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De FIETSENRALLY 1981
- 1

Goede morgen allemaal, lekker geslapen???
Beentjes in goede conditie, ke-bting gesmeerd en regenkleding
gevat ???
Juist, dan belooft dit een prettig vermoeiende dag te warden.
Wij zullen. proberen U af te beulen met fietskilometers, con-
ditietesten en intelligentievragen.
Wat ons be-fereft hoeft U niet voor een uur of zes terug te
zijn op het lab, dus maak er geen Tour de France etappe van.
Laat dat maar aan ZoetemeUc en van Agt over.
He-fc is geen puzzelrit, U hoeft achter de route omschrijving dus
geen dubbelzinnigheden te zoeken.
Wat de vragen betreft, ze zijn serieus bedoeld, maar hoed U
voor dubbele 'bodems ! ! ! !

De antwoorden kunt U kwijt op pagina 25 - 26

Klaar, DAAR GAAT HIJ DAN ... *

I

I

<...

I

BESTELFORMULIER

B. V. de Heer

t. b. v. la'bui-ts-fcapje op 11-6 4.D 198'1

P. V. Hubrecht laborator^B;

Levs' "ast. jc

Ve'zenau'rt;

Be;a

0^nraC. r . -;', ('"

I E.
I

Beperkte hoeveelheid

walk en

1 temperatuur 20 a 25° C
U ziet maar I

1 I Winds-fcille avond

met krekels

Rel Hum 70/o

Neerslag 0 mm,

Windkr. 3

14

-I
;ratis

i I
rat is

Bi];ondTh«d«n

Heb dank

F

trails

Igra-t^i8

OndeBekeninfl
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Zoals voor elk jaarlijks uitstapje starten we ook dit jaar

weer bij het aan velen bekende Hubrecht Laboratorium, al-

waar bij de ingang de startschoteniers al klaar staan.

Steek de weg over, en. neem het fietspad rechtsaf om direct

daama links af te slaan. Een houten gebouw beweegt zich

dan aan Uw linkerkant naar achteren*

Volg het fietspad, ga linksom langs de Hortus botanicus

(wel eens binnen geweest ?)

tot U bij een T-kruising komt

tegenover de nachtmerrie van een

architect (Transitorium III).

Volg hier rechtsaf het fietspad.

Met gezwinde spoed nadert U een

kruispunt dat welbekend is bij

plaatwerker, ziekenwagenchauffeur

en verzekeringsmaatschappij. Pas

dus op, en rijd rechtdoor. Na enige

meters ziet U rechts van Us

VRAAG 1

-.-l&^
i /^=='^>.
I A^

.
X3 ^

"'^j ''^s®^^-^ ' N:i5E.;3!s

a) Oefenhelling voor skigrs

b) Rijksweg in aanleg

c) Konijnenheuvel met afwaterings-

go of.

VRAAG 2s Wie zouden die boompjes op de zaadheuvel geplant hebben?

Veel interessanter echter zijn de bomen die de gemeen-belijke

plan-bsoenendienst zelf langs 'beide zijden van het fietspad ge-

plant heeft. Kennelijk heeft deze dienst weinig vertrouwen in

het vorderen. van de bouwwerkzaamheden. Even verder ziet U

rechts het zgn. S. O.L. -gebouw.

VRAAG 3s Uit hoeveel kubusvormige eenheden is dit gebouw opge-

-fcrokken?
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Tegenover het S. O. L. -gebouw gaat U linksaf, de wie was de

Pissuisselaan door.

VRAAG 4s a) cabaretier

b) soort Franse kaas, maar dan uit Zwitserland

c) uitvinder van het getal 3. 1415927

Bij de T-kruising rechtsaf. Op de brug aangekomen kan men

even. stoppen en he-fc hoofd 118° naar links draaien.

VRAAG 5s Welke waren de beweegredenen van de opdrachtgever/

bewon<t< om dit h**.is zo te laten bouwen. Omschrijf

deze in maximaal 25 woorden.

Volg de Louis Bouwmeesterlaan.

Motor en Rijwielreglement

leder rijwiel moet voorzien
zi.jn vans

1. Bel, hoorbaar op 50 km
2. Wit achterspatbord, ter leng-be

van 30 cm.
3. Goed werkende rem.
4. Brandend r o o d achterlicht

met reflec-^or.

5. Helder wit of geel voorlicht.

VRAAG 6s Hoeveel procent is deze

en sla bij het eerste woonerf

linksaf. Laat Magda Jansens

onder de wiel doorgaan. Ga

de Ester de Boer van Rijken-

laan in, en sla bij het einde

van het woonerf rechtsaf. Ver-

volgens bij de T-kruising links-

af. Als alles goed is gegaan,

rijden we nu op he-fc water af,

alwaar we rechtsaf slaan. Langs

de huizen. loopt een schuin op-

lopende galerij

helling ???

Volg het fietspad, langs de Rijksweg.

VBAAG 7s Welke Rijksweg is dit ???

a) Utrech.1 - Amsterdam
to) Utrecht - Vianen - Den Bosch
c} Amelisweerd-weg
d) Oostelijke ringweg Utrech-fc
e) Utrecht - Amersfoort
f) Utrecht - Hilversum

Ga de poort onder de rijksweg door, en let maar niet op de

van gemeen-bewegen aange'brach-fce teksten Achter het viadukt

ligt rechts een. bekend huis.

VEAAG 8s Wie was de architekt?
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^ - Laat het ziekenhuis rechts lig-

gen. Als de verkeerslichten op

groen liggen, mag U rechtdoor

rijden.

VRAAG 9s Wiens stamcafe zit

daar op het hoekje ???

^

Voor het bruggetje slaat U linksaf, en blijft U het water volgen.

VEAAG 10; Wat is de naam van het riviertje waar wij nu langs rijden?

Bij de kerk rechtdoor, het water volgen. De Marksbrug rech-ts

la-ben liggen, dus nog steeds rechtdoor. Stukje verboden toegang

in (geldt natuurlijk nie-fc voor ons).

Toch begint hier de ellende pas goed.

VRAAG 11s Zoek in deze straat een huisnummer van drie getallen en
pas daar de wet van Kniertje op toe. Dil? houd-fc in dat U
de volgorde van het huisnummer omdraait. (dus 789 word-t
987). Trek d it omgekeerde nummer en. he-b huisn.ummer van
elkaar af (de kleinste van de grootste). Tel bij de uit-
komst van deze aftrekking de uitkomst in omgekeerde
volgorde weer op. Voor weUce huisnummer geldt dat
toepassing van de wet van kniertje het getal 1089 oplever-b?

