gezegd
naar Amsterdams eigen geelste vrijdom van tol voor leTVE.192

den van de Raad van Amsterdam (het zoveelste geschil
over dit punt van zaken), bevat naast deze "ordinaire1'
kwestie een paar punten, die van groot belang zijn.
Muiden en Naarden zeiden in dit gezamelijk schrijven on
der meer: "het graven van de vaart en aanleggen van 9t
Zandpad ten bedrage van ƒ 70.000,- door Naarden geheel
en door Muyden merendeels uit de armenfondsen zijn ge
nomen", enz.
Daar nu overeengekomen was dat ieder van de drie ste
den 1/3 van de kosten zou bijdragen, zegt een eenvoudig
rekensommetje, dat de totaalkosten van het graven van
de vaart en het aanleggen van de weg ƒ 210.000,- heb
ben bedragen. Er is geen enkele reden om aan de waar
heid van bovengenoemde gegevens te twijfelen.
Andere stukken wijzen eveneens in die richting. Zo ver
meldt een van de thesauriersrekeningen van Amsterdam
op 9 september 16^3 dat aan burgemeester W.Backer als
penningmeester van " £t Naarderzandpad" ƒ 50.000,is verstrekt tot betaling "den onkosten op !t Zandpad
vallende"
In het resolutieboek van de gemeente Naarden lezen wij
op 7 maart 16^1: "Den E .Vroetschappen hebbende gedelibreert op't lichten van de penningen tot employ van’t
maken vande nieuwe te graeven vaert ende trekpat,heeft
eenpaerich goet gevonden en verstaen dat de Heeren
Burgemeesteren dien aengaende mette regenten vande
respectieve armehuysen deser stede sullen spreecken
omme metterselve belangende den intrest vande te ligh
ten penningen te accordeeren doch alles met approbatie
vanden vroetschappen'.' ü)
Wat de rente zal bedragen vermeldt dit zelfde resolu
tieboek op 9 april eveneens: "drie gulden seven stuyvers te honderd".
Hoeveel Naarden en Muiden bij hun respectievelijke Bur
gerweeshuizen hebben geleend kon ik tot dusver niet
gewaar worden. Vast staat echter dat zowel Naarden als
Muiden - welke laatste stad op 28 augustus l.GkO zijn
burgemeester machtigde obligaties en landerijen van de
armen te verkopen - de gelden hebben onttrokken aan
de armen- en wezenfondsen. Tot een aflossing van deze
schulden is het nooit gekomen. Naarden bleek zelfs
niet in staat om geheel aan de rentevergoeding te
ï) Gem.Archief Naarden C III 8.
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voldoen. Dit laatste resulteerde in het midden
van de 19e eeuw in een "geruchtmakend" conflict.
Het mocht de buitenwereld wat gijnlijk aandoen,
maar Naarden's gemeentefinancie’n waren zo om
streeks i860 weer helemaal gezond en de begroting
sloot met een batig saldo. En veel wezen had men
toen al niet meer. Uit de balans van bovenstaande
gegevens kan men concluderen, dat het graven van
de vaart en het aanleggen van de weg in eerste in
stantie fl. 150.000,= heeft gekost. Dat daar nog
eens fl. 60.000,= bij kwam, is niet zo verwonder
lijk. Temeer, daar zich allerlei onvoorziene om
standigheden zouden aandienen, die men ónmogelijk
had kunnen voorzien.
Dijkdoorbraken, inundaties en vijandelijke bezet
tingen waren zaken, waarvan de Staten van Holland
alleen maar konden zeggen : "Soo mooge Godt dit
verhoede ".
Heffing van rechten.
Ter bestrijding van de gemaakte kosten en het on
derhoud werd door de Staten van Holland aan de
drie steden toegestaan heffingen op te leggen aan
de gebruikers van vaart en wagenweg.
Het octrooi van 25 oktober l6A0 zegt hierover :
"Voorsegde vertoonders vermogen tot lasten van de"geenen die de voornoemde Vaert, padt ofte Wagen"wech gebruycken op te stellen sodanige gabellen
"ofte Weggeit, als deselve tot remboursement de ge
"draegen en jaerlijekse oncosten tegen den Pennig
"Twintich nodich sullen vindon."
Om deze heffingen mogelijk te maken werden er drie
tollen ingesteld. Te weten, aan de Hakkelaarsbrug,
aan de Papelaan(brug) en aan de Vinkenbrug. Deze
tollen werden jaarlijks verpacht. Voorts verkreeg
men inkomsten uit verpachting van de visserij. La
ter kwamen hier nog de verpachtingen bij van gras
en rietgewas en de recognities. Hiervan zijn momen
teel nog actueel de recognities en de verpachting
van viswater. Als enig overgebleven recht tot hef
fing bleef de Hakkelaarsbrug over de trekvaart bij
de liuiderberg bestaan.
