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Stoer en eigenwijs. Dát is het 
Muiderslot. Het oudste en 
best bewaarde kasteel van 
Nederland, onder de rook van 
Amsterdam. Een magische plek, 
omringd door groen en water. 
Het kasteel is gebouwd door 
graaf Floris V in 1285 en kent een 
lange geschiedenis waarin het 
afwisselend wordt gebruikt, 
bewoond, bezet, gesloopt, 
herbouwd en opgeknapt. Dit is 
de roerige geschiedenis van het 
mooiste middeleeuwse kasteel 
van Nederland. Tegenwoordig is 
het een levendige plek waar veel 
bezoekers komen genieten. 
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Onder de rook van Amsterdam 
ligt al ruim 700 jaar het stoere 
Muiderslot. Een magische 
plek, dit eeuwenoude kasteel, 
omringd door groen en water. 
Het kasteel is gebouwd door 
graaf Floris V in 1285 en kent 
een lange geschiedenis waarin 
het afwisselend wordt gebruikt, 
bewoond, bezet, gesloopt, 
herbouwd en opgeknapt. Dit 
is de roerige geschiedenis van 
het mooiste en best bewaarde 
middeleeuwse kasteel van 
Nederland. Een levendige plek 
waar ook nu nog veel bezoekers 
van komen genieten.

Eigenwijs 
sinds 1285!
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Muiderslot Castle has stood just 
outside Amsterdam for over 
700 years. This ancient castle 
is a magical place, surrounded 
by greenery and water. Built by 
Count Floris V in 1285, during 
its long history it has been 
used as a home, besieged and 
occupied, demolished, rebuilt 
and refurbished. This book tells 
the turbulent story of the finest 
and best-preserved Medieval 
castle in the Netherlands, now 
a lively placed enjoyed by many 
visitors.

Uniquely itself 
since 1285
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Verdedigingsburcht
Het Muiderslot is gebouwd als verdedigingswapen met muren van wel 1,5 meter dik. Dankzij de 
uitstekende torens kunnen de wachters de omgeving én de buitenmuren van het kasteel in de gaten 
houden. Geen vijand klimt ongezien naar boven. Die is trouwens ook al lang vanuit 48 schietgaten 
gezien.

Een warm onthaal
De Poorttoren is het hart van de verdediging van het Muiderslot. Het is een soort regiekamer, van 
waaruit de soldaten instructies krijgen. Recht boven de poort bevindt zich de mezekouw: drie grote 
werpgaten waardoor hete olie, pek, keien, bakstenen en hete keukenbrij naar beneden wordt gestort. 
Een warm onthaal voor de vijand.

Het mooiste en 
best bewaarde 
middeleeuwse 
kasteel van 
Nederland
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Een 
gouden 
plek

Het verhaal van het Muiderslot begint 
in de middeleeuwen. Omstreeks 1285 
laat Floris V – graaf van Holland en 
Zeeland – een stoere burcht bouwen 
op een strategische plek: aan de 
monding van de rivier de Vecht en 
vlakbij de Zuiderzee. De Vecht is in die 
tijd de belangrijkste handelsroute over 
water naar Utrecht. Floris laat alle 
schepen die voorbij varen tol betalen. 
Dat levert hem een aardige cent op en 
bovendien heeft hij zo maximale 
controle over wie en wat er het bisdom 
van Utrecht in- en uitgaat. Een doorn in 
het oog van zijn grootste vijand, de 
bisschop van Utrecht. En dat, terwijl 
graaf Floris de rechten over het gebied 
van diezelfde bisschop heeft 
verworven.

Een moeilijke trap
Om de top van de Westertoren te bereiken, moet de vijand 83 
ongelijke treden omhoog klimmen. De nauwe wenteltrap is 
rechtsdraaiend en dat is niet voor niets: probeer met het zwaard 
in je rechterhand maar eens soepel omhoog te klimmen, terwijl je 
tegelijkertijd moet vechten.

Vliegende steiger
Op de grote overdekte weergang en bij sommige vensters zitten 
gaten in de buitenmuur. Daardoor kun je een balk naar buiten 
schuiven. Je klimt uit het raam, legt een plank over de balken 
en je hebt een vliegende steiger die dienst kan doen als extra 
verdediging.