Sla bij de kleine zeeheld rechtsaf. Na het hek linksaf, de straat

der verlichting in. Zoals U zie-fc, "bevinden we ons in een van

Utrechts saneringswijken

VRAAG 12s Hoe beet deze wijk?

G-a bij het koel helder Grolsch van. meneer Pompies rech-tsaf

(na-fcuurlijk niet naar binnen), en vervolgens liriksaf de

Oosterstraat in. Voor U het spoor overgaat ..

VRAAG 13s Welk museum bevindt zich hier rechts van ons ???

Het spoor due over, volg de singel linksaf, en ga bij

de eerste brug rechtsaf. Nu rechtdoor langs de grach-t met he-b

water aan uw linkerzijde, totdat de grach-b naar rechts afbu-igt.
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De dam waarop U zich nu

bevindt is genoemd naar

de enige paus die Neder-

land ooit heeft voortge-

bracht.

YRAAG 14; De naam van deze

paus was niet Joop de 1e, of

Andries de 2e of Hans de 3e,

maar

VBAAG 15s Voor het zgn. Paushuis, dat is het eerste huis langs het

kromme gedeelte van de gracht, staat een merkwaardig ge-

v.ormde boom. Ga het bruggetje over, en vertaal de latijnse

tekst die aan de i3imienkant boven de poort aangebracht is

Dit klop-b natuurlijk niet met gegevens van. pagina 16 ,

maar afin.

Ga terug naar de dam, sla de doodlopende weg in, richting

Dom. In deze s-fcraat s-fcaat een beeldje voorstellende Fi*an.9ois

Villon.

VRAAG 16s Wat was deze man van beroep, en wat deed hij in. zijn

vrije tijd ??

Neem de fiets aan de hand, en ga voor de domkerk linskaf Iiet

poortje door, de kloostertuin in. In het midden van deze tuin

staat een klein beeldje van Willibrord.

VRAAG- 17s In welk jaar is deze man overleden ???

Verlaat de tuin via de tegenovergelegen uitgang, de fiets nog

steeds aan de hand.

VRAAG 18s Hoeveel mensen van uw groep waren nog nooit in deze tuin

geweest ???

VRA.AG 19s Bui-ten zien. we een kanjer van een kei staan. Waar s-fcaat

he t origins el ?

Fiets aan de hand, onder de Domtoren door

VRAAG 20; Volgend jaar is de Dom-toren precies .... jaar oud.
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Waar mogelijk weer opstappen, steeds rechtdoor via de Zadel

straat richting Mariaplaats. Bij de pomp rechtsaf, en. onmid-

dellijk weer linksaf.

VRAAG 21s Wat zegt u tegen de Mariapomp ??

Ga over de bulderbaan heen, en vervolgens langs de helden Simon

en Claudius. Voor het busstation rechtsaf, en. richting Leidse-

veer volgen.

VRAAG 22s Wie heeft al dit fraaie "be-bon. hier neergezet ???

Na bij de T-kruising even linksaf te zijn gegaan, stappen we af

en. gaan we het voetgangerstunneltje onder het spoor door (achter

het hek ! !!). Aan de andere kant gekomen houden. we het water

rechts.

We moeten nu even. moeizaam een. verkeersplein oversteken, maar

orienteer-t u zich. erop dat we het verlengde van di-b water, dat

u verderop kun-fc zien liggen, weer moet volgen. Ga daarom

linksaf tussen. Mavic en Holiday Inn door.

Ga bij het plein rechtsaf langs de parkeergarage, en bij de

verkeerslichten weer rechtsaf, nog steeds langs de garage. Bij

de volgende stoplichten gaat u rechtdoor en direct links, om

weer langs het water te komen (rechts van u).

VRAAG 23s Wie verkocht hier wat aan zijn. familie ???

Ga het eerste bruggetje over, en blijf het water langs de andere

kant volgen.

VRAAG 24s Wij rijden nu langs de oude loop van de Rijn. Bij welke

plaats komt deze rivier in de Noordzee uit?

Bij de volgende brag gaan we weer links het wa-ber over. Voor

we de lange brag over het kanaal heen gaans

VEAAG 25s Waar s-fcinkt he-b hier naar ???

O.K., de lange brug dus over, en onmiddellijk rech.ts de ophaal-

torug over. Even rechtdoor; en vervolgens linksaf de doodlopende

weg in. Na enige tijd komen we langs een kinderboerderij .
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VRAAG 26s Hoeveel diersoorten kunt u hier mex aandach-fcig waarnemen,

kennelijk waarnemen ???

We lopen rechtdoor, en fietsen de Wagnerlaau in

VBAAG 2?s Noem een compositie van deze componist.

De weg vervolgen waar deze van het wa-fcer afbuig-b. Bij het plein-bje

met 3 bomen linksaf, en bij het volgende kruispunt weer liriksaf.

We komen nu bij een gro-fce weg. We steken. deze over, en gaan liriks-

af het fietspad op. We gaan de brug over, en slaan bij het door-

rijdlicht rechtsaf. Vervolgens gaan we de grootste brug to-fc nu

toe over. Blijf parallel aan de afrit van de autosnelweg rijden,

en ga onderaan bij de T-kruising linksaf onder de autosnelweg

door.

VRAAG 28s Welke autosnelweg kruisen we hier?

Voor mogelijkheden zie vraag 7«

VEAAG 29s Hoe zou het komen dat de provincie Utrecht de groots-fce

dich-fcheid aan autosnelwegen in Nederland heeft ???

Houd het water aan. uw rech.terzijde, en. fiets ach.ter elkaar

(gevaarlijke weg). Ga daarom maar snel bij he-t s-fcenen bru-gge-bje

het water over en dan weer direct linksaf, langs het Spectrum.

VBAAG 30s Wat doen de werknemers van het Spectrum?

(en probeer nu eens echt leuk te zijn).

Ga rech-tsaf via de burgemeester en ja hoor; gelukkig, we zijn

de stad uit. Bij huize "Driesprong" de weg volgen, parallel aan.

de stroomdraden rijden in de richting van de Pijpen.
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VRAAG 31s Stel dat een vogeltje met

enigszins isolerende pooljes op een van

deze hoogspanningsleidingen gaat zitten.

