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Eén slaat de papklok Melk de koe                                                               
     Twee slaat de papklok Maak de mout                                                                      

   Drie slaat de papklok Hak het hout                        
   Vier slaat de papklok Stook het vuur 

   Vijf slaat de papklok Pak de pan 
   Zes slaat de papklok  Roer het door 

   Zeven de papklok  Kook het gaar 
   Acht slaat de papklok Proef er van 

   Negen de papklok   Pap is klaar 

 
 



  
 

 
 

Er staat een roofdier in de stad, 
maar zonder grote klauwen 

Wie is dat roofdier denk je en wat 
moet het tegenhouden? 

            
 



 

Op het oude pi-pa-Pampus 

met z’n lange gi-ga-gangen 
liggen stalen ki-ka-koepels 

en een stenen bi-ba-beer 
Uit de ki-ka-ko-kanonnen 

komt geen ki-ka-kogel meer 
 



  
 
 
 
 
 

Alles hier draait om mijn wil 
Van alles hier ben ik de spil 
Als ik beweeg staat alles stil 

  



  

 
          

        Zes bruggen      Breek ze af                      
        Vijf forten      Sloop ze          
        Vier grachten Gooi ze vol              
        Drie kerken     Verkoop ze  
        Twee kroegen   Haal ze weg 
        Eén over    Jij hebt pech   

 
 



  
 

Vier van mij verbinden vier 
Alle acht van steen 

Negen eeuwen sta ik hier 
Water om me heen 

 



 
 

 

Ik ga met de trekschuit mee 
van Amsterdam naar Muiden 

In de jaaglijn, niet aan boord 
Dat is voor dure luiden  

 
Hoor eens baas, ik kan niet meer 

Mag ik niet even rusten?  
Ik zou wel een broodje en  

een slokje water lusten 
 

Daar in Muiden staat een pomp 
Ik weet er ook een bakker 

In de verte zie ik ze 

Nog even jagen makker!  



  
 

Acht poten heb ik 
en plek voor acht man 

Maar hoe komt het dat ik 
alleen hier staan kan?  

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 Kapitein, mag ik er door? 

 Nee, er ligt een ketting voor  
 Al wie op de Vecht wil varen, 

 die moet eerst een tol betalen  
 Wat voor tol zal dat dan zijn?  

 Een hapje van mijn verse brood?  
 Nee, die tol vind ik niet groot  

 Een slokje uit mijn kruikje wijn?  
 Nee, die tol is mij te klein 

 Een kusje van mijn lippen rood?  
 Jij mag verder met je boot 



 
 
 
 

Ik heb een deur 

Nee twee! 
Nee vier! 

Nee acht! 
Nee zestien deuren! 

Als al die deuren open staan, 
wat zal er dan gebeuren? 



                                            
                                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                   

                                                                                                                                                                 Moordenaar! Moordenaar!  
                                    Jij zorgt altijd voor gevaar   
                                    Dendert door de Naarderstraat                     
                                    Kijkt niet of er iemand staat                    
                                    Jij rijdt alle fietsen stuk 

                                    Krijgt geheid een ongeluk                  
                                    Iedereen, verstop je maar,          
                                    voor de Gooische Moordenaar! 

 



 
     
 

    Pas op, daar zijn de Fransen 

    Ze zwaaien met hun lansen  
    Ze gaan zich hier verschansen  

    Uit onze keukens schransen  
    In onze kroegen dansen  

    Met onze meiden sjansen   
 

    Dat zal toch niet gebeuren zeg 
    We jagen al die Fransen weg! 

  



 
 

 

Kaatje gaat varen 
  

Kaatje liep eens langs de sluis  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Op het trapje stond een muis 

Kaatje Kaatje Kaatje 
Met een knappe muizenkop  

Kaatje Kaatje Kaatje 
En een kapiteinspet op 

Kaatje Kaatje Kaatje 
Kaatje ga je met me mee? 

Kaatje Kaatje Kaatje 
Samen varen op de zee? 