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De inkomsten uit de drie laatstgenoemde bronnen zijn
thans zo gering dat men ten aanzien van het onder
houd terecht zou kunnen spreken van de befaamde
"druppel op de gloeiende plaat".
In feite is het batig saldo voortvloeiende uit de
exploitatie, dat onder ieder van de drie steden ge
lijkelijk werd verdeeld, van meet af aan beneden ver
wachting gebleven. Was het wèl meestal toereikend om
de jaarlijkse uitgaven te dekken, van aflossing van
de geleende gelden of zelfs maar voldoening van de
verschuldigde rente kon nimmer sprake zijn.
Daarbij kwam nog dat de drie steden bij een tekort
verplicht waren dit elk voor 1/3 gedeelte te dekken.
De volgende willekeurig genomen jaren geven hiervan
een aardig voorbeeld.
Amsterdam, Muien en Naarden ontvangen ieder in :
1722
fl. 852- 8- 5» dus ruim fl. 852,1762
fl. 17O-I8- 8, dus ruim fl. 1 7 0 ,l8l0
fl.
13- 3-13* dus ruim fl. 13,-.
Als men nu nagaat dat Naarden van de fl. 7 0 .0 0 0 ,- ge
leende gelden (summier gezegd) gemiddeld fl. 3*350,per jaar aan rente zou moeten betalen en in dit kor
te overzicht de nadelige saldi niet eens zijn opge
nomen, dan komt men al snel tot de conclusie dat
trekvaart en wagenweg financieel zeer zwaar hebben
gedrukt op de toch al niet te florissante financiële
positie van Muiden en Naarden.
Hieruit is dan ook te verklaren dat men doodeenvou
dig niet in staat is geweest om te komen tot aflos
sing en betaling van de geheel verschuldigde rente.
Dat daarvoor nu juist de armen- en wezenfondsen
moesten worden aangesproken is een heel ander cha
piter. Onze voorouders hadden nu eenmaal over het
begrip ouderdoms- en armenvoorzieningen andere op
vattingen dan wij thans.
De Commissarissen.
Als eigenaressen droegen de drie steden Amsterdam,
Muiden en Naarden het beheer en het onderhoud op aan
gecommitteerden, later "commissarissen over de zand
paden en trekvaarten" genoemd. Deze dient men echter
niet te verwarren met de onpartijdige commissarissen
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waarvan in de octrooien sprake is en die men daar
naast tijdens de uitvoeringsperiode ziet optreden.
Met opzet spreken wij nu van do drie steden, omdat de
gecommitteerden ofwel de commissarissen van de zand
paden en vaart tussen Amsterdam-Weesp-'s-Graveland
meestal het "college van commissarissen der vier ste
den" genoemd, een afzonderlijk college vormden. Dit
college had het beheer over het zand- en trekpad van
's-Graveland tot Diemerbrug. Het stuk Ansterdam-Diemerbrug was daarentegen het gemeenschappenjk eigen
dom van de vier steden Amsterdam, Weesp, Muiden en
Naarden. Het college van de drie steden Amsterdam,
Muiden en Naarden had dus het beheer over het gedeel
te vaart en wagenweg Diemerbrug-Muiden-Naarden. Deze
commissarissen werden benoemd door de stedelijke be
sturen. Dit is heden ten dage nog hot geval. Zij wer
den belast met het toezicht, onderhoud en beheer over
vaart en wagenweg. Hoewel deze lastgeving nergens nadrukkelijk omschreven is te vinden, wijzen alle stuk
ken in die richting. Alle andere zaken en beslissin
gen inzake het gemeenschappelijk bezit dienden door
de stedelijke besturen van Amsterdam, Muiden en Kaar
den afzonderlijk te worden goedgekeurd.
Rechtsbevoegdheid van het college in welke vorm dan
ook komt tot nu toe in geen enkel stuk tot uiting,
zodat gevoeglijk kan worden aangenomen dat hiervan
nimmer sprake is geweest. De hoedanigheid van het
college bleef, zover kan worden nagegaan, onveran
derd, met dien verstande dat het aantal leden thans
gereduceerd is tot vier. Dit geschiedde door wijzi
gingen, die hierna nog behandeld worden.
Economische betekenis.
Mochten vaart en wagenweg in de stedelijke financi
ële exploitatierekening niet zo gunstig gelegen heb
ben, economisch gezien zijn zij van niet te onder
schatten belang geweest.