Hij krijg-b dan:

a) geen. schok

b) een. nauwelijks voelbare schok

c) een flinke schok (oplawaai)

d hij wordt onmiddellijk ge^lektrocuteerd

Bij de grote weg gaan we linksaf, en zo snel mogelijk bij het

bordje 3, 3 m rechtsaf, het spoor onderdoor. (Mensen met een

lengte langer als 3, 3 m kunnen hier een klein s-bukje rechtdoor,

en even. later rechtsaf slaan,)

Sla linksaf langs het spoor. Nu. alsm.aar rechtdoor, tot u links

van. u een. ANWB-bord met opschrift "fietsrou-be" ziet (le-t op,

u bent er zo voorbij ! ! ')

Hier gaat u rechtsaf. Verderop gaat u rechtdoor het bruggetje

over. Bij huisnummer 15 linksaf, en bij de 1-kru. ising weer links-

,af tussen de knotwilgen door (zijweg links laten liggen.)

Treurwilgen

twee treurwilgen staan bij de plas
zo intens, bijna mens'lijk te treuren
maar zijn ze alleen
met geen mens om zich he en
dan staan ze zich daar te bescheuren

IAA.G 32s Aan welke ziek-be lijden wilgen vaak?

^<t-^ , (Geen voetrot, bladerverkalking, stengelstijfheid of

verknotting)

We komen nu even de bebouwde kom van Vleuten birmen (voor gegevens

over Vleuten. zie pagina 22 ), en krijgen. een fantas-fcisch onthaal

door de plaatselijke "bevolking. Bij de kruising gaan we rech-fc-

door* Nu. al moe? We zijn. bijna Mj de koffie-s-top.

We rijden nu recht op een goudgepunt hek af» Daar slaan we rechts

af, enrijden driemaal de Brink rond alvorens we ons neder zetten

bij het Wapen van Haarzuilen. Hier kunt U een door het P. V.-

consumptiefonds ter beschikking gestelde kop koffie met gebak

nuttigen. Maakt u zich even herkenbaar als medewerker van het

Hubrecht laboratorium door deze routebeschrijving te tonen.
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Vraagt u hier tevens om e en

toe^angsbewijs voor de kas-

teeltuinen.

VRAAG 33s Boven de bar bevindt

^^}i<^zich een gedicht in oud Neder-
3°!
"^
'-. '»V?^l-''r> lands. Zet dit om in
0*'ldjlL

"s^^
^^

-hedendaags Nederlands,

-Mocht u op het terras zitten

en zich vervelen, dan weten

we nog een leuk spelletje;
c- -

kiezeltjes stapelen.

Wie maakt de hoogste stapel? Een steentje mag er slechts-de onderste

zijn.De winnaar krijgt ein Punkt dabei.

Zo, heeft dat gesmaakt. Dan op voor de tweede etappe. Als u. een

beetje op schema ligt, is het nu circa 12 uur. Ga terug naar het

goudgepun-be hek, en ga de Eikslaan in.

Volg het doorgaand verkeer, onder h.e'b houten bruggetje door.

Over een ander bruggetje en nu via de ophaalbrug met poort

(poor-b 1) riclrfcing kasteel. Rechtdoor naar parkeerplaats, alwaar

u uw fiets op slot zet. Loop nu door de toegangspoort (= poor-b 2),

alwaar u. de entree-kaartjes op verzoek moe-b kunnen tonen.. Ga onder

een derde poort door en dan rechtsaf naar de hoofdingang van het

kasteel met de houten ophaalbrug.

VRAAG 34: Hoe noemt men. de beesten die

bij deze ophaaltorug de

wapens vasthouden?

VRAAG 35s Wat is kennelijk het latijnse woord voor "Welkom".

Gegevens over dit kasteelcomplex vindt u op pagina 22 .

Als u uitgekeken bent, en sen rondje door de tuin gemaakt hebt,

nemen we de fietsen. weer te hand en verlaten het kasteelcomplex

weer via de allereers-fce poort (poort 1).

VRAAG 36s Waarom zouden er in de provincie Utrech-b zoveel kastelen

staan ?
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Buiten het kasteelcomplex gaan we .^
rechtsaf, en bij het stopbord weer rechts

af (Rijndijk). Bij de kruising recht- /^>^^i/\^^ ( V

""^ i^"""
IQ S/?

door ricliting Breukelen. We passeren

nu een spoorlijn.

VRAAG 37s Wat zijn de dichtsbijzijnde N*S.'

stations langs deze 8pooT*lijn

in elk van beide richting^... !.

De hoogspanningsleiding onderdoor en

Kockengen links laten liggen.

VEAAG 38i Wat betekent de plaatsnaam Kockengen. ???

Bij het stopbord gaat u -rechtdoor de brug over. Bij de volgende

viersprong gaat u weer rechtdoor, maar nu slaat u naar circa

100 m. bij de molen en wit-fce Isoerderij no. 108 rechtsaf, het

fietspad op. Volg di-b fietspad, en ga na het bruggetje linksaf,

wederom een fietspad op. Bij de T-kruising bij de boerderij met

geelgroene silo slaat u rechtsaf. Bij he-b eerste pad gaat u

links de houten balk onderdoor alwaar u aantref'fc:

/
/

Gecombineerd met een. aanvullend amusements-

programma. Het geheel is voorzien van

Cacquerette en Pissa-borium.

Vodr u hier, na verloop van tijd met brood

en spelen, weer vertrekt voor de volgende etappe (als dat om

zo'n uur of 2 is, ligt u goed op schema), neemt u. eerst nog

een wetenschappelijk grondmonster. Ga teru-g onder de houten

balk door, ga linksaf tot u rech-fc op een witte plank met rode

pijlen. afrijdt, al waar u links af slaat.
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Op vijf kilometer van

Breukelen gaat u rechtsaf,

langs cafe bar de "Nieuwe

Bon-bekoe", ook voor goed-

koop ijs.

Rechtdoor bij de viersprong, Nieuwer-ter-Aa binnen. Doorgaand

verkeer volgen. Linksaf bij het postkarLtoor-bje, doe hier de u

meegegeven ansichtkaart op de post. Stuur hem als aanderiken op

naar het Hubrecht lab., en vergeet niet alle groepsleden. te

laten tekenen.

Volg de weg en rechtsaf de brug over de snelweg nemen.

VRAAG 39s In het kader van een enquete georganiseerd door Rijks-

waterstaat, word-fc uw kennis over autosnelwegen wederom

getoe-fcst. Voor mogelijkheden zie vraag 7.

Ga rechtdoor het spoor over, en vervolgens linksaf langs het

kanaal. Als het even meezi-t kan in di-b jaargetijde de

kanaaloever een zee van klaprozen zijn. Bij het stalen 'BxnAggetje

linksaf het spoor over, en de weg volgen. Misschien kunt u onder

het kabaal van de snelweg de groene molen nog zien. Verderop

passeert u een goederenlijntje

(Let op de geniale brugcone true tie),

waarna de weg naar rechts afbuig-fc.

