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 Het bekende schilderij Neêr-
landsche Dicht’ren rei, ver-
eenigd bij den ridder Hooft, op 
het slot te Muiden uit 1852 van 
Jan Adam Kruseman toont een 
gezelschap dat nooit in die sa-
menstelling bijeen is geweest. 
Maria Tesselschade leest een 
door haar geschreven gedicht 
voor. Aan tafel zit Vondel, naast 
hem staan Pieter Corneliszoon 
Hooft en Roemer Visscher. Aan 
tafel zit Anna Roemersdochter 
Visscher, met aan haar zijde Ja-
cob Cats. Daarnaast, met enigs-
zins gebogen hoofd, staat Con-
stantijn Huygens, geflankeerd 
door Laurens Reael. Achter Tes-
selschade staan de geleerden 
Heinsius en Barlaeus. Later wordt 
dit gezelschap de Muiderkring 
genoemd. Voor het eerst op een 
niet meer bestaand schilderij uit 
1855 van Moritz Callisch. 

    De werkelijkheid
    De Muiderkring als vast cultu-
reel gezelschap heeft nooit be-
staan. In de zeventiende eeuw 
was het gebruikelijk dat intellec-
tuelen in hun vrije tijd schreven 
en musiceerden. De Amsterdam-
se koopman en schrijver Roemer 
Visscher nodigde tussen 1600 en 
1620 regelmatig getalenteerde 
jongeren uit om zich met elkaars 
voordracht en muziek te komen 
vermaken in zijn huis aan de 
Engelse Kaij, de huidige Gelder-
sekade. Onder de genodigden wa-
ren dikwijls Hooft, Vondel, Bre-
dero en een enkele keer ook de 
Hagenaar Constantijn Huygens. 
Zij raakten goed bevriend met 
twee dochters van Roemer: Anna 
en Maria Tesselschade. Na de 
dood van Visscher in 1620 bleven 
zijn dochters die bijeenkomsten 
nog enkele jaren organiseren. 

    Vanaf 1621 nodigde Pieter Corne-
lisz Hooft, die als drost van Mui-
den ’s zomers op het Muiderslot 
verbleef, regelmatig vrienden uit 
op het ‘Huys te Muiden’. 

De reis naar Muiden viel zijn 
gasten niet altijd mee. Constan-
tijn Huijgens kwam in 1621 in de 
stromende regen uit Den Haag. 
Dit weten we uit een grappig 
gedichtje dat hij naderhand aan 
Maria Tesselschade stuurde:

 De mythe van de Muiderkring   

    Muidse reis
    Vochtig Zuien 
    schort uw buien
    over Muien 
    enen dag, 
    die ik garen 
    zonder baren 
    stil en klare 
    droge zag.

    Net als bij Roemer Visscher werd 
er tijdens die bijeenkomsten ge-
musiceerd, gezongen en voorge-
dragen. Zangeres en dichteres 
Maria Tesselschade was er dik-
wijls bij. Heinsius en Cats waren 
geen vrienden van Hooft en zijn 
nooit op het slot geweest en Von-
del was er slechts een enkele keer, 
waarna Hooft en Vondel al snel 
gebrouilleerd raakten.

    Symbool van nationale eenheid
    De Muiderkring werd in de negen-
tiende eeuw bedacht als symbool 
van nationale eenheid, toen het 
katholieke zuiden (inclusief Bel-
gië) en het protestantse noorden 
onder koning Willem I één natie 
gingen vormen. Op het schilderij 
zien we de katholieke Vondel te-
zamen met de protestantse Hooft 

en Cats. Na de afscheiding van 
België in 1840 was het vooral de 
negentiende-eeuwse Vondelver-
ering, aangestuurd door de katho-
lieke hoogleraar-schrijver Joseph 
Alberdingk Thijm, die de mythe 
van de Muiderkring in stand 
hield. Vandaar de prominente po-
sitie van Vondel op het schilderij 
van Kruseman. 
    In samenwerking met de katho-

lieke architect Pierre Cuypers 
(ontwerper van onder andere het 
Rijksmuseum en het Centraal Sta-
tion) voerde Alberdingk Thijm de 
Muiderkring ook ten tonele. Op 
19 oktober 1867 voer een schip vol 
notabelen en geleerden de haven 
van Muiden in. Op de wallen rond 
het slot, waarop de vlaggen wap-
perden, stond Pieter Corneliszoon 
Hooft tussen de Muiderkringle-
den te zwaaien naar het aanko-