Stenen kanonskogels
Aan het eind van de middeleeuwen, rond 1500, komen ‘kloten’ in 
gebruik: stenen kanonskogels met een vernietigende slagkracht. 
Daar was geen kasteelmuur tegen opgewassen. De eerste 
kogels drukken de steenmassa los en de volgende serie kogels 
breekt er dwars doorheen. Dit is het einde van het kasteel als 
verdedigingswapen.

9
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Slot in verval
De bestuursambtenaar – baljuw – die op het Muiderslot woont, 
oefent zijn taak steeds vaker buitenshuis uit en verblijft nog 
maar af en toe in het kasteel. De slotbewaarder is belast met het 
dagelijkse reilen en zeilen. In 1787 breekt paniek uit: opstandige 
patriotten rukken op vanuit Amsterdam naar Muiden en bezetten 
het slot dat eigendom is van de staat: dus van de vijand. De 
slotvoogd wordt hardhandig verjaagd en zijn kostbare porselein 
vliegt door de ramen de gracht in! Het kasteel wordt volledig 
geplunderd en vernield. 

Explosiegevaar
Niet lang daarna, in 1795, komt de Franse Lodewijk Napoleon 
aan de macht in de Nederlanden. Alle ambtenaren worden 
ontslagen; zo ook de baljuw. Franse soldaten nemen hun intrek in 
het Muiderslot. Op last van keizer Napoleon Bonaparte worden 
de kelders volgestouwd met wapens en munitie. Op een gegeven 
moment ligt er maar liefst 90.000 pond buskruit. Je moet er niet 
aan denken wat er zou zijn gebeurd als dat was ontploft…

P. van Loo schetst het kasteel omstreeks 1785. 

Aankondiging van de publieke 
verkoop voor afbraak van het slot te 
Muiden, 16 juli 1825.

Van ridderkasteel 
tot rijksmuseum

Te koop voor sloop
Na de val van Napoleon wordt het Koninkrijk der Nederlanden 
opgericht, met koning Willem I aan het roer. Het eens zo 
imposante Muiderslot is compleet vervallen en staat te koop. Het 
regent protesten, vooral van schrijvers en dichters. Zij vinden dat 
het kasteel bewaard moet blijven ter herinnering aan P.C. Hooft, 
de ‘Hollandse Shakespeare’ én de beroemdste bewoner van het 
Muiderslot. De koning blijkt gevoelig voor het protest en verijdelt 
de verkoop. Maar de schatkist is leeg. Geschrokken probeert de 
regering het kasteel te slijten aan Amsterdam, maar de verarmde 
stad hapt niet toe.

Bouwval met potentie
Eind negentiende eeuw wordt het kasteel voor een evenement 
tijdelijk opgetuigd en ingericht in de stijl van de zeventiende 
eeuw. Het opent de ogen voor de kracht van het Muiderslot 
als herinneringsplek voor de beroemde schrijver P.C. Hooft en 
de Muiderkring. De grote ommekeer vindt plaats in 1878. Het 
Muiderslot wordt officieel een rijksmuseum; een van de eerste 
rijksmusea in Nederland. 

Charles Rochussen schildert de feestelijk aangeklede ridderzaal tijdens de Vondelfeesten op 19 oktober 1867.
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Pierre Cuypers en de ridderzaal
Architect Pierre Cuypers krijgt eind negentiende eeuw de opdracht om een herstelplan voor de ridder zaal 
van het Muiderslot te maken in de stijl van de gouden eeuw. Cuypers is bekend van het Centraal Station 
en het Rijksmuseum in Amsterdam. Diverse Amsterdamse stadsfeesten brengen de eerste gelden bijeen. 
De feestcommissie heeft de smaak te pakken en houdt zichzelf in stand om zich blijvend in te zetten voor 
de restauratie van het interieur van het Muiderslot. Een taak die ze tot vandaag de dag vervult.

Gerrit Lamberts tekent een fragment van de kale 
ridderzaal in 1838.

Ontwerp van architect P.J.H. Cuypers voor de herstelling van 
de Groote Zaal van het Muiderslot uit 1880.

De ingekleurde ansichtkaart toont de door Cuypers bedachte grote zaal in 1905.

Facelift en kantelen
Rond 1900 krijgt het hele kasteel een ingrijpende facelift 
waardoor het weer voldoet aan het romantische beeld van 
een middeleeuwse burcht. Het slot wordt rondom voorzien 
van nieuwe kantelen, hogere torenspitsen met overdekte 
weergangen en op de binnenplaats komt een echte waterput. 
De gammele houten slotbrug wordt vervangen door een massief 
stenen exemplaar.