Uiteindelijk komt u links van het

spoor te rijden. In Loenersloot niet

het spoor over, maar linksaf. Bij

de autoweg rechtsaf, richting Utrecht

(had u gedach-fc ! ! !)

"Y-

°-x^cc\^4^
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De brag over het kan-aal heen, en bij T-Kruising

rechtdoor de weg volgen. Ook bij he-fc stoplicht nog

rechtdoor, wederom een brug over, maar nu bij de

volgende stoplich-ten een. 180° slip maken door

tweemaal rech-fcs af -be slaan. Laat vervolgens het

water rech-fcs van u stromen.

We bevinden ons nu in een van de mooiste

rivierlandschappen van Nederland. Sommige be-

won-ers hebben merkwaardige versieringen op

het dak van hun huis aangebracht.

VRAAG 40s Welke kleur heeft het dier ?

Na verloop van. tijd komen we langs huis-

nummer 112 (Huize "Oosterklip'^, alwaar
boer Randerraat woon-b. Hier lassen. we een

korte pauze in, alwaar u de tijd heb-b zich te bevruchten.

^

Oei, oei, dat was lekker. Nu kunnen we er weer tegen, en daar

gaa-t hi j weer Let nog even op de molen links van u direct

achter de bosrand, en een -tweede even verderop aan de andere

kant van het water.

We rijden rechtdoor, waarbij we het water rechts van ons

houden. We passeren op deze wijze Loenen en Nieuwersluis

v

r

v f
r\

r" <^
^\

^\ A
:» c

j^J^
^

VRAAG 41 s Is u n-og de naam van een agressief

huis opgevallen ???

VRAAG 42; Hoeveel zou u per maand willen

betalen om hier te wonen ?????

VRAAG 43s Hoeveel zou. u per maand

moeten be-talen om

hier te won-en ?? ^_ J o

Ook ten hoogte van de brug bij Breukelen.

blijven. we het water rech-bs van u houden.

Links tegeno-ver deze brug ziet u kasteel "G-un-ters-bein" ,

waarvan u de geschiedenis elders in dit bulletin kunt lezen.

Even verderop ziet u rechts aan de overzijde van het water

een groo-t kasteel liggen.

VRAAG 44s Hoe heet dit kasteel ???
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Vlak voor het bruggetje bij ANWB-bord 240 (Breukeleveen 4),

slaan we linksaf. Keraielijk over slecht wegdek. En let op,

niet harder dan 70 km/uur. Bij de Veenkade gaan we rech-fcs-

af de B-weg op, waar ons de laatste con-sumpties-bop waclit.

We bevinden ons hier in het vogelreservaat van de Bethune-

polder, vooral bekend om zijn kolonie purperreigers. Ge-

interesseerden. kunnen op pagina ^ lezen, welke vogels hier

nog meer -be zien zijn (mogelijkheid -tot excursie).

U-^ iLi ri uu^ju-t r'ti'sutN

Lpi cun
ItuporTniny

Boven.s-fcaem.de oefeningen herhaalt u vijftig maal, om de

spiertjes weer wat soepel te maken.

Na de -bheepauze hi j sen we ons weer op de fiets. Kom op, we

hebben het ergste gehad. Van hiex^-i-b is het nog circa vijf

kwartier kalmpjes fie-bsen naar de pils.

Volg het grindpad (pas op lekke banden), en ga voor de

bunker linksaf. Rijd deze weg helemaal uit, en ga bij de

Looidijk rechtsaf, richting oud-Maarsseveen. Bij de T-

kruising rech-fcdoor de weg volgen, en bij de volgende links-

af doorgaand verkeer volgen. Nu. de weg inclu-sief bocht n.aar

rechts volgen, steeds maar doorgaan. Bij de kerk de brug

over en de weg weer volgen.. Bij de Ach.terweterin.gerweg

volgen we de weg naar links, tot we uiteindelijk bij de

konin.gin Wilhelminaweg komen alwaar we reclitsaf slaan.

VRAAG 45: Hoe oud was koningin Wilhetmina op 5 mei 1945 ???

Volg het fietspad en sla linksaf de spoorlijn en snelweg over

VRAAG 46: Wa-fc die snelweg betreft, u begrijpt het wel; voor

mogelijkheden zie vraag 7*
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Vervolg uw weg rechtdoor langs de ESSO, en ga bij de EIKEN-

STEINSElaan rechtsaf. En le-b wel, niet brommen dus. Ga bij

de kruising linksaf de Dwarsweg in, en aan het eind de

Kees Boekelaan in.. Verv-olgens weer liriksaf de Leyenseweg af

(fietspad), en het spoor over.

Kom op, nog even. Rechtdoor tot aan de Soestdijkseweg. Deze

oversteken, en rechtsaf het fietspad volgen. Bij de Ho lie

Bilt de weg oversteken, door de Dorpstraat en na de eerste

kruising linksaf via het fietspad het tunneltje onderdoor.

Volg nu de-fietsbordjes richting "Uithof" en "Doorgaand

verkeer". Aan het eind van de universiteitsweg gaan we het

tunneltje onderdoor en rijden een. stukje onder een gedeelte-

lijk in. gebruik genomen snelweg.

VEAAG 47s Het be-breft Mer de rijksweg ???????

Nadat we via een S-boch-b onder deze weg doorgegaan zijn.,

blijken we plots weer voor het Hubrech-fc lab. te

staan. En kijk, de zon is net aan het onder

F^^aan. Alles zie-fc er verlaten uit op het lab.,
-^ de barbecue is kennelijk al afgelopen. Snel
7*"' bean-bwoord-t u de volgende vragens

VRAAG 48s Op welke plek heeft u de onnodig

meegegeven ballast over boord

gezet???

î^

^b^"
^M

>^<f^>

A; "^-S<S< ?.
AJ^ Ti^

^y?
^

"^U. S7

iS'^
SM.

s
.r^ji'JL^\^.