Verkeerstechnisch vond zowel te land als te water een
enorme•verbetering plants. Tot in de dertiger ja.ren
van de twintigste eeuw heeft men hiervan de vruchten
kunnen plukken. In de 17e eeuw betekende het dat de
(beurt-)scheepvaart Gooila.nd-Amsterdam voortaan van
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veilige binnenvaartwegen gebruik kon naken. De gevaarLijke vaart over de wispelturige Zuiderzee roet alle
risico's van dien en wachten op gunstige wind behoor
den tot het verleden. En over het verzanden van de
•zeehaven behoefde men zich te Naarden nu minder zor
gen te naken. Wel werd zelfs in de Napoleontische
fcijd nog een poging ondernomen on de haven weer open
gesteld te krijgen. Hoge kosten-waren er zoals gevoonlijk - zeer te betreuren voor het nageslacht de oorzaak van dat dit niet kon doorgaan. De bloei
ende zandschipperij uit die dagen, waarin de Gooise
afzandingen juist recht een aanvang zouden nemen en
Amsterdam ook toen al vol expansiedrift zat, heeft
zeker zeer veel profijt uit de waterwegen getrokken.
Dc beurtvaart kon nu permanent en op vastgestelde
tijden geschieden. Muiden verkreeg hierdoor veel meer
overslagwerk. Zoveel zelfs dat het MuiGense gilde van
dragers zich de weelde kon permitteren om, tot zijn
ontbinding in de Franse tijd, tot het roerigste van
heel de omtrek te blijven behoren. Het pcstwagenverkeer uit het oosten - men denke hierbij aan de Ham
burger postwagen — dat liep via Amersfoort—Naarden,
ion een a,anmerkelijk korter en veiliger route nemen.
En voor de Gooise leveranciers - daarbij nu eens niet
aan de Huizer visventers gedacht - zullen deze wegen
een "zegen" zijn geweest.
Hoewel niet meer in zijn geheel na te gaan wil ik
trachten een summier beeld te geven van de intensi
teit van het scheepvaartverkeer in de 19e on 20e eeuw
in deze binnenwateren. Hiervoor zijn gekozen de cij
fers van de nog enig overgebleven tol aan de Hakkelaarsbrug. Er passeerden :
1862 - 10.627 schepen
1885 - 5.^56
1895 - 3.582
1905 - 6.732
(dit jaar stremming bij de
1915 - 3.198
Meersteeg Naarden)
192*f 7.^57
1935 - 6.38I
1965 - 1.009
Na 19^5 liep het scheepvaartverkeer en met name het
beurtvaartverkeer zeer snel terug. Uit de cijfers
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over 1965 is niet gewaar te worden hoeveel plezier
vaartuigen zich hieronder hebben bevonden. Zeker is
dat het aantal hiervan in de afgelopen jaren zeer
sterk is toegenomen. En er is geen rekening gehou
den met de kleine scheepjes en motorbootjes, die
kunnen passeren zonder dat de brug opengedraaid
behoeft te worden.
Over de 17e en l8e eeuw is in ruime mate cijferma
teriaal van heffingen aanwezig. Als herleidingsnateriaal is het echter onbruikbaar. Voor de hand
ligt dat door de toenemende beoefening van de wa
tersport en het geplande recreatiegebied bij Naarden, de intensiteit van bevaring nog steeds meer
zal toenemen.
Door het aanleggen va.n de rijksweg nr. 1 omstreeks
1930 werden de in 1839 bestrate Zandpaden (nu
Amsterdamse - en Muiderstraatweg geheten) groten
deels van het doorgaand verkeer ontlast. Voordien
diende al het wegverkeer van en nae.r Amsterdam van
deze wegen gebruik te maken. Het na 1900 steeds
toenemende autoverkeer met het daarnaast in 1873
in gebruik gestelde reilspoor van de Gooische Tramwegmaatschappij, dat langs de oostelijke kant van
de weg liep en aan de westelijke kant van de trek
vaart, veroorzaakte zoveel incidenten, dat de toe
stand even levensgevaarlijk als onhoudba.ar begon
te worden. De nieuw aan te leggen rijksweg kon dan
ook als een ware uitkomst worden beschouwd, hoewel
ook deze het natuurschoon aantastte» Dit lokte in
die dagen dan ook al vele protesten uit.
Vast staat echter dat vaart en oude weg in verband
met het nieuwe recreatiegebied bij Naarden opnieuw
een eigen bestemming zullen krijgen.
Waterpeilbeheersing.