Kaatje Kaatje Kaatje  



  
                Kaatje stapte snel aan boord  

Kaatje Kaatje Kaatje 

En daar schoot het bootje voort  
Kaatje Kaatje Kaatje 
Een-twee-drie de haven uit  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Oost en west en noord en zuid 

Kaatje Kaatje Kaatje  
Met het allermooiste weer  

Kaatje Kaatje Kaatje  
Langs het hele IJsselmeer  

Kaatje Kaatje Kaatje 

 



  

                                                Amsterdam en Volendam  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Hoorn, Enkhuizen, Medemblik  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Hindeloopen, Lemmer, Urk   
Kaatje Kaatje Kaatje 

Harderwijk en Spakenburg 
Kaatje Kaatje Kaatje 

Huizen, Naarden, Muiderberg  
Kaatje Kaatje Kaatje 

Tot de boot het bochtje nam  
Kaatje Kaatje Kaatje 

En terug in Muiden kwam  
Kaatje Kaatje Kaatje 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

                                                                                    Kaatje sprong weer op de kaai  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Met een grote reuzenzwaai  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Vaar je nog eens mee? zei muis 

Kaatje Kaatje Kaatje 
Graag, zei Kaat, maar nu naar huis!  

Kaatje Kaatje Kaatje 
Kaatje Kaatje Kaatje  

 



 
 

In ben een kant  
waar de wind naar kan draaien  

En ook het land  
waar de molens voor draaien  

Ik heb één stand,  
kan niet klappen of draaien  

Wie ben ik die  
zo de stad mag verfraaien?  

 



  
 

Ik heb geen stroom 
Ik ben wel hoog 
Van onder nat 

en boven droog  

 
 



Pauw en Anker   
Ossekop  

Duif en Lelie  
Langhe Gang 

Blauwe Wereld 
Nieuwe Keet 

Jij weet hoe een  
zoutkeet heet               

 
 
 



   

 

Spiering! Spiering! 
Bak ze op de vliering 

Lust je soms geen Spiering dan? 
Ja, daar smult heel Muiden van! 

Kun je dan geen Spiering kopen? 
Moet je zelf het ijs op lopen 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ik ben aardig, zoek geen ruzie 
Ga gezellig door de stad 

Ik ben rustig, dus ik snap niet 
dat ik ….. heet. Snap jij dat?  

 



  
 

Schip van hout 
                             Schip met vis 

                             Schip met vee 
                             Schip met zout 

                             Schip met kruit 
                             Schip vaart uit 

                             Schip keert weer 
                             Schip met goud  

  



  Zeven bange ridders  
 

 
 
 
 
 
 

                                                        Ik liep eens bij het Muiderslot,  

daar zag ik zeven ridders  
Die ridders hadden allemaal  

verschrikkelijk de bibbers 
 

Ze hadden net een spook ontmoet  

en waren zo geschrokken,  
dat ze meteen met grote spoed 

uit hun kasteel vertrokken  
 

Maar het werd avond, het werd koud  

Wat moesten ze beginnen?  
Zij stonden buiten, doodsbenauwd,  

hun warme bedjes binnen  



 
 

                                                                      De ridders namen een besluit: 
we stoppen nu met zeuren 
Dat spook gaat ons kasteel weer uit 

Maar hoe moest dat gebeuren?   
 

De eerste zei We lokken hem  

met appeltjes naar buiten 
Nee, zeiden alle anderen,  

die gooit-ie door de ruiten 
  

De tweede zei We brengen brood  
en smeren er een drol op  

Nee, zeiden alle anderen, 
want daar zijn spoken dol op 

 



 
 

                          De derde zei Verjaag hem dan   
                          met wapperende vlaggen 

                          Nee, zeiden alle anderen,  
                          daar moet een spook om lachen  

 

                          De vierde zei Dan sturen we 
                          de paarden wel naar binnen 

                          Nee, zeiden alle anderen,  
                          die maakt hij bang met spinnen  

 

                          De vijfde zei We vallen aan  
                          met zeven scherpe zwaarden  

                          Nee, zeiden alle anderen,  
                          dan knipt hij onze baarden  

 



   
 

De zesde zei Misschien schrikt hij 
wel van een harde wekker  

Nee, zeiden alle anderen,  
dat vinden spoken lekker 

 

De zevende dacht nog eens na  
en zei toen Beste maten,  

het lijkt mij heel verstandig om  
het spook met rust te laten  

  
In ’t Muiderslot is plek genoeg  

en spoken wonen netjes  
Goed, zeiden alle anderen, 

en kropen in hun bedjes  



 
 
 

                                                                     

                                                                                                                                                                                    Een uurtje later kwam het spook 
   met warme melk en koekjes 

   en las de ridders heel lang voor  
   uit griezelige boekjes  



     
 
                              
 
 
 
 
 
                               
                                                                                                                                                                                    

 
 
 

                                          Hé daar, Sluisbrug, zeg eens gauw, 

                                          want ik wacht zo veel voor jou  
                                          Hoe vaak draai jij op een dag? 

