
HEROPENDE MUSEA. 

Het Oud-katholiek museum voor kerkelijke kunst en geschie
denis, Mariahoek 9, is Maandag 8 Juli j.l. weer voor het publiek 
opengesteld en op werkdagen tusschen 11 en 17 uur te bezichtigen. 
De merkwaardige verzameling is tijdens de bezetting goed gebor
gen geweest en geheel intact gebleven. 

Het Museum voor de grafische vakken, Nicolaasdwarsstraat 3, 
heeft door de bevrijding nog al geleden, doch wordt opnieuw 
ingericht. 

Door eene in October a.s. in het Centraal museum te houden 
tentoonstelling van het Nederlandsche boek in de 15de tot de 2Öste 
eeuw zal het zijne werkzaamheden hervatten. ' 

BUITENPLAATSEN TE BREUKELEN. 

(Queekhoven — Gunterstein — Boom en Bosch). 

Queekhoven, een in 1880 in Franschen stijl verbouwd voor
naam huis, met park, waarin eeuwenoud geboomte, verder koers-
huis, orangerie, rosarium, rotstuin, karpervijver en twee sierlijke 
hekken. Zeldzame planten, w.o. de moerascypres met luchtwortels 
en vreemde coniferen. De heer C. W. Matthes, overleden in 1938. 
kweekte er een uitgebreide collectie van de zeldzaamste orchideeën. 
In 1672 is het oorspronkelijke huis verwoest, daarna eenige malen 
her- en verbouwd. Begin 18e eeuw was er de deftige kostschool 
van Monsieur Pierre Mannoury gevestigd. Van binnen is het huis 
stijlvol en met smaak ingericht; aan den achterkant bevindt zich 
een uitspringende achtkantige tuinkamer. 

't Huys Gunterstein, groot, monumentaal gebouw, met typisch 
torentje in 't midden, waarin alle schoorsteenen uitkomen. Van de 
Vecht af ziet men niet het front. De oprit met twee vaste bruggen 
en voorplein bevindt zich aan de oostzijde. Groot park met zeld
zame, eeuwenoude boomen. Het geheel heeft een ouderwetsch-
deftig, haast vorstelijk voorkomen en is het type van een trotsch 
buitenverblijf uit de 17e eeuw. Een ridderhofstad van groote allure. 

Oudtijds was het een kasteel; de naam herinnert aan Ridder 
Gunter, wiens geslacht in de 13e eeuw in Utrecht hoog in aanzien 
stond. In 1398 werd het door Elsebe van Loendersloot voor negen 
„goede oude Fransche guden schilden" verpacht aan Johan var* 
Nijenrode. Door de Utrechtenaren werd het in 1511 tot den grond 
geslecht en daarna als een sterk en grimmig kasteel herbouwd. 
Van 1611 tot zijn terechtstelling in 1619 was eigenaar en bewoner 
Raadpensionaris Ridder Johan van Oldenbarnevelt, na, wiens dood 
de bezitting verbeurd verklaard werd. 
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De Franschen deden het kasteel in 1672 met buskruit in de lucht 
vliegen. Op de oude fundeeringen werd in 1681 het huis in zijn 
tegenwoordige gedaante opgebouwd. Na Fred, van Collen, hoofd
schout van Amsterdam (1651—1735), is het tot op heden in het 
bezit gebleven van dezelfde familie, dus bijna drie eeuwen. De 
tegenwoordige bezitter, Jhr. Dr. L. H. Quarles van Ufford, liet 
het huis van zijn kalklaag ontdoen, waardoor het thans in natuur
lijke steenkleur prijkt. 

Boom en Bosch, het prachtige buiten, vroeger van den heer Th. 
Boendermaker, dat destijds (17e en 18e eeuw) buitengewoon 
weelderig was ingericht en welks gebied zich uitstekte tot bij 
Nieuwersluis. Het was van 1680 tot 1683 eigendom en woonplaats 
van vice-admiraal baron Engel de Ruyter, zoon van „Bestevaer". 
Thans dient het als gemeentehuis van Breukelen. Het maakt nog 
steeds, ook door zijn omgeving, een grootschen indruk. De bouw 
wordt toegeschreven aan niemand minder dan Jacob van Campen. 

Overgenomen uit: H. Uden Masman, De Vechtstreek van Utrecht tot 
Muiden, 2e druk, 1945. 

Voor Gunterstein zie men verder: J. W . Verbürgt, De ridderhofstad 
Gunterstein, in: Jaarboekje van het Oudheidk. Genootschap Niftarlake 
1917, 3 en: Buiten, nr. van 12 Febr. 1921. — Voor architectonische bijzon-
derheden der drie huizen: R. van Luttervelt, De Buitenplaatsen aan de Vecht. 
De Bilt 1943, blz. 50, 83, 49. 

DE TENTOONSTELLING „HERWONNEN KUNST
BEZIT" IN HET CENTRAAL MUSEUM 

TE UTRECHT 

Op Zaterdag 22 Juni j.l. werd bovengenoemde tentoonstelling 
in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden geopend in de 
Kapel, in gebruik bij het Aartsbisschoppelijk Museum. De thans 
tentoongestelde schilderijen en kunstvoorwerpen vormen te samen 
eene keuze, welke is gedaan uit de kunstwerken, welke uit 
Duitschland naar Nederland zijn teruggevoerd; gedurende den 
oorlog waren zij door den bezetter op veilingen, uit den kunst
handel of van particulieren gekocht of „verworven" en naar 
Duitschland vervoerd, blijkbaar om verzamelingen van vooraan
staande „partijgenooten" te verrijken. Het schijnt voorts in het 
voornemen van Hitler gelegen te hebben te Linz een grootsch 
museum van Kunstwerken te stichten. 

De „Stichting Nederlandsch Kunstbezit", gevestigd te Amster
dam, heeft zich tot taak gesteld zorg te dragen voor het opsporen 
en terugbrengen van alle voornoemde kunstwerken, welke werk
zaamheden samen vallen met die van het „Commissariaat-Gene
raal voor de Nederlandsche Economische Belangen in Duitsch-
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