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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 

III . 

Stoutenburg, nu met Emelaer verbonden, heelt in de 19e eeuw 
grote veranderingen ondergaan. Door de heer Luden zijn geen kos
ten gespaard om zijn bezitting te verfraaien en te verbeteren. Hij 
liet het stijlloze herenhuis afbreken en schreef in 1861 een prijs
vraag uit voor het bouwen van een nieuw kasteel. Er kwamen twintig 
ontwerpen in, waarui t dat van de architect H. J van den Brink 
werd gekozen. Het gebouw, ontworpen in kasteelvorm van de 16e 
eeuw, rekening houdende met de moderne eisen, kwam in 1864 ge
reed. Het had een breedte van 38 en een diepte van 23 el, de voor
gevel was geflankeerd door twee torens van 35 el hoogte. De achter
gevel, besloten tussen vooruitspringende vleugels, had in het mid
den een half-achtkante u i tbouw en langs de gehele breedte een breed 
terras. Het was smakeloos, zeker weinig gelijkende op een burcht . 
Daarbij t raden er grote gebreken op, zodat het na de dood van de 
heer Luden in 1874 weder werd gesloopt. De meer dan 750 bunders 
grote oude heerlijkheden, gelegen tussen Amersfoort, Hoevelaken, 
Leusden en Barneveld kwamen daarna in het bezit van zijn doch
ter vrouwe M. Luden van Stoutenburg', gehuwd met r idder Henry 
Soulier, lid van het italiaanse parlement. O p een geheel andere plek 
aan de rijweg, die Hoevelaken met het gehucht S tou tenburg ver
bindt, liet men een nieuw huis verrijzen naar het ontwerp van de 
heren Van Rossen en Vuyk. Dit gebouw heeft met kantelen en hoek
toren het aanzien van een klein modern kasteel. T o e n de kroonpr ins 
van Italië Vittorio Emanuele I I I in 1891 ons land bezocht, bracht 
hij ook een bezoek aan de familie Soulier op Stoutenburg. Een la-
tijnse inscriptie op een der marmeren pilaren in de ru ime hall van 
het huis vermeldt dit feit, terwijl de prins eigenhandig zijn naam 
tekende op de zandstenen schoosteenmantel van de eetzaal. 
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' l o t /over het artikel van H. Rogge. He t goed bleef tot 28 j anua r i 
1920 in het bezit van de familie Luden. O p die d a tu m transpor
teerden vrouwe Maria Susanna Antonia L u d e n en haar echtgenoot 
David Henry Soulier, wonende te Rome, ten overstaan van notar i s 
foh. Knoppers te Amersfoort, Stoutenburg aan H e r m a n Cornelis 
Jacobus Caderius van Stockum, ritmeester der cavalerie. De omschrij
ving luidde: „Kasteel met grasperken, tennisbaan, bosschen, hak
hout, gemengd bosch, weiland, lanen en grachten, koetshuis met 
garage, koetsierswoningen en bijgebouwen, groot 23.27.40 ha en he t 
overbosch Het Nieuwe Werk groot 11.94.70 ha". Alzo samen groot 
ruim 35 ha. Verkoopster had het goed verkregen na de dood van 
haar moeder J o h a n n a Dollf, weduwe van mr. Johannes Luden, over
leden te Rome 1917. Koopsom ƒ 100.000.-. 

Van Stockum zou de laatste heerlijke bewoner zijn. Nog tijdens 
zijn leven op 8, 14 en 15 juli 1938 deed hij het landgoed in ver
scheidene kavelingen in veiling brengen ten overstaan van notaris 
T e Leuken te Amersfoort, waarbij tevens de kapitale hofstede Groot-
Stoutenburg en De Korte Nijp, alles samen groot ru im 90 ha. De 
totale opbrengst was f 167.250.—. Het huis wordt thans genoemd: 
het modern, voor een achttiental jaren gebouwde luxueuze jacht
huis Groot-Stoutenburg. Hierui t blijkt, dat de heer Van Stockum 
toen hij dit in 1920 verkregen had, het huis al thans belangrijke ver
anderingen deed ondergaan. 