                                          En waar staat dan dat dat mag?  
                                          Waarom gaat toch elke keer  

                                          voor mijn neus de slagboom neer? 
                                          En als ik niet door mag lopen, 

                                          ben jij dan net dicht? Of open?  



 
 

 

Muiden is oud                Muiden in brand 
         Huizen van hout                 Aan elke kant            
         Hout is niet duur                 Vlammengloed wint     
         Houdt wel van vuur                Vuurzee verslindt 

                                                

   
 
 
 

         Muiden vergaat                    Muiden komt weer 
         Weg is de straat                   Bouwt nog een keer 
         Weg is de stad                       Met houten muur 
         Alles ligt plat                Steen is te duur 

 



 
 

 
 

 Hendrik met zijn fiere Alie      Hennie met de hartsvriendinnen 
 Struise Trees en Oude Mien      Ome Piet en Tante Saar 

 Fred en Anja en de kuikens      en nog veel meer pluimgevederd  
 Geel en pluizig, alle tien             Ja, het werd nog dringen daar  

 
 Oma Krop en Dove Karel          Koosje ging opzij voor Harry  

 Eddie met z’n ene poot       Harry ging opzij voor Lin 
 Scheve Henk en Kromme Arie  Lin ging weer opzij voor Koosje 

 Zij van Weesp met echtgenoot  Viel er zelf nog bijna in  
 

En zo schoven ze voorzichtig  
langs het hekwerk, rug aan rug  

O wat was het weer een drukte  
op de kleine Kippenbrug 



  
 

Floris I brak z’n been 
Floris II brak in twee 
Floris III brak z’n knie 
Floris IV brak z’n nier  
Floris V brak z’n lijf 

 
Mocht je het nu  
nog niet weten 
Je moet echt geen  
Floris heten   

 



Iets meer over Muiden 
 
De versjes in dit boekje hebben allemaal met Muiden en haar geschiedenis te 
maken. Hier kun je er iets meer over lezen. De oplossingen van de raadsels staan 
er niet bij, die zul je zelf in Muiden moeten vinden. Maar als je goed leest, kun je er 
toch een paar tegenkomen.  
  
De papklok  
In het jaar 1564 was er een grote brand in Muiden, waarbij heel veel huizen kapot 
gingen. Om voortaan wat veiliger te leven, besloten ze dat je na negen uur ’s 
avonds geen open vuur meer mocht hebben. Ze luidden de kerkklok en dat wist je 
dat het tijd was. Als je nog avondpap wilde eten, moest je die dus voor negen uur 
gemaakt hebben. Zo is de naam papklok ontstaan. 
De papklok hangt in de kerk op het Kerkplein. In het echt slaat hij ongeveer 80 
keer en daarna nog eens negen keer voor elk heel uur. Luister maar eens als je in 
de buurt bent! 
 
 
 
 



De beer  
Door een grote storm in 1675 gingen de zeedijken van Muiden kapot en stroomde 
het water de stad in. Toen hebben ze de dijken hoger gemaakt. Er kwam ook een 
muur langs de Herengracht, tot aan de sluis. Die noemden ze de stenen beer.  
In 1916 ging het toch weer mis. De beer bleek te laag, er stond een halve meter 
water in Muiden. Toen is er nog een stukje bovenop gebouwd.  
 
Pampus 
Op een zandbank voor Muiden ligt forteiland Pampus. Het is daar ongeveer 125 
jaar geleden gebouwd om oorlogsschepen op een afstand te houden en zo 
Amsterdam te beschermen. Pampus heeft heel veel zalen en gangen waar je in 
rond kunt lopen.  
 
De sluisbrug 
De brug over de rivier de Vecht brengt je van de ene kant van Muiden naar de 
andere kant. Meer dan 600 jaar geleden was er al een brug. De Vecht zelf is 
natuurlijk nog veel ouder.  
Er varen veel boten en bootjes over de Vecht, dus je moet vaak wachten tot de brug 
weer open gaat. Maar het is ook wel leuk om te zien. 
 



