
Fort Hinderdam, ook wel Overmeerse Schans genoemd, gelegen op een ‘schel-
penbank’op Boudens Nesse in een bocht in de rivier De Vecht op de grens van
Holland en Sticht met als oorspronkelijk doel afsluiting en verdediging van de
K.J. Toonekade in de Ankeveense plassen (nu Dammerkade) en de beide
Vecht-oevers. Hoe kwam dat daar?

Een oude oorkonde uit het jaar 1326 of 13271 behelst een overeenkomst van de
Graaf van Holland met Zweder van Abcoude, Hendrik van Loendersloot, Splin-
ter 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 ge-
makkelijk een vergissing. Evenmin is duidelijk wat er van het plan terecht is ge-
komen en wanner dat werk werd uitgevoerd, Fockema Andreae2 suggereert
Vreeland, Calkoen3 noemt Hinderdam; men heeft zelfs deze voorgenomen
dam als plan voor Muiden beschouwd. Een nieuw gegeven stamt uit het jaar
1437, dus 110 jaar later! Een Brief van de Ecclesien, Ridderschap, en Stad van
Utrecht, op het maken en leggen van een Sluyse in de Vecht aan de Hinderdam; mitsgaders
op het onderhouden en schouwen van de Vecht en Rhyn, den 22 augustus 1437. 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 hinder-
de, dat daaruit de naam van de dam is voortgekomen. Dat zijn met name de
auteurs4 die de aanleg van de dam vóór 1437 veronderstellen. Vermoedelijk
zijn deze auteurs in successie op het verkeerde been gezet door J. van der Wa-
ter5 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 Gravure van Holland, in den jaare 1326 gelegt zijn, soo als die te voor-
en had gelegen te Otterspoor, tusschen Maarssen en Breuckelen. Impliciet wordt hier
dus verondersteld: 1326 dam, 1437 sluizen daarin. En zo wordt het nog vaak
verteld. Afgezien van veel andere redenen, zijn er ook in de Brief van de Eccle-
sien ... zelf argumenten te vinden waarom het zeer onwaarschijnlijk is, dat Hin-
derdam er vóór 1437 al zonder sluizen geweest zou zijn:

1. Het had dan voor de hand gelegen, dat men in de Brief als plaatsaanduiding
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voor de te leggen sluizen de Hinderdam had genoemd, en niet, zoals in werke-
lijkheid, 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 zellen ...
Boudens Nesse, toen nog geen eilandje in de Vecht als wel ten onrechte wordt
gezegd, maar een ‘nes’.

