




















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1957 11 mag men waarlijk wel zeggen, dat het jammer is van het velelieve geld, dat hier, althans gedeeltelijk, in den letterlijken zindes woords, in het water wordt geworpen. De aangename rustvan het stille landleven, ontbeert men hier ten eenemale, en 't iszelfs aan het roofstelsel van Napoleon niet gelukt het hier lande-lijker te maken; niettegenstaande sedert het jaar 1810, ten ge-volge van de tierceering der nationale schuld, ettelijke buiten-plaatsen aan de Vecht, en wel op den korten weg van vier uren,van Utrecht naar Loenen, alleen 19 tot den grond toe afgebrokenen gesloopt zijn. Deze buitenplaatsen nu, al zijn ze ook nog zooonbeduidend, hebben alle hun afzonderlijke namen, en dit waar-lijk nationale zwak is zoo algemeen, dat hoe dieper men in Hol-land doordringt, zooveel te meer bemerkt men dat dit bij denHollander eene ware behoefte, maar tevens ook een soort vanhoogmoed is. . .

Groote teleurstelling verbiedt dan ook denvreemdeling, die even als op de Seine tusschen Parijs en Rouaan,eene voortdurende reeks van land- en riddergoederen meent aante treffen. Van de laatste zijn er tot Nieuwersluis slechts vier,waarvan de beide eerste aan de familie v. Thijl v. Serooskerken(sic!), maar de beide laatste aan de oude Amsterdamsche patri-cische geslachten van Ort (sic!) en van Collen behooren. Zij zijnhet Huis te Zuilen en het Huis ter Meer bij Maarssen, alsmedeNienrode en 'Gunterstein bij Breukelen. De vaart van Nieuwer-sluis naar het Huis of Slot te Loenersloot, dat aan de familie v.Strick V. Linschoten (Om zijn adeldom te doen uitkomen moetschrijver in het Duits wel van de familie Van Strick spreken)behoort, is uiterst vervelend... De rijweg van Utrecht naar Am-sterdam is zeer merkwaardig, en op vele plaatsen, zoo als b.v.van Breukelen naar Nieuwersluis en van daar over Loenen naarLoenersloot, veel bezienswaardiger dan de

weg te water; menheeft ook een veel beter gezigt op de buitenplaatsen en derzelversierlijken aanleg. Bij Loenen komt men aan het slot Kronenburg,dat aan den laatsten Utrechtschen domdeken van den Burghbehoort. .. Deze rijweg bestond reeds van ouds, doch hij is eersttijdens Napoleon's overheersching, naar het onder de regeringzijns broeders ontworpen plan, geheel nieuw aangelegd, ver-hoogd en met kleine steentjes geplaveid; hij moet groote som-men gekost hebben, doch is daarentegen ook bezaaid met tollen.Wie zich overigens een volkomen begrip van de streken tusschenUtrecht en Amsterdam vormen wil, moet den weg minstens een-maal te water en eenmaal te land afleggen. Langs den eersten






