
HET DOMKAPITTEL EN DE VISRECHTEN OP HET NAARDERMEER 

Op 21 April was het (met verwaarlozing van de kalendereorrecties) precies 
duizend jaar geleden, dat de Duitse koning Otto I aan de Domkerk het recht op 
de opbrengst van de visserij op het Naardermeer, toen Uteromerus of Uitermeer 
genoemd, schonk; en wel op de volle opbrengst van de visserij met een tragel. 
d.i. een zegen of sleepnet, en op de halve opbrengst van de overige visserij. 

Men krijgt de indruk dat de kapittels uit het gebruiksrecht van het water ook 
hun recht van eigendom van het meer zelf afleidden. Op onbekende wijze kwam 
hierbij ook het recht van vogelarij en zwanendrift. 

In 1623 werd de visserij het laatst verpacht: de kapittels verkochten toen voor 
f 28.000— aan een combinatie, waarin Godard van Reede, heer van Nederhorst, de 
grote drijfkracht was, al hun rechten, zodat de weg vrij was voor de droog
making van de Naardermeerpolder 1627-1629. die echter door kwelwater een ge
hele mislukking werd. 

Maar al in 1613 kocht Van Reede een gedeelte van het meer en toen kwam 
ook een grensregeling tot stand tussen de gemeente Naarden en de kapittels. 
die steunde op de grensregeling van 1396 tussen Naarden en Muiderberg, en 
die de grondslag legde voor de tegenwoordige gemeentegrens dwars door het meer. 

Een aardige bijzonderheid is dat de vereenzelviging van Uitermeer en Naarder
meer, die steunt op de geleidelijke overgang van het eerste in het laatste door 
verlanding aan de Westzijde en afslag aan de Oostzijde, zodat er volkomen 
continuïteit en dus ook idantiteit mag worden aangenomen, en die ook dooi 
rnej. dr Maris in haar historische bijdragen tot Van Zuideren Bakker's boek 
over het Naardermeer wordt geponeerd, door vele historici niet wordt onder
schreven. 

Trouwens de aanspraak, die Naarden maakte op de nieuwe Oostelijke helft van 
het meer, impliceert ook dat men deze helft niet als Uitermeer wilde beschouwen. 
Dit is een vraagstuk waar men eindeloos over redeneren kan, evenals over de 
raamsafscheiding van het Uitermeer. 

Het dorp (in 1613 afgebroken) en het fort zullen naar het meer genoemd zijn, 
en dit, in tegenstelling tot het Overmeer (nu Horstermeerpolder) zal zo genoemd 
zijn naar de ligging, meer stroomopwaarts (over - opper) en stroomafwaarts 
(uiter = lager; ten opzichte van de Vecht. 

Later ontstond ook een dorp Overmeer, en toen begreep men de oude namen 
niet meer, zodat op een kaart van 1575 de Horstermeer verschijnt als „Over-
meersemeer" ! 

M. RAVEN 

CONTRIBUTIEBETALING 

De herinneringen voor contributiebetaling zijn thans alle ver
zonden. Na 8 Juni zal tot inning per kwitantie worden overgegaan, 
waardoor de contributie verhoogd wordt met ƒ 0,25 inningskosten. 

De postrekening ten name van de „Penningmeester van Oud-
Utrecht" te Utrecht draagt het nummer 575520. 

Aan degenen, die hun contributie reeds overmaakten op post
rekening 18328 ten name van de vorige penningmeester, Jhr. Dr. 
M. R. Radermacher Schorer, en die toch een herinnering ontvingen, 
bied ik gaarne mijn verontschuldigingen aan; de Heer Schorer was 
wegens ongesteldheid nog niet in de gelegenheid mij de door hem 
ontvangen contributies over te dragen. 

J. F. H. BOSCH, 
h.t. penningmeester 
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