Gulle gevers en koninklijk bezoek
De viering van honderd jaar koninkrijk in 1913 wordt aange-
grepen om een grote tentoonstelling te organiseren in de 
zalen van het Muiderslot. Liefhebbers en musea geven gul hun 
zeventiende-eeuwse meubelen, huisraad en schilderijen in 
bruikleen. Koningin Emma tekent als eerste het gastenboek in het 
kasteel; later gevolgd door koningin Wilhelmina en haar gemaal. 
Tot op de dag van vandaag wordt het gastenboek getekend door 
voorname bezoekers, zoals koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima.
Mede dankzij de stoomtram vanuit Amsterdam bezoeken ruim 
40.000 bezoekers in de zomer van 1913 het kasteel. Een deel 
van de voorwerpen wordt na de tentoonstelling geschonken, 
aangekocht of in bruikleen gegeven, zodat de zalen grotendeels 
aangekleed blijven. Binnen voelt het als het huis van P.C. Hooft.

Renovatieplan voor het Muiderslot uit 1895.

De Prinsenkamer tijdens de 
tentoonstelling in 1913.



50 51

Pierre Cuypers en de ridderzaal
Architect Pierre Cuypers krijgt eind negentiende eeuw de opdracht om een herstelplan voor de ridder zaal 
van het Muiderslot te maken in de stijl van de gouden eeuw. Cuypers is bekend van het Centraal Station 
en het Rijksmuseum in Amsterdam. Diverse Amsterdamse stadsfeesten brengen de eerste gelden bijeen. 
De feestcommissie heeft de smaak te pakken en houdt zichzelf in stand om zich blijvend in te zetten voor 
de restauratie van het interieur van het Muiderslot. Een taak die ze tot vandaag de dag vervult.

Gerrit Lamberts tekent een fragment van de kale 
ridderzaal in 1838.

Ontwerp van architect P.J.H. Cuypers voor de herstelling van 
de Groote Zaal van het Muiderslot uit 1880.

De ingekleurde ansichtkaart toont de door Cuypers bedachte grote zaal in 1905.

Facelift en kantelen
Rond 1900 krijgt het hele kasteel een ingrijpende facelift 
waardoor het weer voldoet aan het romantische beeld van 
een middeleeuwse burcht. Het slot wordt rondom voorzien 
van nieuwe kantelen, hogere torenspitsen met overdekte 
weergangen en op de binnenplaats komt een echte waterput. 
De gammele houten slotbrug wordt vervangen door een massief 
stenen exemplaar.

Gulle gevers en koninklijk bezoek
De viering van honderd jaar koninkrijk in 1913 wordt aange-
grepen om een grote tentoonstelling te organiseren in de 
zalen van het Muiderslot. Liefhebbers en musea geven gul hun 
zeventiende-eeuwse meubelen, huisraad en schilderijen in 
bruikleen. Koningin Emma tekent als eerste het gastenboek in het 
kasteel; later gevolgd door koningin Wilhelmina en haar gemaal. 
Tot op de dag van vandaag wordt het gastenboek getekend door 
voorname bezoekers, zoals koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima.
Mede dankzij de stoomtram vanuit Amsterdam bezoeken ruim 
40.000 bezoekers in de zomer van 1913 het kasteel. Een deel 
van de voorwerpen wordt na de tentoonstelling geschonken, 
aangekocht of in bruikleen gegeven, zodat de zalen grotendeels 
aangekleed blijven. Binnen voelt het als het huis van P.C. Hooft.

Renovatieplan voor het Muiderslot uit 1895.

De Prinsenkamer tijdens de 
tentoonstelling in 1913.



52 53

Een zomermiddag met de Muiderkring
J.H. Isings is tekenaar van de bekende Nederlandse historische schoolplaten. In 1928 schetst hij de 
Muiderkring in de door Cuypers gerestaureerde ridderzaal. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de 
ridderzaal opnieuw grondig gerestaureerd waarbij de middeleeuwse schouw wordt teruggevonden. 
Dat is voor Isings aanleiding om in 1952 zijn schoolplaat van de Muiderkring aan te passen.