2. Men had niet in dezelfde Brief de clausule opgenomen dat de sluizen (in-
clusief dam) ontmanteld en dichterbij Utrecht (bijvoorbeeld Vreeland) gelegd
zouden worden, indien de Vechtafsluiting inderdaad tot overlast en gevaar
voor Kortenhoef en andere gerechten aan de oostzijde van de Vecht zou lei-
den. Een dam op deze plaats in de Vecht vóór 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 tot de naam Hinder(lijke) dan
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 hin-
dernissen voor de scheepvaart was tot in en zelfs na 1326. De oudere Otter-
spoordam tussen Maarssen en Breukelen – in 1323 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. Terzij-
de zij nog opgemerkt dat Calkoen pas in 1244 een eerste vermelding van de
Vecht als hoofdstroom tussen Utrecht en (het) Almere vindt. Daarvoor veron-
derstelt hij de mogelijkheid van een hoofdstroom gevormd door de Aa, Ang-
stel, en Gein, via Weesp voerende naar Amuda, alwaar de Aa (het) Almere be-
reikt, denkelijk niet verre van tegenwoordige Vechtmonding te Muiden. Een blik op
oude kaarten doet denken aan een mogelijke verwijzing naar de Angstelboe-
zem, voerende via het Gein, Weesp, Bijlmermeer, naar Almere, waar reeds vóór
1300 deze boezem zijn afdamming met sluizen in de Diemerdam vond (Focke-
ma Andreae). Maar Calkoen wijst ook op de mogelijkheid dat de huidige
Vechtstroom tussen Weesp en Muiden als Aastroom en niet als Vecht werd aan-
geduid, welke laatste naam gereserveerd werd voor een zijstroompje tot bij Loenen,
vormende poelen. plassen, etc. Maar in 1244 komt de Vecht dus uitdrukkelijk als hoofd-
stroom voor; de uitlozing van de Aa door Weesp is dan al lang afgedamd. 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
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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 14de eeuw Hanze-kooplieden vrijge-
leide verzekert van Muiden tot Utrecht (en ook vrijwaring van tol te Vreeland);
de eind 13de eeuw toegenomen 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/’27 genoemd,
waarin sprake is van het leggen van een dam met sluis mid over die Vecht. Focke-
ma Andreae veronderstelt dat de Hollandse graaf Willem de Goede (III), sa-
men 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 ver-
zwakte Utrecht voor te laten gaan in deze waterschapsorganisatie. In die tijd
was Vreeland de hoofdplaats van de bestuurseenheid Amstelland-Weesp-Gooi-
land, waarvan Willem de Goede het bestuur weer aan zich had getrokken. Maar
een 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.-Elisabethsvloed 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 sa-
mengaan, onder andere Muiden, Weesp, Weesperkarspel, Loosdrecht, Loenen
Kronenburgs gerecht, Breukelen Nyenrode, Abcoude- Baambrugge en Nigte-
vecht. Gelijktijdig met deze Hollandse herordening van het dijkbstuur, 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 ‘hin-
der’ 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 Hinder-
dam ontleende. Over de vrije doorvaart over de Vecht hebben wij het hierbo-
ven 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 verbe-
terde 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 scheepvaart belemmerde en overlading noodzakelijk kon
maken. Dit laatste hing ook samen met het onvoldoende uitdiepen en ‘mod-
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deren’ van de Vecht. Het bovenstaande betekent niet dat de dam en sluizen
niet ook hinderen. Weliswaar bestond het sluizencomplex uit drie kokers voor
de 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 ver-
meldden wel het toezicht over de sluizen door de Utrechtse burger Claes Cors-
kijnszoen, maar ook (moedwillige?) beschadigingen aan de sluis, door ‘visver-
kopers’ of andere doorvarende schippers 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 die zelfs door keizerlijke inmenging (Karel
V) gedwarsboomd. In 1522 blijkt de Hinderdam dan ook geheel ruineus ende ver-
ganckelicken 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 onduidelijk 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 Karel dan ook een be-
langrijke ordonnantie uit dienende tot conservatie van de sluysen aan den Hinderdam.
Hij constateert dat de Utrechtse landen in gevaar zijn (geweest) door het ge-
brek aan toezicht op de verlaten en sluizen in de Hinderdam. Schippers die
met schepen en schuiten de dam passeren, gaan zo onzorgvuldig met de slui-
zen om, dat de deuren van de verlaten breken ende ruineus worden. De sluisdeu-
ren 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 blij-
ken haast te hebben. In een stuk van het einde van de eeuw beroepen kooplie-
den en schippers zich op het vervoer van verderfelijke waren om toch maar snel te
kunnen schutten, ongeacht het hoge water. Maar in 1534 doen behalve de
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schippers ook de vissers al veel kwaad: zij steken zelfs groote sperren en palen tus-