Er was een tijd dat het Flevomeer zich ging uit
breiden tot Zuiderzee. De Zuiderzee werd gramsto
rig en moest met zware zeedijken in toon worden
gehouden. Aan de voet van Gooilands heuvelen kwel
de het water zich tot een meer. Omdat het bij Naar
den la.g kreeg het de naan Naardermeer. Dit meer nu
vrat het land aan en noest ingedijkt worden. VerTVE. 198

derop stroomde de Fechta, raakte bij de Uitermeer de
Naardermeer en bracht haar wa.ter bij Muiden in de
Zuiderzee. Zij rees en daalde zo getij en wind het
beliefden. Haar teveel liet ze vrijelijk over het
land lopen. Daarom moest zij langs haar gehele kron
kelende afstroming van dijken worden voorzien. De
mens ging zichzelf, zijn land en zijn vee tegen het
steeds opdringende water beschermen. De waterschap
pen ontstonden en ook deze hadden hun eigen rechten.
Toen werd door de mens tot viermaal toe een dam met
sluizen in de Vecht gelegd. Die van 1673 werd het
sluitstuk. De Zuiderzee had haar kansen verspeeld :
tiiet zij, maar de mens beheerste vocrtaan de stand
van het water. De polders rond Gooiland en merendeels
die in het Nedersticht maalden het overtollige -water
op hun boezems. Deze brachten het op hun beurt op de
Vecht, die tenslotte al dit overschot bij Muiden over
droeg aan de Zuiderzee.
Tot voor het gra.ven van de Trekvaarten loosde het ge
bied rond Naarden op de voormalige Zeehaven, die
(tot aan de Sluis gelegen onder de Kooitjesbrug ofwel
Sluisbrug) in open verbinding met de Zuiderzee stond.
Na het graven van de vaart gingen de polders, aan
weerszijden hiervan gelegen, hun bemalingswater erop
uitslaan. Dit is heden ten da.ge nog het geval. De
vaart kreeg dus tevens de functie van boezen. Via de
Vestingagracht, Karnemelksloot, de 's-Gravelandse
Vaart langs de Loodijk tot aan de Sluis bij TJitermeer, waarop de Vecht gespuid kan worden, wordt het
overtollige water afgevoerd. Dit gedeelte van de wa
terhuishouding staat bekend als de boezem van de 'sGravelandse Vaart. Ook via de Keetpoortsluis, nabij
de voormalige Bouvy-zoutfabriek te Muiden, kan op de
Vecht gespuid worden, wat echter de laatste decennia
niet meer is geschied. Als het waterpeil een te lage
stand heeft, en momenteel terwille van de watercirculatie, laat men in door de schuiven in de Stenen Beer
nabij het Muiderslot. De circulatie heeft dan als
volgt plaats : van Muiden naar Naarden door de trek
vaart, circula.tie door de vestinggrachten (waarbij
de vijzelpomp ingeschakeld kan worden), Karnemelk
sloot, 's-Gravela.ndse Vaart langs de Loodijk, spuien
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door de sluis te Uiteriaeer op de Vecht.
In de twintiger jaren van deze eeuw ontstond er nogal
eens deining over het aan te houden waterpeil en wa
terverontreiniging. Dit was een uitvloeisel van door
defensie genomen maatregelen tijdens de mobilisatie
191^-1918 om te komen tot een betere inundatie. Het
was vooral de Kamer van Koophandel en Fa.brieken voor
Gooiland, die toen opkwam voor haar belanghebbenden
om een beter va.st peil te verkrijgen. Het kwam tot
een akkoord met het Ministerie van Oorlog, waarbij
aan de Commissarissen der Trekvaarten : "het gebruik
van de ebdeuren in de Keetpoortsluis te Muiden en in
de Schutsluis te Uiterneer wordt vergund, welke in
eigendom van het Rijk zijn."
Dit laatste is eveneens het geval net de schuiven in
de Stenen Beer te Muiden. Op 7 maart 1930 kwam er een
regeling to stand, waarbij een minimun-peil van -30
N.A.P. ( - 30 N.A.P.) wordt gewaarborgd. De toenemen
de watervervuiling en de massale vissterfte in het
recente verleden behoren weer het het verleden.
Door betere beheersing van het waterpeil en inten
sieve controle heeft men dit "kwaadriekende" euvel
ten dele kunnen opvangen.
Defensieve functie.

Vaart en wagenweg werden aangelegd terwijl de 80-ja
rige oorlog nog aan de gang was. De Staten van Hol<
land waren zich deze toestand terdege bewust bij het
geven van het octrooi. Hoe menigmaal had men al niet
de oude erfvijand, het water, te hulp moeten roepen
om uit een benarde situatie te geraken ! Vaak had
men zelfs dijken moeten doorsteken om de Spaanse ben
den van zich af te schudden of te keren. De Gooise
afzandingen, vooral die rond Naarden, waren er op ge
richt om de schakels van het inundatiesysteem te per
fectioneren.
