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Uitleenbibliotheekjes
Omstreeks 1920 ontstonden er 
uitleenbibliotheekjes. In de ver-
zuilde samenleving van die tijd 
had iedere groepering zijn eigen 
club met een geselecteerd aanbod 
van boeken. Het waren meestal 
krijgertjes, maar soms ook nieuw 
gekochte boeken van geselec-
teerde uitgeverijen. Er werd goed 
bijgehouden aan wie de boeken 
werden uitgeleend.

In het RK Verenigingsgebouw hield 
juf Van de Winkel een klein biblio-
theekje. Ook de Christelijke Kna-
penvereniging Obadja, o.l.v. Gerrit 
van Ravenzwaaij, had een boeken-
kast. Meester Beumer van de Open-
bare School op de Herengracht 
had een hele wand met boeken, 
allemaal keurig bruin gekaft. De 
kinderen van de hoogste klas leer-
den kaften, wat ook de levensduur 
van hun schoolboeken ten goede 
kwam. Alle scholen begonnen in 
die tijd met schoolbibliotheekjes 
ter bevordering van het lezen.

Heijnis
Ook Arie Heijnis begon een biblio-
theek. In zijn pand aan de Heren-
gracht bracht hij kruidenierswa-
ren, snoep en verzekeringen aan 
de man en daar kon nog wel een 
bibliotheek bij. Zijn boeken, die 
met karton verstevigd waren en 
voorzien van een zwart linnen 
rug, stonden langs de wand van 
zijn winkel. Zo stonden Ciske de 
Rat en Bartje gebroederlijk naast 

elkaar. Arie Heijnis bepaalde zelf 
wat je op welke leeftijd mocht le-
zen, daar wilde hij geen gezeur 
over. Tussen de kinderboeken 
stond geen Pietje Bel, voor de boe-
ken over die deugniet moest je 
naar Weesp. De kruidenierswin-
kel voer er wel bij, want bij het 
lenen van een boek kocht je ook 
wat kruidenierswaren of snoep, je 
was er nu toch…. De zoon een van 
Arie Heijnis vertelde mij dat hij 
met een dun kwastje en met witte 
verf de nummers van de boeken 
op de kaften moest schrijven. 
Deze uitleenbibliotheek bestond 
tot halverwege de jaren vijftig.

Openbare bibliotheek
Eind jaren zestig kwam wekelijks 
de Bibliotheekbus langs met een 
bescheiden collectie. In de jaren 

zeventig ging de gemeenteraad 
nadenken over een bibliotheek. 
Er moest een openbare biblio-
theek komen, maar waar? Het 
toeval wilde dat de kazerne uit 
1876 een opknapbeurt nodig had 
en zo kon in een moeite door op 
de eerste verdieping een biblio-
theek worden gerealiseerd. 
In 1980 was als eerste onderdeel 
van de kazerne de bibliotheek 
klaar, met 254 meter boeken en 50 
meter tijdschriften. Je moest  aan-
vankelijk eerst over het  bouwter-
rein baggeren en dan de trap op, 
maar dan stond je wel in de gloed-
nieuwe bibliotheek, die ruim en 
gezellig en sfeervol was (en is).    

Opening
Bij de officiële opening van de ge-
restaureerde kazerne in mei 1981 

sprak iemand, verkleed als   P.C. 
Hooft : “Ses saelen telt de boeke-
rij, met vele wercken, sij aen sij, 
voorwaar ick geef se allen nae-
men, voor wie als Muiderkring 
hier kwaemen”. De ruimten van 
de bibliotheek zijn vernoemd 
naar leden van de Muiderkring. 
De openbare bibliotheek Muiden 
heeft een hele mooie plek in dit 
prachtige kazernegebouw uit 
1876. 

Bronnen: 
Openbare Bibliotheek in Muiden 
vroeger en nu. 1991. De Spiering 
juni 1981
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Sinds 1981 is er in Muiden een 
openbare bibliotheek. Eerst heet-
te hij de Openbare Bibliotheek 
Muiden, maar tegenwoordig Bi-
bliotheek Gooi en meer. Bibliothe-
ken waren er al eerder, maar toch 
niet heel veel eerder. 

Klooster
Muiden had in de zestiende eeuw 
een klooster en de nonnen uit 
het klooster zullen wel hebben 
gelezen en enkele gelovigen de 
leeskunst hebben bijgebracht. 
Voor het onderwijs waren vanaf 
de zestiende eeuw ABC-boekjes in 
gebruik om de kinderen te leren 
lezen, maar slechts weinig kin-
deren konden aan dit onderwijs 
deelnemen en de schaarse boeken 
werden zeker niet uitgeleend.

Eerste lagere school
In 1734 ging in de Kerkstraat het 
lager onderwijs van start. Uiter-
aard leerden de kinderen er lezen, 
maar boeken waren te kostbaar 
en te zeldzaam om ze uit te lenen. 
Naar school gaan was trouwens 
nog niet verplicht, veel kinderen 
werkten mee op de boerderij of in 
het bedrijf. 

Negentiende eeuw
In de negentiende eeuw werden 
boeken veel goedkoper, waardoor 
welgestelden zich konden veroor-
loven boeken te kopen, die in ei-
gen kring ook wel uitgeleend wer-
den, “als je er zuinig op bent”. Als 
je thuis kwam met zo’n boek deed 
je er meteen een omslag omheen, 
soms een heel mooie geborduurde. 

Muiden en de bibliotheek

 ¢ De bibliotheek in de Openbare Lagere School.

 ¢ De afdeling Maria Tesselschade 
in 2022.

 ¢ De bibliotheek in 1981.

 ¢ De opening van de openbare bibliotheek in 1981door burgemeester Fer-
man en de Muiderkring.

 ¢ Het echtpaar Heijnis in de deur van hun winkel.

Sinds 1920 worden er boeken uitgeleend
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IJs, feest, en taart voor iedereen!

Op 25 januari 1934 vierde de Gooische Kunstschaatsenrijdersclub 
haar 5-jarig bestaan met een gecostumeerd ijsfeest. Kabouters met 
bevroren neusjes, een boemelbaron, Pierrots en Pierrettes, mefisto 
en een Spaanse schone zwierden over de baan. Een jury was aan-
wezig om de mooiste kostuums te prijzen. Burgemeester De Bordes 
woonde het festijn bij en krijgt hier het eerste stuk van een kolossale 
taart die zojuist (onder daverend gejuich) door de vier banketbak-
kers over de met lampions verlichte baan is gereden.