Het Muiderslot  
In 1285 bouwde Graaf Floris V dit kasteel op de plek waar de Vecht in het 
IJsselmeer stroomt. Hij heeft er niet lang plezier van gehad. Floris werd in 1296 
vermoord, een jaar later werd het slot leeggeroofd en verwoest. Maar het was een 
goede plek en daarom bouwden ze er in 1369 een nieuw kasteel.  
Het Muiderslot kasteel werd vooral bekend door de Muiderkring, een wisselende 
groep schrijvers en muzikanten die slotvoogd P.C. Hooft (de baas van te kasteel) 
vanaf 1630 om zich heen verzamelde.  
In 1825 was het Muiderslot er zo slecht aan toe, dat ze het wilden slopen. Maar dat 
vond Koning Willem II niet goed en daarom staat het er nu nog steeds. Elk jaar 
komen er meer dan 120.000 bezoekers in het kasteel. Daar zijn heel wat kinderen 
op schoolreisje bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trekschuit  
Rond 1640 werden er twee trekvaarten aangelegd, van Amsterdam naar Muiden 
en van Muiden naar Naarden. Naast deze rechte kanalen was een pad, waar de 
paarden liepen die de schuit trokken.  
De trekschuiten vervoerden passagiers, maar de verbinding was vooral bedoeld 
om zand uit het Gooi naar Amsterdam te brengen, voor de bouwers en de 
stratenmakers.  
Als er geen geld voor een paard was, moesten mensen de schuit trekken. Maar bij 
die zware zandschuiten zal dat wel niet gebeurd zijn. 
 
De tol in de Vecht  
Waarom zou je bij een rivier een kasteel bouwen? Om geld te verdienen. Als 
iemand met zijn schip langs het Muiderslot wilde, moest hij eerst betalen. Anders 
mocht hij niet verder varen.  
Dwars over de Vecht, van de ene naar de andere oever, lag een sterke ketting met 
houten balken. Of je nou de Vecht op wilde varen of juist de andere kant op: het 
ging je geld kosten. 
 
 
 



De Groote Zeesluis  
In het IJsselmeer staat het water hoger dan in de Vecht. Het water stroomt dus de 
Vecht in. De sluis zorgt er voor dat dat rustig gebeurt.  
Als je vanaf het IJsselmeer de sluis in vaart, staat het water hoog. De deuren gaan 
achter je dicht en in de andere deuren, aan de kant van de Vecht, gaan kleine 
luikjes open. Het hoge water kan daardoor in de Vecht stromen. Als het water in 
de sluis net zo laag is als in de Vecht, gaan de deuren open en kun je veilig verder 
varen.  
 
Gooische Stoomtram  
Vanaf 1881 reed er een stoomtram van Amsterdam naar Huizen, Laren en andere 
plaatsen in het Gooi. Bij Muiderberg was een apart spoor om mensen naar het 
strand te brengen. De tram reed door de smalle straten van Muiden en had er ook 
een halte, tussen Eethuis Floris V en Café Ome Ko.  
Voor de veiligheid rende er een man met een rode vlag voor de tram uit. De tram 
mocht in Muiden maar 5 kilometer per uur rijden, maar heel vaak reed hij toch 
harder en dan gebeurden er ongelukken. Daarom noemden ze hem de Gooische 
Moordenaar. 
 
 



Oorlog met Frankrijk 
Ongeveer 340 jaar geleden was er een oorlog: Nederland vocht tegen Frankrijk, 
Engeland en nog een paar landen. Het Franse leger had al een groot deel van 
Nederland ingenomen, maar kwam niet verder door de Waterlinie. Dat was een 
brede strook land die we onder water konden zetten om vijanden tegen te houden. 
De Waterlinie liep van Muiden aan het IJsselmeer tot Gorinchem aan de Merwede 
en was op sommige plekken wel 15 kilometer breed. 
De Fransen zaten wel vlakbij Muiden, in Naarden. Ze zeggen dat er op een dag een 
paar Franse soldaten naar Muiden reden en daar flink gingen eten en drinken – 
zonder te betalen natuurlijk. Al snel werden er vanuit Amsterdam soldaten 
gestuurd die de Fransen wegjoegen. 
 