Het begrip "Hollandse Waterlinie" begon zich te kris
talliseren. Toen dan ook in 1672 de Fransen de repu
bliek overspoelden en zelfs Naarden zonder slag of
stoot door hen genomen werd, was het 't ondergelopen
land achter en naast Naarden dat hen voor Muiden
stuitte. Trouwens, ditmaal waren het niet de strateTVE. 200

gen, maar de Gooise boeren die de dijken dóórstaken
en de sluizen dichtlieten. Be Fransen op hun beurt
dachten een slimme tegenzet te doen net het doorgra
ven van de dijk tussen Muiderberg en Naarden. De ge
tijden en de stuwing van het water van de Zuiderzee
bij bepaalde winden had men kle.arblijkelijk net zui
delijk nonchalance over het hoofd gezien. Het effect
schijnt verbijsterend te zijn geweest. Als de weerga
moest men een goed heenkomen zoeken om niet zelf er
het leven bij in te schieten. Muiden en Weesp waren
als toegangswegen tot Amsterdam voor hen onbereik
baar gewerden. Zo ging het ook een eeuw later; wie
het "grundliche" verslag "Feldzug im Provinz Holland"
er eens op naleest, komt tot de conclusie, dat in
1787 meer Pruisen verdronken dan sneuvelden. De vaar
ten en waterwegen speelden in theoretisch opzicht een
belangrijke rol in Ge plannen der krijgskundigen.
De snellere af- en aanvoer Naarden-Muiden-Ansterdam
en Hinderdam-Uiterneer-Weesp-Amsterdan werden door
de wagenwegen gewaarborgd, mits zij niet onder te
zwaar vijandelijk vuur kwamen te liggen. De vaarten
vergemakkelijkten de watorpeilbeheersing en de latere
aanleg van inundatiesluizen -zoals in de Karnemelksloot nabij fort Karnemelksloot- zou een betere inun
datie garanderen. Op papier tenminste; de praktijk
zou anders leren. Waaraan het heeft gelegen valt nic-t
zo gemakkelijk na te gaan, maar een feit is het dat
hoe meer men dacht te perfectioneren, des te groter
gebreken het systeem van de Hollandse Waterlinie ging
vertonen. Zelfs een (onder Napoleon) ingenieur en
(later onder Koning Willem I) generaal Krayenhoff,
die uitermate deskundig was, slaagde er niet in de
inundatie zo te laten verlopen dat zij als perfect
kon worden beschouwd. Vooral rond Naarden is men er
nooit in geslaagd het gewenste inundatiepeil te ver
krijgen. De latere Nieuwe Hollandse Waterlinie had
dich zelf in feite al achterhaald v5'r men er aan be
gon.
Het laatste voorbeeld hiervan waren de meidagen 19^0 toen men- achteraf gezien geheel zinloos - het
systeem in praktijk dacht te moeten brengen. Aan de
ene kant liet men het water in, aan de andere kant
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vloeide het op de meeste plaatsen weer net zo snel af.
De door de Duitse bezetting gepleegde onderwaterzettingen kunnen niet anders gezien worden dan als een
stompzinnige uiting van macht en vernielzucht.
De komst van het vliegtuig als strijdmiddel was in
feite de doodsteek voor het Hollandse verdedigings
systeem.
De overdracht in 1839*
In l8l6 werden beide colleges (n.1. de Commissarissen
over de Zandpaden en Trekvaarten, en de Commissaris
sen der Vier Steden) tot één verenigd. Dit zou duren
tot l839- Waarschijnlijk was het voorstel hiertoe
van Amsterdam uitgegaan, hoewel nergens anders om
schreven te vinden dan in het archief van de gemeen
te Amsterdam. Of dit nu de aanleiding is geweest dat
de Minister van Binnenlandse Zaken op 22 april 1821
de kans schoon zag om een voorstel in te dienen, de
weg van de Weesperpoort te Amsterdam tot de Duivendrechtse brug tot "groote weg" te verklaren, is even
min te bewijzen. Merkwaardig is het wel dat, na.dat de
financiën naar behoren gecentraliseerd waren en een
batig saldo vertoonden, hij met dit voorstel aan
kwam. Hiertoe diende deze weg door bestrating ver
beterd te worden. Het geld hiervoor benodigd zou ge
leend:' moeten worden. Voor de aflossing en rente zou
op deze weg tol geheven kunnen worden. Gezien het
feit dat de financie’le positie van de drie kleine
steden een dergelijke lening niet toestond en dat
Muiden en Naarden zelfs er nog niet toe gekomen wa
ren om hun oude leningen af te lossen, werd het voor
stel getraineerd. Het camouflerend motief werd "dat
de Commissarissen oordeelden, dat een puinweg een
zeer goede wcg was en het was zeker niet wenselijk
nog eens tol te gaan heffen". Dit diplomatieke spel,
gevolgd door een langdurige briefwisseling, resul
teerde in een Koninklijk Besluit van 8 juli 1839»
waarbij de Minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd
werd om met de Commissarissen een contract aan te
gaan betreffende de overdracht aan het Rijk van de
gehele weg van Amsterdam tot Muiden en van Muiden tot
Naarden met de daarin gelegen barrières, tolhuizen,
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bruggen, duikers, enz.
