
Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 &quot;SCHONAUWEN&quot; In de gemeente Houten staat, aan de Houtense wetering,tussen de dorpen Houten en Schalkwijk, een toren met aanbouw,het enige overblijfsel van de ridderhofstad &quot;Schonauwen&quot;. De alleroudste geschiedenis van het huis ligt vrijwel inhet duister gehuld. Volgens overlevering heette het vroeger &quot;het huis teWeteringe&quot;, naar het water waaraan het lag. Jan van Bosichem moet het huis in de 13e eeuw verbouwdhebben. In die tijd vond wellicht ook de naamsveranderingplaats, want op 28 augustus 1305 werd Dirk van Bosichem be-leend met het &quot;huis Schonauwen&quot;. Zijn zoon Hubrecht volgdehem in 1312 op. Via diens dochter dementia, gehuwd met HeerJohan van Heukelom van Leyenberg, kwam het huls in 1358 inhet bezit van hun zoon Heer Otto van Leyenberg. Deze noem-de zich vanaf die tijd naar de naam van het huis. Daar

hij,voorzover bekend, kinderloos overleed werd Otto opgevolgd doorJon van Leyenberg, zoon van Otto's broeder Hubrecht. Ook de-ze nam de naam &quot;Schonauwen&quot; aan. Na zijn dood kwam hethuis tenslotte aan zijn tweede echtgenote Petronella Sloyers.Omdat haar dochter Aleid tegen haar wil met Rudolf van Baarntrouwde, vermaakte zij het goed aan de uit haar tweede huwe-lijk geboren zoon Willem van Zuyien van Nyevelt. Ook dezeoverleed kinderloos, waarna &quot;Schonauwen&quot; toch in het bezitkwam van het geslacht van Baarn en wel aan Roelof, zoon vangenoemde Rudolf en Aleid van Schonauwen. Joost van Baarn was bezitter van het huis toen het in hetjaar 1536 door de staten van Utrecht als &quot;ridderhofstad&quot; werderkend. Door huwelijk kwam het goed in 1629 in het bezit vanRudolf Raitz von Frentz en in 1631 aan Johan van Renesse vander Aa. In 1662 werd Schonauwen, eveneens

door huwelijk, hetbezit van Jacob van Wassenaar, heer van Obdam en luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Na hem kwam hetachtereenvolgens in het bezit van de geslachten van Reede van



Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 Renswoude, van Hardenbroek, van Lokhorst en Ploos van Amstel. Nicolaas van Bronkhorst, die er in 1721 mee werd beleend,kreeg in 1727 van de staten van het kwartier van Nijmegen ver-gunning huis en ombachtsheerlijkheid te splitsen. Mr. Adriaan Wittert, heer van Hoogland, kocht in 1727&quot;Schonauwen&quot; als lasthebber van de fransman Jean BaptisteDesessarts. No diens dood kwam het huis op naam van zijn zoonEverard Bonifocius Wittert, eveneens ten behoeve van dezefransman. Sedert de ruim 30 jaren dat &quot;Schonauwen&quot; op naamstond van de Witterts deed het kasteel dienst als woning vooreen groep fransen, grotendeels kartuizers, die wegens hun wei-gering de pauselijke bul &quot;Unigenitus&quot; aan te nemen, hun vader-land moesten ontvluchten en in ons land gastvrijheid en bescher-ming zochten. Toen in 1758 deze gemeenschap bijna was

uitge-storven werd &quot;Schonauwen&quot; verkocht aan Gerloch Theodoor ba-ron van der Capellen. In 1812 kwam het huis, na steeds meer in verval te zijngeraakt, aan Hendrik Ravee en hierna aan Mr. Hendrik BernhardNieuwenhuys. Deze overleed in 1890 en vermaakte het goedaan de nederlands hervormde gemeente te Houten. Er volgdeechter een proces tussen zijn erfgenamen en de hervormde ge-meente over dit legaat. No een getroffen schikking kreeg dekerkelijke gemeente de landerijen en de erfgenamen het gedeel-te waar het enige restant van het kasteel, een toren, op stond,alsmede de daarbij staande en door Nieuwenhuys gebouwdeboerderij. Nog in 1891 verkochten de erfgenamen hun aandeelaan D. G. Bingham. Dr. W. F. Wassink kocht in 1939 &quot;Schonauwen&quot;, restaureer-de de toren en voorzag deze van een aanbouw. Als leen was de ridderhofstad afhankelijk van het grafelijkhuis van

Culemborg. Het kasteel was een - in de 16e eeuw nog verder uitge-breid -aanzienlijk bouwwerk, gelegen binnen een gracht. Aande oostzijde stonden een poortgebouw en bijgebouwen, die dooreen stenen brug van drie bogen over de dworsgracht met hetkasteel waren verbonden.
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