
zandstenen ingangspoort van het voorplein en de voorpoort aan de 
straatweg zijn nieuw. Na de duitse bezetting wordt het kasteel aan
gekocht door de Bataafse Petroleum Maatschappij. Er is thans in 
gevestigd het opleidingsinstituut voor de Buitenlandse Dienst. 

Gunterstein is in de 13de eeuw gesticht door Gunter uit het 
utrechtse geslacht Lichtenberg als een sterk middeleeuws slot. Ook 
dit huis wordt in 1511 door de burgers van Utrecht ingenomen en 
tot de grond toe geslecht. De eigenaar Hendrik, bastaard van Nijen-
rode overleeft dit echter en als hij in 1519 sterft laat zijn zoon Gijs-
bert het slot weer herbouwen. Van 1611 tot zijn tragische dood in 
1619 is het kasteel in het bezit van de landsadvocaat Johan van 
Oldenbarnevelt. 

Nadat het slot in 1673 door de Fransen is opgeblazen laat Mag
dalena Poulie in wier bezit de heerlijkheid Tienhoven met het goed 
Gunsterstein is gekomen op de fundamenten van het verwoeste slot 
het tegenwoordige kasteel bouwen. Na haar dood komt het door 
vererving in het bezit van de amsterdamse regentenfamilie van 
Collen (later Willink van Collen). Na de dood van de laatste mejuf
frouw Willink van Collen in 1935, is het kasteel geërfd door de 
familie Quarles van Ufford, die het huis thans nog bewoont. Na de 
herbouw van 1681 is het huis dus nooit meer verkocht geworden. 

Gunterstein is een vierkant gebouw met twee voorbouwen ter 
weerszijden van de ingang, welke beide in later tijd met een verdie
ping zijn verhoogd. Midden op het dak staat een monumentaal be
doelde schoorsteen, die met beelden in de nissen prijkt. Het inwen
dige heeft fraaie schilderijen en inboedel en een gobelinzaal met 
wandtapijten van de delftse wever Maximiliaan van der Gucht, 
dezelfde, die ook de gobelins van het kasteel Zuilen en het Bartholo-
meus gasthuis te Utrecht leverde. Verder een goed geordend huis
archief met bijzondere documenten, kaarten, plattegronden en pren
ten. Het park, waarin vrije wandeling is toegestaan behoort tot de 
fraaiste van de Vechtstreek. 

J. D. M. B. 

REIZEN IN DE VECHTSTREEK 

Omstreeks 1830 verscheen te Leiden een boekje van J. B. Chris-
temeyer „Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het 
Sticht van Utrecht. De heer M. Raven te Den Dolder schreef daar
uit enige passages over, die een indruk geven van de Vechtstreek 
en omgeving. 

Blz. 13—15: „Met de diligence of snelwagen gaat het, voor het 
doel waarmede gij reist, te spoedig. Met de snelschuit of den zooge-
naamden vlieger, gaat het niet zoo snel, of gij kunt de voorwerpen, 
die zich in het voorbijgaan langs uwen weg voordoen, op uw ge
mak waarnemen. 

63 



Er zijn in uw geval meerdere voordeelen aan het reizen met de 
schuit verbonden. Gij wilt, bij voorbeeld, met elkander spreken; in 
de diligence dient men de stem vrij luide te verheffen, doordien het 
gedreun van het rijdtuig maakt, dat men elkander anders niet ver
staat; dit maakt eene gezette redewisseling op den duur vermoeijend; 
het zich meer langzaam en stil bewegend vaartuig, waarin men zoo 
regt gezellig bij elkander zit, lokt als van zelve tot een onderhoud 
uit. 

Men kan ook in de schuit zich meer gemakkelijk nederzetten om 
te lezen; of tot afwisseling in den stuurstoel een luchtje gaan 
scheppen." 

„Welaan, stappen wij in de roef der schuit, die, des ochtends, te 
7 ure, met twee paarden van den Beerenbijt vertrekt en gewoonlijk 
tegen den middag te Utrecht aan komt." 

Blz. 33: Men komt om 10 uur te Loenersloot aan (via Ouderkerk, 
„De Voetangel" (uitspanning) Abcoudermeer, de Angstel; verder 
ging de schuit door de Nieuwe Wetering naar Nieuwersluis en 
verder de Vecht) (Daarom heette de Vecht beneden Nieuwersluis 
de stille Vecht). „Wij zouden dus, na Vreeland en deszelfs om
streken bezigtigd te hebben, nog op ons gemak, van daar over 
Loenen wandelende, de middagschuit kunnen bereiken die te half 
twee ure van den Beerenbijt varende, nagenoeg te half zes ure te 
Nieuwersluis aanlegt, en gewoonlijk des avonds te acht ure te 
Utrecht aankomt." 