De overdracht geschiedde onder de navolgende voor
waarden :
1. de wegen zouden binnen de kortst mogelijke tijd
bestraat worden;
2. er mocht geen hogere tol geheven werden dan het
geval was op de overige Rijkswegen;
3. de regering zou niet verhinderen dat het heffen
van tol van schepen en schuiten, die ^de vaart ge
bruikten, voortgang zou vinden en geïnd en ver
antwoord zou worden voor en aan de daarop recht
hebbende steden;
k. dat aan de steden zouden verblijven alle beschoei
ingen, steigers, buitenveren en wat daartoe be
hoort ;
het trek- en jaagpad langs de vaa.rten bleef be
staan, het onderhoud kwam ten laste van het Rijk;
6. dat aan het Burgerweeshuis te Naarden en aan het
Burgerweeshuis te Muiden jaarlijks altijddurend
door het Rijk als schadeloosstelling voor de in
dertijd door de beide Burgerweeshuizen voor het
aankopen en maken der wegen uitgegeven gelden,
uitbetaa.ld zou worden een som van f. 250,- ieder.
Na deze overname werden de colleges van het Zandpad
van Amsterdn.ni naar Weesp en van Amsterdam naar Mui
den en Naarden wederom gescheiden. De gemeenschappe
lijke belangen waren weer geheel vervallen.
De commissarissen van de trekvaarten tussen Diemerbrug-Muiden-Naarden behielden alleen het beheer over
de vanorten en hadden als bron van inkomsten slechts
de watertollen, waaruit het onderhoud diende te wor
den betaald. Het aantal commissarissen werd dien
overeenkomstig teruggebracht va.n 11 op 6, waaraan een
bezoldigd secretaris werd toegevoegd. Voordien had
iedere gemeente naast zijn afgevaardigde ook zijn
penningmeester en secretaris in het college, welke
laatste voor zijn gemeente de notulen van de verga
deringen maakte. De notulen van de vergaderingen van
de Commissarissen der Trekvaarten tussen de steden
Amsterdam, Muiden en Naarden vangen dan ook aan op
17 maart 1840.
h Archief Trekvaarten nr. 6l.
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De commissarissen van Weesp bleven echter geheel
over weg en vaart hun beheer houden, met dien ver
stande dat hun beheer in Diemerbrug begon.
De overdracht van Amsterdam l8?3«
Op 17 december 1873 werd ten overstaan van Notaris
Papegaay een akte opgemaakt waarbij Amsterdam haar
rechtmatig aandeel in de vaart tussen Diemerbrug en
Naarden en van alle bruggen, kaden, steigers, schui
tenbeugels en dergelijke overdraagt aan de gemeenten
Naarden en Muiden, die nu op hun beurt ieder voor de
helft de rechtmatige eigenaressen werden. Het ware
te wensen geweest voor beide gemeentebesturen dat zij
toentertijd het ,;royale" Amsterdamse aanbod radicaal
van de hand gewezen hadden en, wat nog beter zou zijn
geweest, dat zij het gehele bezit hadden afgestoten
naar de provincie, die met deze affaire op da.t mo
ment kennelijk in haar maag had gezeten. Trouwens,
in 1852 had men het gehele bezit, als men daar op
gestaan zou hebben, kunnen overdoen aan het Rijk.
In dat jaar/voor de verbetering van de vesting Mui
den een gedeelte van de vaart ten oosten en ten wes
ten van Muiden aan het Departement van Oorlog over
gedaan.
/wordt
Voorts werd door het maken van sluizen de verbinding
van de vaarten met de Vocht tot stand gebracht. Daar
het rijk, met name het Departement van Defensie, zo
wel te Muiden als te Naarden alle belang had bij de
vaart en sluizen, zou men bij deze instantie wel ge
negen zijn geweest om tot overname over te gaan. Aan
de andere kant zou het Weeshuis van Naarden zelfs de
gedachte hieraan in de weg hebben gestaan, daar deze
instelling als schuldeiser een belangrijke stem in
het kapittel had gekregen. Bij de verbetering van de
Noordpolderkado, waartoe op 24 juni I 87O was beslo
ten, voortvloeiende uit de overeenkomst van 22 juli
1642, kwam dit wel hot beste tot uiting. Voor het
werk dat fl. 1.200,- zou moeten gaan kosten, was het
geld niet voorhanden. Dit hield in dat aan ieder van
de drie steden een bijdrage van fl. 300 ,- gevraagd
moest worden. Men verkreeg de toestemming van de
gemeentebesturen van Amsterdam en Muiden en van • • • •
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..... de Regenten van het Burgerweeshuis te Naarden.
