
tie gevel deed vermoeden. De zijmuren zijn namelijk tot boven in de 
eerste verdieping middeleeuws- (formaat ca. 2 8 x 1 4 x 8 5 cm.) . He t 
was niet meer mogelijk met zekerheid vast te stellen, op welke wijze 
de oorspronkelijke achtergevel was opgebouwd. Er werden gedeelten 
van een vakwerk-constructie aangetroffen, waarvan de vulling echter 
uit 17e en 18e eeuwse steen bestond. Zelf gaf deze evenmin de ind ruk 
nog middeleeuws te zijn. Ook omtrent de oorspronkelijke voorgevel 
bestaat geen zekerheid. De noordelijke gevelwand van he t Vreden-
burg — waarvan deze gevel dus. deel u i tmaakt — komt voor op een 
16e eeuws schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam (catal. schild, 
nr. 78). Het aantal gevels strookt echter niet precies met tie bekende 
perceel-indeling; het is dus vermoedelijk geen exacte weergave. I n 
deze gevelwand komen zowel huizen met (stenen) trapgevels voor 
als huizen, die kennelijk een houten topgevel bezitten. 

Voor rekening van het Utrechts Monumentenfonds wordt het ijze
ren hek bij het huis Nieuwe Gracht 75 vervangen door een van 
stenen palen. He t hek wordt gelijkvormig aan het nog aanwezige 
oude hek van het buurhu i s nr. 73. Dit huis moet blijkens het door
gaand steenverband gelijktijdig met nr. 75 gebouwtl zijn. 

Ir . C. L. T E M M I N K G R O L L 

HUIS EN H E E R L I J K H E I D S T O U T E N B U R G 

In de 21e jaargang van Oud-Holland (1903, Binger, Amsterdam) 
geeft dr. H. C. Rogge een overzicht van de geschiedenis van liet huis 
Stontenburg, waarbij hij zijn ivetenschap ontleent aan A. Mattheus, 
Rerum Arnersfortiarum Scriptores, De jure gladii en Analecta, — 
Ridderhofsteden en kdsteelen in de Provincie Utrecht, hs. 1610 — 
Korte beschrijvinge van de Heerlijkheid Stoutenburg, hs. 1754 — 
Waerachtige historie van J. van Ol denb ar nevelt, Rotterdam 1610 
— S. van Leeutven in Batavia Illustrata — Tegenwoordige staat van 
Utrecht, overgenomen door A. J. van der Aa in zijn Aardrijkskundig 
Woordenboek en L. Stnids, Schatkamer der Nederlandsche Oud
heden, 3e druk. Aan de hand van deze gegevens, aangevuld met het
geen xuijzelf vonden, volgt hier een samenvatting van Stoutenburgs 
historie. 

Omstreeks 1252 bouwde Wal ter van Amersfoort op een uur afstand 
van deze stad een burcht , als voormuur tegen vijandelijke aanvallen, 
waaraan hij de naam Stoutenburch of trotse burch t gaf. Ook lu id t 
de naam in oude oorkonden Stuthenborch. Niet lang daarna droeg 
hij deze sterkte „nog niet terecht volmaeckt" over aan de bisschop 
van Utrecht, Hendr ik van Vianden. Een dergelijke schenking was 
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mets ongewoons en meer een ceremonie: hij wilde zich alleen ver
zekeren van de bijstand van die machtige kerkvorst, die hem dan 
ook het kasteel en alle daarbij behorende goederen weer in leen gaf. 
Het allodiaal goed was dus feudaal goed geworden. De bisschop gaf 
het echter als een open slot, d.w.z. onder voorwaarde, dat het te allen 
tijde zou openstaan voor hem en de kerk van Utrecht om er bezet
ting in te leggen, wanneer het Sticht van die zijde besprongen werd. 
Aan Wal ter en zijn erven werden de sleutels teruggegeven om het 
slot te blijven bewaken. 

Waker had vele zonen, van welke sommige zich heren van Amers
foort en andere heren van Stoutenburch hebben genoemd. De oud
ste van de laatsten, Everard, verkocht uit geldverlegenheid in 13II 
het goed, dat toen 1057 morgen groot was, en al zijn rechten aan 
bisschop Guy van Avesnes, die de betekenis van de nog onvoltooide 
burcht al te goed inzag en deze belangrijk deed versterken. Deze 
Everard is waarschijnlijk de „laicus Trajectensis", die voorkomt in 
een oorkonde van 1279. Twee zijner broeders Hendr ik en Rudolf 
noemden zich ook van Stoutenburch, evenals zijn zonen Dirk en Eve
rard. Een vete met Nicolaas van Catz en Jan van Kuilenburg, die 
aan de rechten van een andere heer hadden tekort gedaan, zal zeker 
tot deze overdracht aanleiding hebben gegeven. 

Over de sterkte van de burcht kunnen wij enigermate oordelen, 
als wij weten da t in de vorige eeuw, toen de architect Van Brink het 
moderne kasteel bouwde, in de grond uitgestrekte muurwerken ge
vonden zijn van anderhalve meter dikte, j ammer dat men bij die 
gelegenheid de oude grondslagen niet behoorlijk heeft ontgraven en 
in tekening gebracht. 

Het was een andere Everard van Stoutenburch, waarschijnlijk een 
kleinzoon van Walter , die in 1326 genoemde verkoop aan bisschop 
Jan Iff van Diest bevestigde. Met nog andere goederen, die in de 
oorkonde genoemd worden, droeg hij Stoutenburch over tegen een 
jaarlijkse ui tker ing aan hem en zijn nakomelingen van dertig pond 
Tournois . ,,fck Everard van Stoutenburch", dus lezen we, „doe ver-
staen, dat ik overeen gedrage hebbe met ene hoghe Furste ende 
enen Eersamen Vader in Gode, mijnen lieven beeren Johann bis
schop te Utrecht , ende quyt gescholden hebbe voor mij en voor 
mijne erfgenamen alten aentalc, die ick hebbe ofte hebben mochte 
aen den huyse te Stoutenburch". 

Intussen bleven de nazaten van Walter de burcht vooreerst als 
kastelein bewonen. Of Jan van Diest daarna Stoutenburch met 
andere goederen voor 4800 pond heeft verpand aan Aient van IJssel-
stein, dan of die verpanding reeds had plaats gehad onder bisschop 
Guy, wiens dochter Maria met dezen Arent gehuwd was, valt moei
lijk uit te maken. Zeker is dat bisschop Jan van Arkel in 1343 het 
goed met de burcht alsmede het schoutambt van Amersfoort loste, 
waai toe Graaf Wiifem ÎV van Holland en Henegouwen hem in staat 
had gesteld. Hij plaatste zekeren Willem Groenewoud als kastelein 
op het slot, die door anderen werd opgevolgd. In 1379 zwoer Steven 
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van Zuylen in het kapit tel ten Dom voor alle geestelijken, ridders, 
knapen en de stad Utrecht , dat hij het huis t rouw bewaren zou, „als 
een goet borchstat- en ambachtsman schuldich is", voor de bisschop 
en het Sticht. S. W. M E L C H I O R 
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