Blz. 34: U mag u zelfs niet ontraden, om, zoo de gelegenheid 
het u in 't vervolg toelaat, opzettelijk een togtje op Utrecht te onder
nemen, en dan eenen avondstond in de maand Mei uit te kiezen, 
wanneer gij, — te vijf ure in den namiddag, aan den Beerenbijt, in 
de snelschuit of vlieger stappende, en dan, met opgaand maanlicht, 
de Vecht tussen Nieuwersluis en Breukelen bevarende, — onder 
begunstiging van fraai weder, bij den verrukkelijken zang der nach
tegalen, welke in dien boomrijken omtrek veel gevonden worden, 
een dier heerlijke avondstonden kunt genieten, waarvan de herin
nering óns nog lang de aangenaamste beelden wedergeeft. 

Blz. 47: Maar laat ons, van de zuwe naar het dorp (Vreeland) 
terugkeerende, het bekoorlijke verschiet niet vergeten, hetwelk men 
heeft, als men, een eind weegs de laan der wandelplaats ingegaan 
zijnde, zich even voorbij dat kleine witte landhuis bevindt, en dan 
naar den kant der zuwe ziet. Men heeft dan een vergezigt naar de 
zijde van Kortenhoef op de hoogten der Gooische heide nabij Hil
versum, hetwelk naar hemelsbreedte gerekend, zekerlijk niet veel 
meer dan een uur afstands bedraagt, maar niettemin, bij helder 
weder, uitnemend schoon is. 

Blz. 48: Als des zomers de boekweit bloeit, ziet men deze hoogten 
van hier als met een wit kleed bedekt, welks golvingen zich tegen 
het azuurblaauw veld van den gezigteinder met zachte ronding af-
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teekenen, en in de verte naar sneeuwtoppen gelijken, die op den 
achtergrond van het landschap verrijzen Maar dan bovenal 
moet het vergezigt op deze witte heuvelen die in eene oostelijke 
rigting van hier liggen, grootsch en betooverend zijn, wanneer de 
opkomende dageraad daarover zijne tinten spreidt en zij in den glans 
van het morgenrood blinken. Hoe wordt niet het verrukkende van 
zulk een vergezigt vermeerderd, door het aandeel dat de geest daar 
aan toevoegt, die in hetzelve het beeld van eene verblijdende toe
komst mag aanschouwen! 

OUDE UTRECHTSCHE STRAATNAMEN 

1. Konings- en Keizersstraten of wegen 

b. Keizersnamen 

Evenmin als bij de genoemde koningsnamen het geval bleek te 
zijn (blz. 49—52), leven in de te Utrecht bewaard gebleven „kei
zersnamen" van straten min of meer persoonlijke herinneringen aan 
vorsten voort, of is het vorstelijk begrip in een of anderen vorm met 
de naamgeving verweven. 

De tegenwoordige, sedert het midden der 16de eeuw als Keizer
straat aangeduide verbindingsweg tusschen de Heerenstrate van 
S. Johannes, van 1647 af als Nobelstraat bekend, en de Lange 
Rietsteeg, heette indertijd de Vuile Sloot en was toen een deel van 
de oostelijke begrenzing der immuniteit van het St Janskapittel. 
Die Vuile Sloot, wellicht een overblijfsel van een vroegere Rijntak, 
was ingericht tot ontvangst van het water uit de huizen, in die 
buurt gelegen, doch werd mede gebezigd tot bergplaats (stort
plaats) van vuilnis, zoodat de raad maatregelen moest nemen tot 
beveiliging van de gezondheid der ingezetenen. Nadat zij meer
malen, doch zonder gevolg, op last der regering was schoonge
maakt, beval de raad in 1546, dat de sloot bekluisd, tot eene straat 
gemaakt, en het water door eene afdocht in de Nieuwegracht 
( = de tegenwoordige Drift) geleid zoude worden. Van de 17de 
eeuw af komt deze straat veeltijds voor onder den naam van Kei
zerstraat; dat zij dezen van het geslacht van dien naam ontleende, 
is wel waarschijnlijk, doch niet stellig gebleken. x) 

In deze straat ligt ook nog de Keizerspoort, een blinde steeg, 
waartoe de zeer smalle doorloop tusschen de perceelen 5 en 21 toe
gang geeft. Daar staan nog de misschien reeds bij of kort na de 
saneering dezer buurt in het midden der 16de eeuw opgetrokken 
huizen, aanvankelijk drie welke door splitsing of bijbouwing allengs 
tot zeven uitgebreid zijn, zooals uit de nummering opgemaakt kan 
worden. De aanvankelijke nummering G 476, 477 en 478 bleef ge
handhaafd, doch werd door het toevoegen van subletters aan die 
der nieuwe woningen aangevuld. De per wijk doorloopende num-
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