schen 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 goe-
de toesicht by nachte hebben en dragen sal, tot den voorschreve sluysen en verlaten .... Vol-
gens 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 overigens 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 ver-
keren in slechte staat. Vermoedelijk betreft dit twee dammen, die beide met de
sluizen in de ‘oude Vecht’ verbonden zijn (hierover later meer). Naast de aan-
stelling van een ‘bequamen’ opzichter bij de sluis wordt in het jaar daarna,
1535, een 15-jaren-contract tot reparatie en onderhoud van de sluiswerken aan-
gegaan 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 repa-
reren 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 plantingen moeten weder worden gemaakt op
de ‘ouden’ dam. Item die plantinge 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 Hinderdam 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 wa-
len gezorgd, dat een afsnijding van de bocht, waarin de oude (en eigenlijke)
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
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beurt het werk niet naar tevredenheid gedaan te hebben en op 27 juli 1551 ma-
ken 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 (Kapittel St. Pieter, nr.1243). Het
bevat ook nog als zeer belangrijke clausule het weer doen ‘ruimen’ van de ge-
legde 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. In hoeverre de werken ook echt en geheel in korte
tijd werden uitgevoerd is ook nu weer niet duidelijk. Want al in 1553 en 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, dan
wel in hout. 8 Juli 1555 besluit men tot vernieuwing in hout, mits ter wijdte bin-
nen de stijlen van ’t deurgebindt drijvens water 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 ver-
laat 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, be-
zoeken van onderzoekscommissies en reparaties. In 1579 komt er weer zo’n
commissie van de Utrechtse Staten bij de dam kijken, maar ditmaal doen zij
ook nog iets: zij gaan ook naar Muiden om aldaar te bezien of er op deze plaats
een geschikte afdammingmogelijkheid is. De Hollandse Staten hadden op dat
onderzoek andermaal aangedrongen en bleven drang tot het verleggen van de
Hinderdam uitoefenen. Ook uit deze ontwikkelingen blijkt dat de verhouding
tussen Utrecht en Holland, mede onder invloed van de onafhankelijkheids-
oorlog tegen Spanje, veranderd is: er wordt tenminste gedacht aan de moge-
lijkheid van een ‘gemeenschappelijke’ waterkering; 1579 is tenslotte ook het
jaar van de Unie van Utrecht. Maar Utrecht zelf weet toch nog een hoop be-
zwaren naar voren te brengen: bijvoorbeeld het verlies van rechten op de slui-
zen, extra kosten, gevaar van verzanding en ‘cleyn water’ op de Vecht. In de vol-
gende jaren wordt door Holland regelmatig 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
Hinderdamse 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 an-
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dere 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 ge-
schiedenis van de Hollandse aandrang tot verplaatsing van de dam naar Mui-
den, alhoewel nu ook een tegenstem van Weesp gehoord wordt, maar Utrecht
blijft ‘bang’ voor de Hollandse plannen. Regelmatig doen in Utrecht geruch-
ten 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 de jaren (na 1618) weinig van Utrechtse verbete-
ringen 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 vaststelling
van schutgelden: 2 stuivers voor beytelaken, sammereusen, barckemeyers, cromstevens,
maasschepen en boeyers – 1 stuyver en 8 penningen voor carveelen, boeyers (nogmaals),
vriesche potten ende ponten, waterschepen – 8 penningen voor visch-, knol- of moes-
schuytjens, schouwen en diergelyke – 8 penningen voor alle roeyschuytjens, ofteroey-
praampjens (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 heb-
ben 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
Hinderdamsluis zonder schotdeuren om water op te kunnen houden blijkt te zijn. Vol-
gens 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 ma-
ken van bekwame schotdeuren, in den Hinderdam te hangen om het water te kunnen in-
laten en ophouden maar op 13 april 1673 wordt al door Holland ‘octrooy’ ver-
leend tot het verleggen van den Hinderdamsluis naar Muiden, die dan ook in
1674 wordt aangetroffen. 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 onderworpen aan het traktaat, waarin niet alleen bedongen werd
dat de Muidersluis zou blijven liggen waar die nu lag, maar ook dat de Hinder-
dam gesloopt zou worden en nooit op die oude plaats, of op enige andere
plaats opnieuw gelegd zou 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 brugverbin-
ding over de Vecht die hier vanaf 1618 was (hierna zal tot in onze eeuw een veer