»in^s

Vraag 49s Hoeveel kilometer schat u dat u ge-

durende deze rally afgelegd hebt ?
^

^A
^
J^^^?
'.^

0-v

Vraag 50s Als u de organisa-bors van deze rally

in. uw handen. zou krijgen, wat zou. u

met ze doen

a) gebruiken als barbecuevlees

b) ze uitdagen de route zelf eens te
fietsen

c) ze ui-fcdagen de route zelf eens te lopen.

d) ze de benen afhakken, de stompjes bij-
slijpen en met een zware hamer de grand
in slaan.

e) een door u gekozen. alternatief
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In memoriam Sylvia J. de Vos

Wij hebben onze Sylvia verloren. Ik mag zeggen "onze" Sylvia omdat er vrijwel

niemand is geweest die zo met het wel en wee van het instituut verweven was als

zij, en gedurende zo'n lange periode. En naar buiten toe bepaalde zij mede het

"gezicht" van het instituut, vooral voor de buitenlandse gasten en bezoekers

Het is wel vreemd dat zij van ons afscheid moest nemen op een moment dat het

lot van het instituut "in de weegschaal lag", en dat zij die er zo mee meeleefde,

ook op haar moeilijke ziekbed, niet meer heeft meegemaakt hoe het niet het insti-

tuut zou aflopen.

Van haar grate plichtsgevoel wil ik nog een klein voorbeeld geven. Zij wilde

niet dat er aan haar 25-jarig jubileum aandacht zou warden geschonken omdat,

zoals ze zei, ze "haar jaren niet had volgemaakt" (zoals men weet was ze toen

al thuis). Er kwam haar dus geen herdenking van het jubileum toe. Zoiets

tekent haar toch wel ten voeten uit.

Op haar ziekbed had Sylvia onze liefde nog meer nodig dan anders. Ikzelf ben

daarin tekort geschoten, dat weet ik, maar ik ben al degenen dankbaar die haar

die liefde hebben gegeven, tot het einde toe

Job
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Is bij u weleens de telefoon gegaan precies op het moment dat u de deur was uitge-
stapt en die had afgesloten? Is de bus waafop u stond te wachten weleens vanachter
een geparkeerde vrachtauto te voorschijn gekomen, precies op bet moaent dat u einde-
lijk maar een sigaret opstak? Bepaalde, hSSl slimme personen hebben opgemerkt dat
zulke gebeurtenissen geen uitzonderingen zijn, maar veeleer regel. Mannen als
Murphy, Peter en Parkinson hebben hun leven eraan gewijd om uit te kienen welke
stelregels - welke wetten - de frustrerende levens besturen die wij, stervelingen,
leven. Hier vindt u een kleine keuze uit die wetten» ontleend aan Arthur Blochs
blnnenkort verschijnend werk Murphy'a tcsi) - and other reasonB why tlvings go uvong

(De wet van Murphy - en andere oorzaken waardoor de zaken verkeerd gaan).

1. De wet van Murphy

Als er lets verkeerd kan gaan, dan gebeurt dat.

2. O'Toole'fl fcOtiunentaar op de wet ^an Mui'phy
Hurphy was een optimist.

3. De (tboaiinabele wet (of: De niet-zeggen!-wet)
Zodra j e iets noemt ...
... als bet goed is» verdwijnt het.
... als het slecht is, gebeurt het.

4. De niet-onikeerbare wetten van de verwachtiagen
Negatieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.
Positieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.

5. De wet van Eowe

ledereen heeft een eigen stelsel dat niet werkt.

6. Zynurgy's eerste wet van de zldh ontwikkelende systeemdynamica

Als je eenmaal een blik wormen hebt opengemaakt, is de enige taanier offi ze weer inge-
blikt te krijgen: een groter blik gebruiken.

7. De waarnening van Etorre

De andere rij gaat sneller.

8. De constante van Skinner (Flannagaas knoei-factor)

De hoeveelheid die, indien vermenigvuldigd met, gedeeld door, opgeteld bij of afge-
trokken van het antwoord dat je gekregen hebt, je het antwoord oplevert dat je had
moeten krijgen.

9. De wet van ds £';'l;etA37e zwaartekracht

Een voorwerp valt altijd z6 dat hot de meeste schade ver>oorzaakt.

9a. De gevolgtroklsing van Jenning

De kans dat een boterham valt met de beboterde kant omlaag» is recht evenredig aan
de prijs van het tapijt.

10. De eerste wet van Gordon

Als een researchproject niet de moeite waard is OBB te doen, is het niet de moelte
waard het goed te doen.

11. De wet van Maier

Als de feiten niet in overeenstemTning zijn met de theorie, moeten ze weggewerkt warden.

12. Hoaret s wet van de grote problemen

Binnen in elk groot probleem zit een klein probleem dat woratelt om eruit te komen.

13. De eerste wet van Boren

Bij twijfel, mompel.
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14. De gouden regel van kunsten en wetenschappen

Wie het goud heeft, maakt de regels.

15. De oaderscheiding van Barth

Er zijn 2 typen mensen: degenen die de mensen onderscheiden in 2 typen en degenen
die het niet doen.

16. De wet van Segal

Een man met ^n horloge weet hoe laat het is. Een man met 2 horloges is er nooit
zeker* van.

17. De 90-90 regel van projectschema's
De eerste 90 procent van het werk neemt 90 procent van de tijd in beslag en de
laatste 10 procent neemt de andere 90 procent.

18. De vierde wet van Farber

Noodzaak is de moeder van vreemde slaapgenoten.

oOo-oOo-oOo-oOo-oOo

GLORIOUS TECHNICOLOR

If there 's no oolovv at alt
i.n atoohot

v)hy does the nose of a sturper
turn to purper?

SIRKLE'S WINKLE

In Sinkte's
bzg winkles
the world -is for sate:
bdtlhoods and bonnets

and fat ladies' oorsets
and drops for the snooping
and pills for the poaping

DE OSDERBROEK

Een ondei'troeks hoog aan ds Ujn
king te ktapperen van de gein.
Lekker uapperen in da wind
i-s vsat zo'n broek gwetdig vindt.
Het is ook v)at om dlte dagen
verpHoht ft krui-s te moeten dragen
en man en maagd en ouuse wowen
Ss Toolle bipsen uam te hou'en.

VERWERPELIJK

Sohapen uerpen tamnererts
Herten uerpen ree8n,
beren uerpen bcanwven,
Twallen uerpen IweeSn,
rnaav mensen uerpen in 't atgemsen
etkander - met een grote steen
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Hoe heb ye dat nu mee kunnen nemen?

Vele jaren terug heeft de overheid een financiele regeling in het leven

geroepen om noodlijdende beeldende kunstenaars bij te staan het artistieke
hoofd boven water te houden, de zg. contra-prestatie. De kunstenaar moet
regelmatig werk afleveren en de overheid heeft zich verplicht dat werk te
kopen voor een redelijke prijs.

Het gevolg: voor de kunstenaar een bestaansminimum en voor de overheid
een aantal pakhuizen vol onverkoopbare kunstwerken.

Om dat werk toch onder de aandacht van het publiek te brengen, bestaat
er in Den Haag de "Dienst Verspreide Rijkskollekties".

Overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld het Hi.ibrecht Laboratorium kunnen
daar kunstwerken in bruikleen krijgen. Zolang en zoveel als ze maar willen.
Behalve een verzekeringspremie van een promille van de geschatte waarde (?t.)
zijn er geen verdere kosten aan verbonden.

Donder-dag 8 mei mochten wij (Wim en Pim) een keuze maken uit de schat-
kamers van het Rijk. Voor je daar binnen komt, heb je geen idee wat je te
wachten staat en dat is roaar goed ook, want je weet niet wat je ziet en
waar je beginnen moet. In drie zalen hangen bij elkaar zo'n drie S vierhonderd
schilderijen, etsen, tekeningen en fotomontages en dat dan in allerlei stijlen
en kwaliteiten. Van pure nep tot dingen die je op het eerste gezicht direkt
aanspreken. Daar mag je dan je keuze uit doen en niet voor jezelf maar voor
ongeveer zestig instituutbewoners. Dat is uiteindelijk een gemiddelde geworden
van onze eigen smaak, van wat wij dachten dat de gemiddelde lab. bewoner er
van zou vinden en boven alles, van wat je kreeg aangeboden.

Ja lcopt been en weer, maakt een voorlopige keuze, daar gaan weer dingen
af of er komt bij wat de ander wel of niet mee wil neraen en zo kom je met
geven en nemen aan hot aantal dat we van de beheerder mee mochten nemen.

Over   n schilderij waren we het direkt samen eens, het viel ons op door
een sombere en dreigende sfeer, het was net als dat gevoel dat in die dagen
op kousevoeten door het lab. rond sloop. Zo zie je maar op welke gronden er
soms geselekteerd werd. Buiten dat hadden we ook nog de handikap dat alle
Rembrandts en Van Goghs al eerder waren uitgeleend dus wij moesten het met

wat mindere goden doen, raaar wie weet hebben de volgende bezoekers meer ge-
luk.

Voor de binnenhof wilden we ook lets uitzoeken maar er stand maar   n
weerbestendig objekt en dat is toen uit pure armoede maar meegenomen. Of dat
een goed besluit is geweest moeten we maar in het midden laten, zeker is dat
het een aardig onderwerp van gesprek is geweest. Maar daarover op een andere
plaats in het PV-blad meer.

Dat er uit het lab. reakties zouden komen hadden we niet alleen verwacht

maar ook gehoopt, je doet niet al die moeite om alles geruisloos voorbij te
laten gaan. Aan reakties dus geen gebrek, er waren gelukkig positieve ge-
luiden te horen maar wat we niet voor mogelijk hadden gehouden waren de boze,

haast vijandige reakties. Vooral ,het schilderij boven de trap, achter de bi-
bliotheek viel bij een aantal merisen beslist niet in de smaak. Maar voor dat
schilderij hadden we direkt een naam gevonden toen we het in Den Haag zagen
hangen: "De commissie De Wied" of "hoe donkere wolken zich samen pakken boven
het Hubrecht Lab. ".

Niets hangt hier voor eeuwig, wie vindt dat er na enige tijd wat moet ver-
anderen aan de samenstelling van de Hubrechtkollektie kan een afspraak maken
bij de Dienst Verspreide Rijkskollekties. Uiteraard via de beheerder, die je
verder over alle aspekten kan inlichten.

Pim en. Wim
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THE OLD TOWN OF UTRECHT

^ hid^njDalac^

When you walk in. the old town. on a Saturday or Sunday and

you find yourself on the "Vismarkt" (Fislmarket) - between

the street that leads to the Dom Tower and the "Oudkerkhof"

(Old Churchyard) - you can see the remains of a palace that

belonged to the bishop of Utrecht in the 12th century. The

Emperor of Germany stayed there during Christmas and

Eas-tern when he used -bo pay the bishop a visit.

Walking from the Oudkerkhof there is a narrow alley, easily

overlooked. The brick wall and small gate at the end of it

probably belonged to the palace. Other remains are to 'be

seen if you look through the shop window of the bicycle

shop in the middle of the Vismarkt.

You will then see arches which very oddly run through the

middle of this shop; so out of place and out of purpose.

It is a pity that one is not allowed to visit the cellars

of the houses on the Vismarkt, and on the Domplein because

it seems that the pillars of this building are still there.

The palace was mentioned in chronicles of the year 1122.

It seems, however, that the building was destroyed by a

big fire in. 1131.

Carillon. music

Now something to enjoy and that is still there. Each

Saturday morning from approximately 11-12 o'clock the

carillonist of the Dom Tower is giving a concert on his

instrument. It is, however, very hard to hear this well

because of the traffic. So if you want to enjoy this

concert, go to the Kloostertuin (Convent Garden) 'behind the

Dom Church. There is an. entrance from the Dom Square next

to the big Runen Stonen. It is nice and quiet there.

If the weather is nice and sunny one can look around,

read a book and listen. to the music.

Nora
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ALDUS GEHOORDs

" Ik denk, dus heb ik geen meningen "

(Henry de Montherland, Frans schrijver)

Als je neus begint te lopen,

en je voeten beginnen -be ruiken,

kun je beter op je kop gaan staan.

Ik heb een. half jaar niets tegen mijn schoonmoeder

gezegd,

ik heb haar uit la-fcen prat en.

Wat! Werk jij op het Hubrecht Laboratorium?

en jij kon vroeger zo goed leren!

En. dan m weer ons spannend vervolgverhaal over de

avon. -buren van adje, joopje en paultje in Israfe'l s

EEN "SNOEPREISJE" NAAR ISRAEL

(vervolg van november 1980}

wordt vervolgd

pvds
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VLEUTEN

Wapen: in goud een halve rode leew

Het huis Vleuten wordt het eerst cenoeiad in 1236. Aanvankelijk was het in het
bezit van de familie van Zuylen. In 1504 is de bekende Frederik van Utenhao er
cede beleend. Het kasteel speelt ook een rol in de asa-dige ronan Jan UtenhaE van

Bep Pays an.
In 1536 wordt het huis als ridderhofstad door de Staten van Utrecht erkend.

In hot jaar 1591 is Gerbrand Verduin, een burger van Hoorn Bet de hofstad beleend.
Hot huis kwac daarna aan de heer van Rijnauwen. In 1678 werd het opecdraeen aan
Johan van Egcond van den Nyenbun? die het in 't jaar 1700 afstond aan Kornelis
van Minnebeek. In 1758 kont het in handen van jonker Jan van Tuyll van Serooskerken.

