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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 Geldersekade. Onder de genodigden waren dikwijls Hooft, Vondel, Bredero 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.

zoutkristallen werden uit de pan
geschept en in manden gedaan die
boven de pannen werden gehangen om uit te lekken. Na droging
werd het opgeslagen in zoutdennen, silo’s met schuin aflopende
vloeren om het makkelijk te kunnen scheppen.
Het stadsbestuur wilde graag
meer zoutketen of ziederijen.
In 1645 kwam zoutkeet De Wereld op de plaats waar nu de Van
Ginkel-huizen staan, dus tussen
Weesperstraat en Vecht. Tegen
1739 vond een verdere concentratie van zoutketen plaats. De zoutketen De Langhe Gangh, De Pauw
en De Lelie kwamen in één hand,
De Langhe Gangh was toen al buiten gebruik.
De Langhe Gang werd een woonhuis met tuin, De Duyf, liggend
tussen Conventsteeg en Stadssteeg, 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 Zoutfabriek vanaf de Vecht gezien.
aan Abraham Bredius, eigenaar
van de kruitfabriek en nu dus ook
eigenaar van de zoutkeet. De Wereld liet hij afbreken en Het Anker werd een loods. De Pauw met
vijf pannen, bleef als enige over.

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

Bouvy wordt eigenaar
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stromende regen uit Den Haag.
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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 Hortensiuslaan. 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.
Foto: Streekarchief Gooise Meren

bombardeerd, Jan en zijn drie kinderen werden gedood. Een enorm
verlies voor de familie, maar ook
voor het bedrijf.
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Muiderkring nu
In 1954 richtte de toenmalige
slotvoogd van het Muiderslot Ton
Koot een gezelschap van wetenschappers, schrijvers, podiumkunstenaars en opiniemakers op,
dat sindsdien jaarlijks in het Muiderslot bijeenkomt en de ‘Muiderkring’ heet.

Na 1945 kwam de fabriek moeilijk op gang. De Rijn en de Maas,
waarover het zout moest worden
aangevoerd, was versperd. De regering gaf de voorkeur aan zout
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