Dit laatste was een uitvloeisel van de concessie, die
de gemeente Naarden had moeten doen om tot een ver
gelijk te komen over da niet afgeloste schuld en
rente.
Na de overname van het Pater Wijnterfonds (waaruit
de verzorging van wezen werd betaald) op 21 november
1966 door de gemeente Naarden is aan deze merkwaar
dige situatie een einde gekomen. Maar door deze fi
nanciële manoeuvre, die de gemeentefinanciën ten
goede kwam, was Naarden ten aanzien van de vaarten
gebonden aan de Regenten van het Weeshuis aldaar.
Het motief voor de overdracht was de mening, die het
Amsterdamse gemeentebestuur toegedaan was, dat het
heffen van watertollen van gemeentewege niet behoor
de te worden bestendigd en dat naar middelen gezocht
diende te worden om de gemeente Amsterdam van het
onderhoud van de vaarten te ontheffen, zover deze
buiten haar grondgebied waren gelegen. Wat nu de
trekvaarten betreft was dit het gehele vaarwater.
Daarbij dient vooropgesteld te worden dat Amsterdam
na het graven van het Merwede kanaal, nu AmsterdamRijnkanaal, en de opening van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 187^ geen enkel economisch belang meer
bij de trekvaarten zou hebben. Deze zouden alleen
maar geld gaan kosten. De aanleiding was de Amster
damse weigering om in 1870 wederom voor de tijd van
10 jaar verlenging van de tolgeldheffing aan te vra
gen, die in l8?l zou aflopen. Wel was men bereid me
dewerking te verlenen voor een aanvraag voor een ver
lenging van twee jaar. In die tijd zou men kunnen on
derhandelen over de liquidatie van de vaarten.
Aanvankelijk weigerden Naarden en Muiden daarop in
te gaan. Amsterdam kreeg echter haar zin en er werd
toch tolgeldheffing voor de tijd van twee jaar aan
gevraagd.
Zoals was te voorzien nam in 1872 de Raad van Amster
dam het besluit zich te ontdoen van het gemeenschap
pelijk bezit van de vaarten en vroeg Muiden en Naar
den met ingang van 1 juli 1873 het eigendom te wil
len aanvaarden. Het Merwede kanaal en de spoorweg we.—
ren beide bijkans voltooid. Muiden en Naarden voelden
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er aanvankelijk niet veel voor en wilden in januari
l 873 weer verlenging van tolgeldheffing aanvragen.
Begrijpelijkerwijze weigerde Amsterdam. Muiden en
Naarden wilden daarna zonder Amsterdam aanvragen. En
dan komt het : Gedeputeerde Staten wensten, alvorens
een gunstig advies aan de Kroon uit te brengen, de
zekerheid hebben dat beide gemeenten in de rechten
van de drie eigenaressen zouden treden en dat vooraf
de voorwaarden voor de liquidatie vastgesteld zouden
worden. Naarden en Muiden, onder economische en fi
nanciële druk, zwichtten en regelden in overleg met
Amsterdam de liquidatie. Amsterdam kreeg dus, dankzij
de handelwijze van Gedeputeerde Staten die min of
meer naar chantage riekte, haar zin. Het aantal Com
missarissen werd vervolgens gereduceerd tot vier.
Bediening van de bruggen en inning van de tollen.
Tot 1859 geschiedde de heffing volgens het octrooi
van l 640. Dit verouderde systeem werd zo langzamer
hand niet meer houdbaar. In de vergadering van 8 ok
tober 1859 werd de wenselijkheid naar voren gebracht
om te komen tot een systeem van heffingen op een meer
moderne voet. Besloten word dat voortaan als grond
slag van de te vorderen heffingen zou gaan gelden de
grootte of tonnenmaat van de schepen. Bij Koninklijk
Besluit van 5 juni 1863 werd dit op nieuwe leest ge
schoeide tarief voor de tijd van 10 jaar goedgekeurd.