'Lot de oorlog en in de eerste jaren van de oorlog 1940—'45 bleef 
het huis onbewoond en trad een tijdperk van groot verval in. He t 
kwam in handen van diverse achtereenvolgende eigenaars, waarvan 
een er in de laatste oorlogsjaren nog tijdelijk beschutt ing vond. 
Reeds in 1938 was een deel van het zware hou t apar t verkocht en 
o.a. de laan van zware beuken en eiken, welke het goed met Hoeve
laken verbond onder de bijl gevallen, in de naoorlogse jaren, toen 
tie houtprijzen fantastisch waren gestegen, werd nog meer zwaar 
hout gekapt en zelfs gehele percelen systematisch gerooid. 

Aan deze periode van verval kwam een einde, toen op 23 oktober 
1948 het huis met de naaste omgeving werd overgedragen aan de 
St. Franciscusstichting met bestemming tot noviciaats-klooster. H e t 
huis werd tot d i t doel in 1951 verbouwd en in gebruik genomen op 
16 april 1952. De overdracht geschiedde ten overstaan van notaris 
T e r Horst te Utrecht. Een fraai gebouw was dit in een periode van 
aesthetisch verval gebouwde huis stellig niet. T o t in de oorlog stak 
liet torentje op geestige wijze ui t boven he t zware geboomte. In de 
laatste oorlogsmaanden werd dit torentje tegelijk met de kerktoren 
en de molen van Hoevelaken door de bezetter afgebroken. De molen 
ging in vlammen op. 

Bij testamentaire beschikking heeft mevrouw Luden aan de pre 
provincie Utrecht vermaakt: de acte van verpanding door koning 
Philips aan de muntmeester Hendrik Joosten in 1578, en de over
dracht der verpanding door de erven van mr. Hendr ik van Dom-
selaar aan mr. Johan van Oldenbarnevelt in 1594 met andere be-
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scheiden, waaronder octrooi van stadhouder en hol' van Utrecht 
voor Jacob de Bye met een leenbrief der staten van Utrecht voor 
jhr. J o h a n de Bye, heer van Allebrandsweert, met de heerlijkheid 
Stoutenburg in 1671. 

Verder berusten in het gemeentearchief de notulen van 1732 en 
volgende jaren, waaruit blijkt, dat de nominat ie der schepenen tel
ken jare bevestigd is door Johan de Bye tot 1739, daarna door 
Josina Maria de Bye douairière de Schaek tot 1760, na wie ze ge
tekend zijn door Jan François van Lielaar tot 1791. 

S. W. M E L C H I O R 

R E S T A U R A T I E S IN U T R E C H T 

De restauratie van de werfmuur voor het huis Vismarkt 9 is vol
tooid. Dit was de laatste nog niet gerestaureerde muur van dit gracht
gedeelte. Vlak naast deze m u u r is een lantaarnconsole aangebracht 
van C. Groeneveld, waarop een vis-afslag is afgebeeld. 

* * * 

Met steun van het Utrechts Monumentenfonds zullen de 17de 
eeuwse gevel van het huis Haverstraat 14 en de 18de eeuwse gevel 
van het huis Oude Gracht 325 worden gerestaureerd. 

Tijdens werkzaamheden achter het Physisch Laborator ium werden 
restanten aangetroffen van de 16de eeuwse stadsmuur tussen het 
bastion Sterrenburg en de voormalige Tolsteegpoort. Daar het voor
nemen bestaat om nog dieper te graven kan het publiceren van 
de vondsten beter worden uitgesteld tot alle gegevens, welke aan het 
licht zouden kunnen komen bekend ziin 

C. L. T . G. 

B O E K A A N K O N D I G I N G 

I'll. J. C. G. van Hinsbergen, Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 
(teel I aflevering 1 en II. Van Gorcum 8c Comp. N.V., Assen. Prijs resp 
f 3,50 en ƒ 5,50. 

De Van de Poll-Stichting te Zeist, in dit blad al meermalen met 
ingenomenheid genoemd, heeft zich gedurende de (pas) zeven jaren 
van haar bestaan onderdroten beijverd om de historie van Zeist zo
veel mogelijk vast te leggen en toegankelijk te maken. 

Een bewijs daarvan zijn de afleveringen van het eerste deel der 
Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Aflevering 1 verscheen in 
november 1957; daarin zijn stukken genoemd, lopende van het jaar 
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