






Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 3. Cuntersteyn, vogelvlucht van de tuinen, ca. 1700 gravure W. Swidde (foto Rijksdienst voor de Monumen-tenzorg). eeuw gesticht door ministerialen van de bisschop;soms was hun bouw vooral een soort statussymboolen diende het versterkte karakter uitsluitend deplaatselijke belangen van hun eigenaar en zijn boe-ren in tijden van nood. Op die manier laat de bouwvan het eerste Slot Zuyien en Gunsterstein zich goedvergelijken met wat er in dezelfde tijd langs deLangbroeker Wetering gebeurde; kleine heren metgrote invloed aan het bisschoppelijk hof in de kapit-tels en in de provincie plaatsten op hun meestal zeerbescheiden grootgrondbezit een bakstenen toren van3 a 4 bouwlagen, die als uitdrukking kon gelden vanhun positie en macht. Soms overschreed de bouwvan een versterkt huis verre deze betrekkelijk be-scheiden ambities en vormden deze kastelen be-langrijke schakels in de machtspolitiek van delandsheer. Zo speelden Kronenburg en Nijenrodemogelijk een rol in

de grensverdediging tussen Hol-land en het Sticht; van Muiden, bij de monding vande Vecht op Hollands territorium gelegen is zelfsbekend dat het kasteel door de graaf zelf, Floris V, isgebouwd. De rest van de bebouwing langs de Vecht bestond inde eerste plaats uit de dorpskernen met hun in de latemiddeleeuwen gestichte kerken, zoals die van Loe-nen (koor midden 15e eeuw) en die van Breukelen(koor eveneens midden 15e eeuw, met inwendigverscheidene luifelbanken van ridderhofsteden enbuitenplaatsen uit later tijd).Dit beeld werd gecomplementeerd door een groot aantal hofsteden, gelegen langs de wegen aanweerszijden van de rivier. Op de oudste kaarten van het gebied, daterend uit heteind van de vijftiende en de zestiende eeuw, krijgenwij geen noemenswaardige informatie over enigetuin- of parkaanleg. In het gunstigste geval is deplaats van het kasteel zelf aangegeven, maar daarblijft het dan ook bij. Alleen Jacob van Deventer vormt hierop een uit-zondering. Hij geeft op zijn kaart van Muiden uit

ca.1558-1568 het Muiderslot weer met de omgrachtevoorburcht/moestuin c.q. boomgaard. Hoewel hijgezien de grote schaal (1 : 8000) niet in details treedt,krijgen wij toch een goede indruk van de infrastruc-tuur van het hele terrein met grachten en zelfs vaneen zekere geometerische indeling met een paden-patroon. Een kleine eeuw later, in 1649, zal Joan Blaeu eengedetailleerder opzet van het slotterrein geven. Detypische renaissance-aanleg waarvan het kasteel metzijn binnengracht en gebied daaromheen de ene helften de moestuin/boomgaard de andere helft besloeg,is inmiddels met bastions uitgebreid, waaruit magblijken dat het Muiderslot nog niets van zijn militairewaarde had verloren. Een rechthoekige opzet, waarinde middeleeuwse omgrachting, inclusief de voor-burcht is opgenomen, zien wij ook bij Slot Zuyien opeen van de vroegste meer gedetailleerde kaarten uitde eerste helft van de zeventiende eeuw (1624)'). Ookde rest van het terrein is naar het zich laat aanzien 140


