87

N2005 00 voorwerk.pdf   87 12-12-13   11:28



88

Afb. 1. Dit kaartje hebben Marijke Don-
kersloot-de Vrij en de schrijver in 1987
gemaakt om enig inzicht te krijgen in
de ingewikkelde ‘vereilanding’ van de
Hinderdamse omgeving. Het is geba-
seerd op een fragment van een kaart uit
1621, dus aan de vooravond van de eer-
ste waterlinies. De A-stroom linksom is
de oude Vecht-loop, de B-stroom is de
‘nieuwe’ gegraven en huidige Vecht-
loop. Bij A vinden we de eerste sluizen
uit 1437 (later de ‘Cornelis de Haen-
sluis’ genoemd) en bij B de sluizen van
na ca 1550 (de ‘Jan Busen-sluis’ ge-
naamd).

Afb. 2. Fort Hinderdam in 1675 (Koper-gravure uit Lambert van den Bosch ‘Toneel des oorlogs’ Am-
sterdam).
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worden onderhouden). Maar toch ook het begin van iets: in 1673 wordt fort
Hinderdam op last van Willem III definitief bevestigd.
Uit een hier volgende aantal kaartjes wordt de ontwikkeling van het fort gevi-
sualiseerd.

Een zelfgemaakt kaartje (afb.1) laat de ligging op de grens van Holland en
Sticht duidelijk zien. Het toont de situatie in 1621 zoals die van ca 1550 tot 1672
bestond. In 1629 werd serieus begonnen met de realisatie van de Oude Hol-
landse waterlinie. 
Het kaartje laat goed zien waarom de Utrechtse kanunniken dit gebied uitko-
zen om in 1437 de hinderdam met sluizen aan te leggen (A) om de Stichtse lan-
den te beschermen tegen het (Hollandse) water van de Zuiderzee: het was het
meest noordelijke Stichtse gebied. Wanneer in 1509 een ‘blokhuis’ op het
schiereiland bij de Hinderdam wordt vermeld, dan is de bochtafsnijding (B)
nog niet gerealiseerd en staat dit blokhuis dus nog op een ‘schier’-eiland. Wan-
neer midden 16e eeuw de bochtafsnijding (en sluis-verplaatsing van A naar B)
een feit wordt, dan komt het blokhuis nog strategischer te liggen. Het voorstel
van Prins Maurits voor de aanleg van een rudimentaire schans op deze plaats in
1589 ligt dan ook zeer voor de hand. Andere Oranjes en Nassaus zetten het ver-
beteringswerk in de volgende eeuw voort: Frederik Hendrik in 1629, Johan
Maurits in 1672 en stadhouder Willem III in 1673.
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Afb. 3. Plan van ’t
Fort Hinderdam
in 1698 (ARA coll.
Hingman (supp)
inv. nr. 6521698).
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Vermoedelijk in het jaar 1673 werd het fort ‘ontkoppeld’ van het door de
bochtafsnijding midden 16de eeuw ontstane eiland en ontstond er een tweede
eiland, dat van het fort (nog afgezien van de twee kleinere ‘eilanden’ die vrij-
wel zeker tegelijkerijd werden aangelegd als ‘lunetten’ behorende bij het fort).

De eerste afbeelding van het fort die wij kennen is er een uit 1675 (afb.2). Het
laat een vermoedelijk zeer geromantiseerde versie zien van wat er was (of wat er
zou kunnen zijn). Interessant is wel dat er ter hoogte van de verbinding van het
(nu afgescheiden) fort met het resterende eiland nog steeds sporen te vinden
zijn van zo’n verbinding (een ondiepe richel).

De overige afbeeldingen verhalen van verdere ontwikkelingen, tot aan onze
tijd toe. Wellicht verdient afbeelding 5 speciale aandacht: het prachtige uit-
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Afb. 4. 1726: Plaan van de schans den Hinderdam met zijn twee gedemolieerde ravelijnen, J.P. Pre-
voost (Donkersloot-de Vrij De Vechtstreek, Weesp 1985). 
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zichtspunt tegenover de hofstede Overdam, met zicht op het fort. Wat zou het
aardig zijn om dit uitzichtspunt aan het einde van het eeuwenoude Aetsveldse
weggetje in ere te herstellen. Een haalbare uitdaging in het kader van alle
grootse projecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Am-
sterdam. Het mooiste van het fort Hinderdam is zijn unieke landschappelijke
ligging op dit kruispunt in de Vecht. Dat wisten ze al in 1791, en men zou het
zich weer bewust kunnen zijn. Ieder fort van de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft zijn eigen bijzonderheden en charmes en
gelukkig lijken ze niet allemaal op elkaar. De schoonheid van Hinderdam is
haar ongenaakbaarheid, haar ligging omringd door beschermend water die
nieuwsgierigen op gepaste afstand houdt. Je mag er naar kijken, niet aanko-
men: de verbeelding is hier nog aan de macht.
Houden zo!

F. Cladder 2006 Nederhorst den Berg

Jaartallen & feiten (met dank aan o.a. wijlen de heer Anne Visser)
1437: Hinderdam met sluis aangelegd (later de Cornelis de Haen-sluis genoemd, naar de reparateur

in het midden 16e eeuw) gebouwd / grote kolk ca 5.90 breedte (meeste bruggen in die tijd ca
5.60 breedte)

1509: bouw van een ‘blokhuis’ door Floris van Egmond op schiereiland bij de Hinderdam 
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Afb. 5. 1773: Fort
Hinderdam &
omgeving met
buitenplaats Hin-
derrust op een
eiland (Vesting-
plan H-757,
ARA). 
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1548/1549/1551: aanleg van een nieuwe sluis (de Jan Busen-sluis) in de Lage Weide bij de Hinder-
dam waarmee de Vecht-bocht wordt afgesneden. Hierdoor ontstaat een ca. 5 ha groot eiland.