Het huis was gelegen aan de weg van Utrecht naar Vleuten, vlak bij de spoorweg-
overhang aan de Utrechtse zijde. De slotpracht is nog duidelijk te zien. Het ver-
toonde zich als een zware vierkante toren net een klein spitsje boven hot da& uit-
stekend.

In de Tegenwoordiee St&at van 1772 wordt nog cezegd dat de toren bewooribaar is
en poed wordt onderhouden. De toren die volgens afbeeldingen geheel vrij heeft ee-
staan en geen aanbouw heeft gehad, moet na 1772 geheel zijn gesloopt en zijn ver-
dwenen.

DE HAAR

Wapen: zn rood dvie zi-lveren ruzten

In de voorraalige eerofsnte Haarzuilens, nu opgenonen in de geiseente Vleuten-do
tfeern, ziet nen thans een trots niddeleeuws kasteel tenidden van een fraai aance-
legd park, eigendoE van de faiailie van Zuylen van Nyevelt. Dit kasteel is aan het
einde der 19e eeuw aldaar verrezen op de grondslacen van de rulae van het oude
kasteel "De Haer". Het oude kasteel zou omstreeks 1162 of 1163 door Gotschalk van
Woerden zijn gesticht. De oudste beer van de Haar van wie we echter set nieer zeker-
held iets weton is Heer Werner van de Haar, die voor het eerst voorkomt in 1282
als knape. Hij was aanwezig bij de verzoening van Floris V aet Gijsbrecht van
Amstel. Rond het jaar 1300 vindon we deze ViTerner verneld als bezitter van de ge-
rechten in de Haar, Spengen en Kockengen en Breudijk. Van zijn waning noeten we
ons geen al te grote voorstelling raaken. Veol meer dan een versterkte hoeve zal
het niet geweest zijn. In 1385 speelde een proces tussen de heren van de Haer en
de heren van Vleuten, waarbij werd uitgeraaakt, dat de heren van de Haer voorrang
hadden in de kerk te Vleuten boven de heren van deze plaats.

Tot 1451 bleef het in het bezit van diens afstacmelingen. De erfdochter, Josina

van der Haar, bracht het toen in de faailie van haar echtcenoot Dirk van Zuylen.
Dirk van Zuylen was burgemeester van Utrecht en dus Hoeksgezind, evenals die stad;
de bisschop was daarentegen Kabeljauwsgezind. Het was derhalve voor Dirk een grote
voldoeningte verneisen, dat een aanslag op zijn kasteel "De Haer", die de Kabel-
Jauwse ridder Egbert van Wassenaer had ondernonen, door de waakzaaaheid van zijn
slotvoogd, Jan van Harnelen, niet alleen was verijdeld, na&r dat zelfs de aanlecger
van die aanslag bij die gelegenheid was gevangen genoEen. Deze had zich net een
zevental gezellen tiissen iseelzakken het slot doen binnensraokkelen, en had toen de
bezetting van 20 man aancevallen, maar Jan van Harmelen had hem overiaeesterd. Was
Dirk door deze tijding aangenaam verrast, niet alzo de dochter van zijn gastheer
Anthonia van Groenenberch, die heicielijk bedoelde E^ert beminde. Vergezeld van
een dienaar, beiden verkleed als wolfsjagers, begat zij zich naar "De Haer" om te
beproeven Jan van Harraelen te bepraten om van Wassenaer vrij te laten. Deze liet
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zich niet vemurwen, zelfs niet door de dochter van een zo beroemd Hoeks ridder
als Berend van Groenenberch was. Maar ziet, daar kwam intussen de verbolgen stad-
houder van Holland, Joost van Lalaing met veel volk om zijn vriend van Wassenaer
met geweld te bevrijden. Hij belegerde "de Haer" en het kasteel moest 14 juli 1482
worden overgegeven. De bezetting werd gevangen genomen en het kasteel geheel ver-
woest. De freule van Groenenberch werd naar een tante van Egbert van Wassenaer in
Den Haag gebracht. Drie jaar later trouwde zij; zij waagde het niet naar haar vader
terug te keren.

Inmiddels is het goslacht net de dood van Josine van de Haar in 1449 uitgestor-
ven. Zij was gehiwd met Dirk van Zuylen.

Haar verwoeste slot werd in 1535 door haar zoon Dirk van Zuylen van de Haar

herbouwd en werd reeds in het volgende jaar door de Staten van Utrecht als ridder-
hofstad erkend.

In het rarapjaar 1672 werd het kasteel de Haar ten tweede male verwoest, ditmaal
door de troepen van Lodewijk XIV die plunderend en aoordend door Utrecht trokken.
Het bleef tot het einde van de 18e eeuw gedeeltelijk in stand, waarna het tot een
ruine verviel. Tot 1654 bleef het aan de van Zuylen's, waarna het kwan aan de

Renesse's van Moerraond. Van laatstgenoemde fanilie Ginf het in 1681 over op het ge-
slacht van Steobor, uit welke fami lie het in 1760 door erfenis kwan aan Jor. Antoni
Martinus van Zuylen van Nyeveld in welke faailie het nu nog is.

Merkwaardig is dus dat het slechts met een onderbreking van 120 jaar steeds in
het bezit van de van Zuylan's is geweest en dat het steeds door vererving en niraiaer
door koop van eigenaar is gewisseld. Carel de laatste der Stembor's bewoonde hot
oude huis nog gedeeltelijk, daarna verviel het geheel tot rulne. Er stonden alleen
nog de verweerde fundamenten en enkele brokstukken van lauren en torens. Zo kwam het
in 1890 in handen van Etienne van Zuylen van Nijeveld, die gehuwd was met Helene
Caroline Betsy barones de Rothschild. Deze gaf in 1892 opdracht aan de bekende ar-
chitect dr. P. J.H. Cuypers on het kasteel in zijn oude vorn raaar met groter pracht
en praal te herbouwen terwijl hij zelf door aankoop de bezitting van oneeveer 12 ha
tot bijna 500 ha uitbreidde. Het is een bijzonder croot slot geworden net ronde
hoektorens dat geheel uit het water oprijst. De houten weergangen halt op de terug-
springende muren gelegen en half overgebouwd zijn overeenkoostie de oude gegevens
en later ook bij de ronde torens aangebracht. Om het slot beter voor tegenwoordiee
bewoning geschikt te naken is de grote binnenplaats net een glaskap overdekt, waar-
door de muren van doze binnenplaats, die oorsproukelijk buitenniurea waren, nu geheel
als binnenmuren zijn behandeld en de plaats een geheel ander aanzien heeft dan bij
het oorspronkelijke slot behoort.