Het Muiderslot verandert door de eeuwen heen van waterburcht tot startpunt van de beroemde 
Hollandse waterlinies. Vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelen de Hollanders een uniek 
defensiesysteem met water als wapen. Bij oorlogsdreiging worden bewust bepaalde gebieden 
enkele decimeters onder water gezet: te diep om doorheen te lopen of te rijden, maar niet diep 
genoeg om te bevaren. Van 1629 tot 1952 maakt de vesting Muiderslot deel uit van maar liefst vier 
waterlinies ter verdediging van Holland en Amsterdam: de Utrechtse waterlinie, de Oude en de 
Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Deze waterlinies zijn wereldberoemd 
geworden en staan deels op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed. 

De ‘Sluisbeer’ is een holle stenen dam met drie sluisdeuren in de buitengracht bij het noordbastion. Tot vandaag 
doet de dam dienst bij het waterbeheer van het achterland. 

Zeven eeuwen 
Muiderslot en 
het water
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Museum binnen én buiten
Met de opheffing van de Hollandse Waterlinie begin jaren vijftig, 
zijn de vestingwerken rondom het kasteel geen beschermd 
militair terrein meer. De fortwachterswoning voor het kasteel 
maakt plaats voor gereconstrueerde tuinen. Eind jaren zestig 
wordt het nieuwe poortgebouw aan het begin van het terrein 
opgeleverd. De laatste slotbewaarder en zijn gezin verlaten de 
torenkamers van het kasteel. Hiermee komt definitief een einde 
aan ruim zeshonderd jaar bewoning van het Muiderslot.

Deze luchtfoto uit 1959 toont de 
eerste aanleg van de kruidhof en 
de pruimenboomgaard achter het 
kasteel. De vestingwallen zijn opnieuw 
aangeplant met iepen.

Voormalige woon 
en slaapkamer van 
de slotbewaarder 
in respectievelijk 
de Noorder en 
Oostertoren.

Het Muiderslot als topstuk
Door de ontwikkeling en reconstructie van 
het vestingterrein, komt het kasteel zelf 
steeds meer in de schijnwerpers te staan. Ook 
de aandacht en belangstelling voor ridder 
Floris en de middeleeuwen groeit. Bezoekers 
willen meer dan alleen een rondleiding door 
het ingerichte huis van Hooft.
Het Muiderslot zélf is het topstuk van de 
collectie. Rond de millenniumwisseling krijgt 
het kasteel nog een flinke opknapbeurt. 
Inmiddels is het overgrote deel van het 
kasteel opengesteld voor publiek.

Populaire televisieseries als Floris (1960) – met Rutger Hauer 
in de hoofdrol – en Game of Thrones, voeden de voortdurende 
populariteit van de middeleeuwen.



54 55

Museum binnen én buiten
Met de opheffing van de Hollandse Waterlinie begin jaren vijftig, 
zijn de vestingwerken rondom het kasteel geen beschermd 
militair terrein meer. De fortwachterswoning voor het kasteel 
maakt plaats voor gereconstrueerde tuinen. Eind jaren zestig 
wordt het nieuwe poortgebouw aan het begin van het terrein 
opgeleverd. De laatste slotbewaarder en zijn gezin verlaten de 
torenkamers van het kasteel. Hiermee komt definitief een einde 
aan ruim zeshonderd jaar bewoning van het Muiderslot.

Deze luchtfoto uit 1959 toont de 
eerste aanleg van de kruidhof en 
de pruimenboomgaard achter het 
kasteel. De vestingwallen zijn opnieuw 
aangeplant met iepen.

Voormalige woon 
en slaapkamer van 
de slotbewaarder 
in respectievelijk 
de Noorder en 
Oostertoren.

Het Muiderslot als topstuk
Door de ontwikkeling en reconstructie van 
het vestingterrein, komt het kasteel zelf 
steeds meer in de schijnwerpers te staan. Ook 
de aandacht en belangstelling voor ridder 
Floris en de middeleeuwen groeit. Bezoekers 
willen meer dan alleen een rondleiding door 
het ingerichte huis van Hooft.
Het Muiderslot zélf is het topstuk van de 
collectie. Rond de millenniumwisseling krijgt 
het kasteel nog een flinke opknapbeurt. 
Inmiddels is het overgrote deel van het 
kasteel opengesteld voor publiek.

Populaire televisieseries als Floris (1960) – met Rutger Hauer 
in de hoofdrol – en Game of Thrones, voeden de voortdurende 
populariteit van de middeleeuwen.