1589: (voorstel voor) een rudimentaire schans bij de Hinderdam op last van Prins Maurits
1629: Oude Hollandse Waterlinie (ook wel aangeduid als Utrechtse Linie, Capitale Linie of Grote Wa-

terlinie) wordt aangelegd: op Hinderdam een ‘aardwerken schans’ (www.stelling-amsterdam.nl);
in hetzelfde jaar volgt een versterking van o.a. fort Hinderdam op last van Frederik Hendrik

1672: versterking fort Hinderdam door Johan Maurits van Nassau
1673: bevestiging/bouw van een gebastionneerd fort Hinderdam (& Nieuwersluis & Weesp/Muiden

en Uitermeer worden vernieuwd) op last van Willem III; mei 1673 begint de bouw, naar een ont-
werp van ingenieur Ros; ‘van schans naar fort’. Vermoedelijk wordt nu ook de ‘fort-gracht’ gegra-
ven waardoor het fort-eiland los komt van het grote eiland. Zie afbeelding van de kopergravure van
het Fort Hinderdam in Lambert van den Bosch ‘Toneel des oorlogs’, Amsterdam 1675 (Bodel Nij-
enhuis 454/12). Vermoedelijk worden nu ook de twee kleine lunettes op de beide Vechtoevers aan-
gelegd, 1 buitendijks aan de noordzijde van de Vecht en 1 binnendijks achter het jaagpad aan de
zuidzijde van de Vecht. Op de westpunt van het forteiland zelf bevindt zich nu een kleine ravelijn.

1674-1780: pont bij de Hinderdam? 
1777: 9 april: verzoek van Joan Hope, heer van Nederhorst den Berg, aan Utrecht om een brug te

mogen leggen bij de Hinderdam
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Afb. 6. 1719: Overdam, ziende op de schans Hinderdam (De Zegepraalende Vecht).
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1780: overeenkomst over brug gesloten 
1780-1819 (of 1782-1818): brug over de Vecht bij de Hinderdam?
1787: Pruisische aanval op en bezetting van de Hinderdamse schans (ltn. Borkowski & majoor Zur-

son & Von Pfa)
1794: Engelse troepen bezetten fort Hinderdam 
1813: kozakken op fort Hinderdam 
1815: begin met de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie (NHW) waarvan ook de Hinder-

dam deel gaat uitmaken. De linie is pas rond 1885 als voltooid te beschouwen.
1830: octrooi-aanvraag van J.Warin voor een ‘schipbrug’ bij de Hinderdam
1844: vestingwerk van ‘eerste of tweede klas’ bij Koninklijk Besluit – in 1854 bevestiging als ‘eerste

klas’ (zie www.stelling-amsterdam.nl)
1848: bouw vierkant, verdedigbaar wachthuis op fort Hinderdam, met in de borstweringsmuur 2

schietsleuven voor geschut (ARA, situatieplans van vestingen H 135, plans van gebouwen H 107).
Bemanning: ca 50 man

1874 Stelling van Amsterdam wordt aangelegd
1880: aanpassing van het wachthuis op fort Hinderdam, bouw van remise met kruitmagazijn en een

projectielenvulplaats, wijziging van de omwalling (ARA, plans van vestingen H 762).
1913: Fort Hinderdam wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam
1922: Fort Hinderdam wordt toegevoegd aan de Vesting Holland Oost-front (v/h NHW). De naam

NHW is echter blijven voortleven tot 1940, de formele einddatum van de NHW.
1934: bouw dubbele & zware mitrailleurkazemat van gewapend beton op fort Hinderdam
1939: bouw twee schuilplaatsen (Prov.Planologische Dienst NH, studiebericht 17)
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Afb. 7. 1924: luchtfoto Jaap van der Zee, Hinderdam met bomvrij wachthuis en remise/kruitmaga-
zijn (Archief Menno van Coehoorn).
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1951: Fort Hinderdam wordt per KB ‘gedegradeerd’ tot vestingwerk ‘van geen klasse’
1954: fort Hinderdam wordt als vestingwerk opgeheven en als natuurgebied aan het NH-landschap

in beheer gegeven
1992: Fort Hinderdam wordt aangekocht door NatuurMonumenten. Beheerder NM – Jan Buiten-

dijk & Ron van Overeem. Monumentenstatus: Rijksmonument. Fort Kijkuit – Kleizuwe 17 – 3633
AE Vreeland / tel:0294-231144 / r.vanovereem@natuurmonumenten.nl

Noten
1. Van Mieris, Groot charterboek der graaven 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 ge-

meenschap 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.
Met speciale dank aan Ida Kemperman van het gemeente archief Weesp, die voor schrijver 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 kaar-
ten, vanaf ongeveer 1525, laten veel zien van de situatie ter plekke, maar soms getuigen die ook van
(al te veel) fantasie of doen zij daar juist een beroep op.
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Afb. 8. 1990: Fort Hinderdam (foto Paul Paris voor Noord-Hollands Landschap).
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