Cuypers' schepping wordt dikwijls beschimpt als een neo-gotisch gedrocht, vooral
ora de ijzeren overkapping van de binnenplaats, Het heeft Cuypers echter nooit een
pure restauratie voor ogen gestaan, maar om het huis ook voor raoderne bewoning ge-
schikt te maken. Wanneer v/e het zo beschouwen en dan zien dat het aan dcze oorsprou.-

kelijke functie voldoet als een luisterrijke residentie van een aanzienlijk geslacht,
dan maakt dat het kasteel de Haar uaiek in Europa.

De langgerekte voorpoort ten noordwestea van het hoofdslot is gedeeltelijk op
oude funderingen gebouwd. De oude dorpskerk is na herbouw tot mausoleun van de di-
verse bewoners ingericht.

Hot park werd aangelegd door de firma Copijn. Daarbij nogen als bijzonderheden
vermeld warden, dat de plaats voor het park werd gevonden door het dorp Haarzuilens
bestaande uit een vijftal huizen, at te breken en ergens verderop in Oud-Hollandse

stijl weder op te bouwen. Voor de aanleg werden zware oude boaen gobruikt, die net
waRens door de straten van Utrecht uit de bossen van de Bilt werden aangevoerd.

Thierry baron van Zuylen van Nijeveld uit Parijs, een kleinzoon van de bouwheer,
is thans eigenaar van de grote bezitting en bewoont het huis in de zomeriaaanden met
zijn gezin, en ontvangt daar dan vele bekende persocailijkheden en vrienden als gasten.

Hct grootste gedeelte van de zich in het kasteel bevindende kostbare kunstschatten
is rond 1900 Eaar ook daama door de bouwheer baron Etienne van Zuylen van Nyeveld

en zijn vrouw voor zeer hoge bedragen aangekocht. Deze zijn in hoofdzaak in de over-
dekte hal naar ook in de andere vertrekken opgesteld.

Het kasteel is behalve in de naanden dat het bewoond is voor het publiek op aan-

vrage en op toegangskaarten te bezichtigen.
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Het vogelreservaat de Bethune-polder

De Bethune-polder is vooral bekend als broedplaats van de purperreiger. Deze reiger
heeft in plaats van de blauwe en witte kleuren van de alom bekende blauwe reiger
een donkergrijs verendek met kastanjebruine hals en borst. Hij is lets kleiner dan
de blauwe reiger, en is verder van deze in de vlucht te onderscheiden doordat hij
zijn hals meer intrekt en een snellere vleugelslag heeft. De vogely broeden in nesten
in de bomen die links vanaf het grindpad (gerekend vanaf de richting waaruit we ge-
komen zijn) te zien zijn. De jonge vogels zijn egaal bruin van kleur, en met een
beetje geluk kunnen we ze in dit jaargetijde zien pootje baden in de sloten links
van het pad. Er broeden in Nederland circa 900 purperreigerparen, waarvan een honderd-
tal hier in de Bethune-polder. Verder komt deze vogel vooral in Spanje en de Balkan
voor, en kan hij in de Nederland omringende landen nauwelijks aangetroffen worden.

Behalve deze purperreigers kunnen we in het weidegebied links van het grindpad
de alom aanwezige kievitten en grutto's verwachten, maar verder ook tureluurs, wit-
gatjes en watersnippen, vooral nabij zonsondergang. De watersnip (bekend van het
nieuwe briefje van honderd) valt dan vooral op door zijn vibrerende, "blatende" ge-
luid in de baitsvlucht dat hij voortbrengt door het trillen van de buitenstaartveren.
In de moerassige rietvelden rechts van het grindpad zijn de normale rietbewoners te
zien en te horen, met name de rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet en rietgcrs.
Waarschijnlijk zijn er in dit jaargetijde ook nog koekoeken te horen. Verder zijn
ook bruine kiekedieven hier regelmatig gasten.

J. v. Z.

GUNTERSTEIN

Wapen: i-n rood 3 gouden leVi'en

De ridderhofstad Guntersteyn ligt in de nabjljheid van het dorp Breukelen. In 1539
erkend als ridderhofstad en leenroerig aan de Grafelijkheid van Holland. Vroeger was
het een leen van Arastel of Woerden. Na de moord op graaf Floris V behoorde het tot de

verbeurdverklaarde goederen, die toen lenen van Holland geworden en sedertdien altijd

gebleven zijn, otschoon in 't Sticht gelegen.
Dit huis maakte een zeer deftige indruk en heeft o. a. toebehoord aan Johan van

Oldenbarnevelt.

De geschiedenis van Guntersteyn kan In drie delen verdeeld worden. Het eerste deel

van de stichting at tot 1511, toen het door de burgers van Utrecht tot op de grand
goslecht word. Het tweede deel vanaf de slechting tot 1672, toen het door de Fransen
werd verwoest, dit is dus hot Guntersteyn van Johan van Oldenbariievelt. Dit was toen
een zwaar vierkant cebouw met gesloten wanden en kleine vensters . Overhoeks was er
aan een zijde een vierkante en aan de andere zijde een ronde toren zoals een schilderij
in het huis aanwezig nogr aangeeft. En hot derde en laatste deel bevat dan de geschie-

denis van het tegenwoordic® huis, dat in 1681 werd opgebouwd en nu nog bestaat in
goed onderhouden toestand.

Guntersteyn is een monunentaal pebouw van vierkante vorn met geblokte hoekpilasters,
dat aan drie zijden in het water staat.

Aan de voorzijde springen twee vleugels naar voren die een voorplein caasluiten en
waar zich ook de hoofdingang bevindt. Aan de achterzijde welke naar de Vecht is ge-
keerd springt een balkon uit, dat op pilaren rust. Het is gekroond door een met beelden
versierd schoorsteenachtig torentje en bevat inwendig o. a. twee mooie iiaitatie narneron
schouwen van Pieter Verkerk, schilderijen o. a. van Saftleven en prachtige gobellns. In
een der zalen zijn de wanden rondon net gobelin de Verdure ontworpen en uiteevoerd door
Maxiniliaan van der Gucht uit Delft die ook de gobelins in de grote zaal van het slot

Zuylen en voor de repentenlsaner van het Barthelomeus Gasthuis in Utrecht naakte. Het
huis is in 1824 gepleisterd doch in 1936 weer van de ontsierende pleisterlaag ontdaEm.

Het gebouw is ongeschonden door de oorlog 1940-1945 heengekoaen, doch het park

heeft veel door inundatie en houtaankap geleden, hetgeen iimiddols wordt hersteld
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