Westbatterij  
Tegenover het Muiderslot werd in 1854 een torenfort van twee verdiepingen 
gebouwd, met een gracht er omheen. Op die plek stond eerder al een 
verdedigingsbatterij uit de Franse tijd. Het woord ‘batterij’ betekent een rij 
kanonnen of ander geschut. Het fort wordt nu gebruikt door een scoutinggroep. 
 
 
 



Zoutketen 
Zout was belangrijk voor vissers. Ze bewaarden hun verse vis er in, zodat die niet 
zou bederven. Zo konden ze langer op zee blijven en meer vis vangen. Waar 
gevist werd, waren dan ook vaak zoutziederijen, een soort fabriekjes waar ze het 
zout uit zoute veengrond haalden.  
Ook Muiden had zoutziederijen. Rond 1800 waren er zeker acht en ze lagen aan de 
Vecht. Uit deze zoutziederijen is de bekende Bouvy zoutfabriek ontstaan.  
De zoutfabriek is in 1973 afgebroken. Iedereen kwam kijken hoe de twee 
fabriekstorens werden opgeblazen. Op de plek van de fabriek zijn huizen gebouwd. 
 
Spiering 
Toen de Afsluitdijk nog niet was aangelegd, stond Muiden in directe verbinding 
met de zee. Voor de kust van Muiden kwamen zout zeewater en zoet Vechtwater 
elkaar tegen. In dat gemengde of ‘brakke’ water voelt de spiering zich goed thuis.  
De inwoners van Muiden visten veel op spiering, ook ’s winters. Ze hakten een 
wak in het ijs en hingen daar hun lijntjes in. Het heeft ze de bijnaam ‘spiering’ 
opgeleverd. 
 
 
 



De Vecht 
In Muiden zeggen ze dat hij naar Utrecht stroomt, maar in Utrecht zullen ze het 
net andersom beweren: ‘de Vecht stroomt naar Muiden’. Vroeger was dat ook echt 
zo. Maar tegenwoordig staat het water in het IJsselmeer hoger en stroomt de Vecht 
dus naar het zuiden.  
 
De schepen  
Muiden heeft altijd van de scheepvaart geleefd. Er werd vis gevangen. Er kwamen 
schepen uit Denemarken, met ossen aan boord. Er voeren schepen af en aan voor 
de Bouvy zoutfabriek aan de Herengracht en kruitfabriek ‘De Krijgsman’. Op de 
werven op de westoever van de Vecht werden nieuwe schepen gebouwd. 
Ook nu nog is de scheepvaart belangrijk voor Muiden. Elk jaar gaan er zo’n 
23.000 zeilboten en motorboten door de sluis. 
 
Brand in Muiden 
Huizen werden vroeger vooral van hout gemaakt. Alleen rijke mensen konden 
een stenen huis betalen. Als er eens een flinke brand was, ging bijna alles in 
vlammen op.  
In Muiden gebeurde dat ook een paar keer. Na de brand van 1564 mochten er 
daarom alleen nog huizen met stenen muren gebouwd worden.  



De Kippenbrug 
Over het sluisje tussen de Vecht en de Singelgracht ligt een draaibruggetje, dat al 
heel lang het Kippenbruggetje genoemd wordt. Niemand weet precies waarom. 
Misschien wel omdat het zo smal is. 
 
Floris I-V 
De ‘Florissen’ waren graven uit Friesland. Floris V is de bekendste gebleven, 
misschien wel door de televisieserie die over hem gemaakt is.  
Floris I (1025–1061) was van 1049 tot 1061 de baas over de gebieden die ze later 
‘Holland’ zouden noemen.  
Floris II (1085-1122) wilde meer dan alleen het graafschap Friesland. Hij noemde 
zich daarom (als eerste) Graaf van Holland. Hij was bekend als Floris de Vette. 
Floris III (1140–1190) overleed toen hij meedeed aan de Derde Kruistocht.  
Floris IV (1210–1234) werd Graaf van Holland toen hij pas 12 jaar oud was.  
Floris V (1254-1296) Deze graaf van Holland en Zeeland had de bijnaam ‘Der 
keerlen god’ (‘de god van de boeren’), omdat hij voor de gewone mensen opkwam.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 



 
Heel veel plaatsen hebben  

rijmpjes, versjes en raadseltjes  
over zichzelf. Muiden niet.  

Daarom heb ik ze maar  
gemaakt. Voor de kinderen  

van nu en van later. 