Volgens de bepalingen van de overeenkomst van 1839
werden de watertollen geïnd door de pachters van de
wegtollen, die tevens belast waren met de bediening
van de Vinkebrug, de Papelaansbrug en de Hakkelaarsbrug. Dit tegen een vergoeding van 5 % van de bruto-ontvangsten. Deze pachters weigerden echter elke
controle op de ontvangsten. Daarbij kwam nog dat de
inning dor tollen zeer onregelmatig plaatsvond. Hier
aan trachtten de Commissarissen in 1863 een eind te
maken door bij wijze van proef de opbrengst van de
watertollen openbaar te verpachten. De inschrijvings
bedragen waren echter dermate laag dat van verpach
ting werd afgezien. De inning van de tollen werd weer
opgedragen aan de tolgaarders.
Nadat het Rijk de tollen op wegen had opgeheven waren
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de rijkstolgaarders overbodig geworden. Daarom wenste
de Directie van Rijkswaterstaat in 1900 dat de Commis
sarissen voortaan zelf zorg zouden dragen voor de be
diening van de bruggen en inning van de watertollen.
Op
februari 1901 werd tussen de Commissarissen en
het Rijk een overeenkomst aangegaan', waa.rvan de inhoud in het kort luidt :
a. de inning van de tollen en de bediening en verlich
ting van de Vinkebrug, de Papelaansbrug en de Hakkelaarsbrug zouden voortaan geschieden vanwege de
Commissarissen;
b. het bedienend personeel werd benoemd door de Com
missarissen, onder goedkeuring van de hoofdingeni
eur van de Rijkswaterstaat;
c. de drie rijkswoningen werden kosteloos ter beschik
king van de Commissarissen gesteld; het Rijk ver
zorgde het onderhoud van de woningen;
d. voor de bediening en de verlichting van de^drie^
bruggen zou de Staat jaarlijks aan de Commissaris
sen een bedra.g van fl. 352 ,- uitkeren.
Daar het Rijk nu geen enkel belang meer had bij de
tolgaarderswoning bij de Papelaansbrug en het wense
lijk bleek deze te verplaatsen in verband met het
steeds meer toenemende verkeer, besloot men deze wo
ning af te stoten naar de Commissarissen. Op 2.b augus
tus 1911 volgde een nieuwe overeenkomst met de Minis
ter van Waterstaat : daarbij stond het Rijk de tolgaarderswoning aan de Papelaan af aan de Commissaris
sen der trekvaarten onder voorwaarde dat deze za.1 wor
den afgebroken. Het Rijk stelde echter fl. 5.000,aan de Commissarissen beschikbaar om een nieuwe brugwachterswoning op grotere afstand van de weg te bou
wen. Hiermede zouden echter alle bemoeienissen van het
Rijk met deze woning vervallen zijn.
Voorts werd in deze overeenkomst bepaald dat de Com
missarissen zouden zorgen voor de instandhouding van
de Rijkswoningen aan de Vinkenbrug en de Hakkelaarsbrug, waarvoor het Rijk jaarlijks fl. 225,- zou ver
goeden.
Voor de bediening van die bruggen kende het Rijk jaar
lijks een bedrag van fl. 600,- toe aan de Commissaris
sen.
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De tijd heeft al deze zaken en feiten inmiddels al
weer achterhaald. De Vinkenbrug en de Papelaansbrug
behoren voorgoed tot het verleden. Voor bediening van
de Hakkelaarsbrug betaalt het Rijk momenteel
fl. 1.000,' per jaar, voor het onderhoud van de bouw
vallige woning fl. 500 ,-. Tussen de Kruitfabriek en
het Amsterdam-Rijn-kanaal moest de vaart ten behoeve
van de nieuw geprojecteerde rijksweg enige tiental
len meters verlegd worden.
Slotbeschouwing.
Tussen Muiden en Naarden bleef het aangezicht op de
trekvaart nagenoeg ongeschonden. Met haar met riet
omboorde oevers, waartussen men weer menigmaal een
hengelaar zal ontwaren, vormt zij een niet weg te
denken element in het nog bestaande landelijk schoon.
Naarmate de watervervuiling zal af- en het watertoe
risme zal toenemen, kan dit water een stuk recreatie
gebied op zichzelf gaan vormen, waarvan de Naarder
woonwijk Tuindorp Keverdijk een dankbaar gebruik zal
kunnen maken. Mocht het gemeentebestuur van Naa.rden
in het verleden in bepaalde zaken achtergebleven zijn,
het huidige gemeentebestuur is op dit punt bij de
tijd, gezien de gazons met zitbanken, die zij langs
dit gedeelte van de trekvaart heeft laten aanleggen.
Ook Muiden streeft in die richting. Aan het "ton ge
noegen van den reysenden man" kan nu binnenkort ho
pelijk met trots worden toegevoegd : "endo der beyde
Steeden borghers".
Naa^rden, november 1970.
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