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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 9 De afgebroken koepel aan de Vechtzijde, uit het einde der18e eeuw staat ook in Jaarboekje 1927 afgebeeld. Het klimopwoekert er welig ter zijde van de ramen. In zijn uiterlijke ver-schijning kwam hij, behalve de bedaking overeen met de zes-hoekige tuinkoepel in klassicistische stijl op de Noordhoek vanhet landgoed Vechtoever, hij werd door Dr Van Luttervelt be-schreven in zijn ,,Buitenplaatsen aan de Vecht&quot; (blz. 223).,,Ook hier langgerekte groote boogvormige ramen, en zuiltjesals stutten onder het overstekende dak.&quot; ,,Niemand minder danWillem van Leusden,&quot; zoo schreef Dr Jac. Zwarts, ,,heeft detragiek van vervallen grootheid in het stoere koper vastgegriften aldus de melancholieke schoonheid van deze verwilderde,verlaten, ouden hof tot een werk van ontroerende schoonheidherschapen. Woest groeide er het oude hout, wild slingerdenzich de takken en bladeren

tegen de oude vervallen koepel aanhet water, somber en weemoedig tegen den lichtenden achter-grond van het oude dorp.&quot; Aan de Oostzijde zag men vroeger de toegangsweg met heknaar het huis Termeer, dat in 1903 werd verkaveld tot eenbouwterrein, dat thans de buurt ,,0p Termeer&quot; omvat metmeerdere woningblokken en villa's. Verder vinden wij aan de Breedstraat nabij de Vechtbrug debrouwerij Slijkenborg, later genoemd de Eenhoorn. De koper-gravure met enkele klapbrug en brouwerij door H. Schouten,jgeeft ons een ,,gezicht op het dorp Maarssen&quot;. Later werd debrouwerij ingericht tot logement de Eenhoorn, dat door deUtrechtse Studentenwereld groote vermaardheid kreeg, totdatdit groote gebouw ,,met fraai en tuin en aardige zitjes aan derivier&quot; (Craandijk) in 1885 plaats maakte voor den bouw vanR.K. kerk en pastorie. Een afbeelding van het voormalige hotelstaat afgebeeld in het Jaarboekje van 1941. Door de

opgaandedakenpartij, de monumentale toren kreeg de Breedstraat aandie zijde, waar toen nog langs een gedeelte een sloot liep, zijnvoornaam aspect, dat niet weinig werd verhoogd door de metklimop begroeide muren. Wijlen Mgr Dr Ariens had dit inEngeland bij meerdere torens en dorpskerken gezien, en datdeed hem besluiten ook hier deze schilderachtige begroeiing metklimop toe te passen. Inderdaad, klimop geeft aan het gebouwiets eerbiedwaardigs en pittoresk, dat vreemdelingen in Maars-sen aanstonds treft. Op het gebouw zelf heeft deze beplanting,