mende gezelschap. De vervallen 
grote zaal was door Cuypers van 
kleine ruiten, zeventiende-eeuw-
se meubels en friezen met Von-
delcitaten en voorstellingen uit 
Vondels toneelwerk voorzien en 
een als Hooft, Maria Tesselschade, 
Huygens, Barlaeus en Francisca 
Duarte uitgedost vijftal bracht 
voor de gasten een ode aan Vondel 
ten gehore, waarbij de componist 
G.A. Heinze als Jan Pieterszoon 
Sweelinck piano speelde.

    Muiderkring nu
    In 1954 richtte de toenmalige 
slotvoogd van het Muiderslot Ton 
Koot een gezelschap van weten-
schappers, schrijvers, podium-
kunstenaars en opiniemakers op, 
dat sindsdien jaarlijks in het Mui-
derslot bijeenkomt en de ‘Muider-
kring’ heet.

    Eric Bor

Bron tekst en afbeeldingen: 
Oog in oog, Muiderslot katern 2

  Joost van den Vondel. Tekening 
door een onbekende   

  De boot met genodigden komt aan. Tekening uit 1867    

In 1867 voer een schip 

vol notabelen en 

geleerden de haven 

van Muiden in

De Muiderkring werd bedacht als symbool van nationale eenheid

  ] Jan Adam Kruseman: Neêrlandsche Dicht’ren rei, vereenigd bij den ridder Hooft, op het slot te Muiden. 1852   

De eerste gegevens over zoutfa-
bricage in Muiden vinden we in 
de boeken rond 1598. De zout-
zieders van de Zoutkeetsgracht 
in Amsterdam trokken naar 
Muiden en kregen toestemming 
een zoutkeet te bouwen. In 1605 
kwam weer een verzoek om een 
zoutkeet met twee pannen te 
mogen beginnen. Het stadsbe-
stuur was zeer tevreden, want 
het bracht geld op. Er werd toe-
stemming gegeven om de Kloos-
tersteeg of Conventsteeg op te 
hogen. Met al deze octrooien 
mogen we aannemen dat tegen 
1625 het zuiden van de Heeren-
gracht bijna vol was. Het kreeg 
de naam Keeteind.

Zoutzieden in Muiden
Zoutzieden was een eenvoudig 
proces. Zoutketen werden aan 
de Vecht gebouwd en met een 
schuit werd schoon zeewater aan-
gevoerd. Dat werd in stenen bak-
ken gepompt. Dit zeewater, pekel, 
bleef een dag staan. Daarna werd 
het overgebracht naar de ziedpan-
nen en aan de kook gebracht. De 

zoutkristallen werden uit de pan 
geschept en in manden gedaan die 
boven de pannen werden gehan-
gen om uit te lekken. Na droging 
werd het opgeslagen in zoutden-
nen, silo’s met schuin aflopende 
vloeren om het makkelijk te kun-
nen scheppen.

Het stadsbestuur wilde graag 
meer zoutketen of ziederijen. 
In 1645 kwam zoutkeet De We-
reld op de plaats waar nu de Van 
Ginkel-huizen staan, dus tussen 
Weesperstraat en Vecht. Tegen 
1739 vond een verdere concentra-
tie van zoutketen plaats. De zout-
keten De Langhe Gangh, De Pauw 
en De Lelie kwamen in één hand, 
De Langhe Gangh was toen al bui-
ten gebruik.

De Langhe Gang werd een woon-
huis met tuin, De Duyf, liggend 
tussen Conventsteeg en Stads-
steeg, een boerderij met twee 
huizen. Tegen 1800 waren er nog 
drie zoutketen over, Het Anker, 
De Wereld en De Pauw. In 1811 
werd zoutkeet De Pauw verkocht 

 Bouvy Zout in Muiden

HEM-ELECTRICITEITSCENTRALE (1899) te Naarden

IN 1899 wordt de grondlaag aan de Prins Willem van Oranjelaan 
te Naarden aangestampt voor de aanleg van het Centraal station 
van de Electrische Verlichting. Op de achtergrond is het voormalig 
Kindertehuis van het Leger des Heils te zien aan de Lambertus Hor-
tensiuslaan. Deze foto is gemaakt door de opzichter E.P.J. Smith en 
maakt deel uit van het fotoalbum van de HEM-electriciteitscentrale 
dat zich in de fotocollectie Naarden bevindt.

 ¢ Bouvy Zoutfabriek vanaf de Vecht gezien.

aan Abraham Bredius, eigenaar 
van de kruitfabriek en nu dus ook 
eigenaar van de zoutkeet. De We-
reld liet hij afbreken en Het An-
ker werd een loods. De Pauw met 
vijf pannen, bleef als enige over.

Bouvy wordt eigenaar
In september 1838 werd zoutkeet 
De Pauw verkocht aan Johannes 
Jacobus Bouvy. Dit was het begin 
van de Bouvy Zoutfabriek. Zijn 
opvolger H.M. Bouvy ontwierp 
een plan voor een grote reorgani-
satie en uitbreiding. In 1895 wer-
den de beide zoons Frans en Léon 
in een vennootschap onder firma 
opgenomen; de naam J.J. Bouvy 
en Zoon bleef bestaan. Onder hen 
begon de echte vooruitgang.

In 1925 werd de firma omgezet in 
een N.V., kantoorhoudend in Am-
sterdam. In de fabriek in Muiden 
werd in 1933 een moderne vacu-
uminstallatie geplaatst waarmee 
men fijn tafelzout, selderijzout en 
badzout kon produceren.

Tijdens de oorlog ging de fabriek 
door, zout was niet op de bon. De 
vrachtwagens werden in beslag 
genomen en het vervoer per schip 
werd uitgebreid. Jan Bouvy onder-
handelde met de Duitsers en een 
groot deel van het personeel kon 
in Muiden blijven werken.

In maart 1945 werd de villa in 
Naarden, waar de zoon van Léon, 
Jan Bouvy, met zijn gezin woonde, 
bij het bombardement van hotel 
Bosch van Bredius in Naarden ge-
bombardeerd, Jan en zijn drie kin-
deren werden gedood. Een enorm 
verlies voor de familie, maar ook 
voor het bedrijf.

Na 1945 kwam de fabriek moei-
lijk op gang. De Rijn en de Maas, 
waarover het zout moest worden 
aangevoerd, was versperd. De re-
gering gaf de voorkeur aan zout 
uit eigen bodem; er lagen zout-
lagen in Boekelo en Hengelo. Het 
bedrijf kwakkelde in die jaren en 
in 1961 werd de onderneming ge-

splitst in een werkmaatschappij 
en een beleggingsmaatschappij. 
Er waren toen 53 personeelsleden. 
De Bouvy Zoutfabriek stopte defi-
nitief in 1969. Een krant schreef: 
‘Muiden is nu zoutloos’.

In juli 1974 vond te Muiden een 
bijzonder voorval plaats. Toen 
werden, een kwartier na elkaar, 
twee fabrieksschoorstenen van 
45 en 35 meter hoog opgeblazen. 
Jarenlang hadden deze schoorste-
nen het silhouet van Bouvy Zout, 
maar ook van Muiden bepaald. 
Omdat met het opblazen de sloop 
van de fabriek werd afgesloten en 

de nieuwbouw ingeluid, werd er 
een officieel tintje aan gegeven. 
Burgemeester Jongeneel en de 
nestor van de gemeenteraad, Bas 
van Diest sr., brachten de spring-
ladingen tot ontploffing.

De grond werd bouwrijp gemaakt 
en er kwamen 69 woningen. In 
Muiden noemt men het de Bouvy 
Wijk.

Ayla Blüm

Bron: Bouvy Zout, de geschiedenis van 
een familiebedrijf, door Jan van der 
Heijden. Uitgave HK Stad Muiden

 ¢ Bouvy zoutfabriek tijdens de sloop in 1974.

 ¢ Bouvy zoutfabriek met zicht op de Herengracht.

 ¢ Modern Bouvy zoutvaatje.

In 1895 begon onder 

Frans en Léon Bouvy de 

echte vooruitgang van 

de firma

Zeewater werd in ziedpannen door koken omgezet in zoutkristallen

Foto: Streekarchief Gooise Meren


