


Tussen Rijn en Lek 1968 3. - Dl.2 3 -3- Johan Strick heer van LInschoten, de toegang tot zijn huis wasgev^eigerd. Het vonnis hield onder meer in, dat de toren van hetkasteel tot de grond toe moest worden afgebroken en deophaalbrug moest worden weggenomen. Op kostenvan Jhr. Ram moest een vaste brug of een dam worden gelegd.De verdere bepalingen van het vonnis waren voor Jhr. Ram redenom te besluiten zijn bezitting van de hand te doen. De nieuweeigenaar was Jhr. Frederik van Renesse van Elderen. Na dienskinderloos overlijden werd Jhr. Gerlach van der Capellen, in1667, door koop van de erfgenamen van Jhr. van Renesse vanElderen, eigenaar van de ridderhofstad. Sedertdien bleef hetgoed meer dan een eeuw in het bezit van het geslacht van derCapellen. In 1774 kocht Gerard Arnoud baron Toets van Amerongen hetgoed. Frederik de Ridder kocht de ridderhofstad in 1813

vanFranj;ois E.C. P. baron Toets van Amerongen. Het kasteel wasin die tijd al onbewoonbaar of zodanig in verval geraakt ofzelfs al gesloopt, want de Ridder woonde in een huis staandebij de Slotbrug, tegenwoordig genaamd de Stenenbrug. Deerfgenamen van de Ridder verkochten het goed in 1885 aanGijsbert Corel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, die hetin 1898 aan Johonnes Theodorus Dorrestein verkocht, in wiensgeslacht het thans nog is. Het kasteel is, naar wordt aangenomen, in de tweede helft vande 18e eeuw gesloopt. Niets is er meer over. Slechts de ver-tekeningen in het land geven nog aan waar het eens stond enwaar de grachten gelegen waren. Tekeningen uit de eerste helft van de 18e eeuw en eerder geveneen complex van bouwwerken te zien, opgetrokken in verschil-lende fasen, van twee tot vier verdiepingen. Geheel vrij vandot alles stond een vierkante hoektoren, doch met

ringmurenaan het kasteel verbonden. Het geheel was omgrocht en dooreen vaste brug verbonden naar de Slotlaan, welke naar het dorpSchalkwijk liep.



Tussen Rijn en Lek 1968 3. - Dl.2 3 WiMt- iri*^friftrTait Ridderhofstad Schalkwijk. foto van een tekening in O. I. inkt naar C. Pronkdoor L. P. Serrurier uit de achttiende eeuw.



Tussen Rijn en Lek 1968 3. - Dl.2 3 -5- Het wapen van de ridderhofstod is: Van rood, beladen metdrie zilveren dwarsbalken. P.M Hei|mink Liesert en L.M. J. de Keijzer. Oorkondenboek Sticht Utrecht, dl. III, nr. 1215. Inv. nr. 1787, fol. 109, en regest, nr. 51a archief der heren en graven van Culemborg: door mr. A. P. van Schilfgaarde. Jhr. mr. E. Wittert van Hoogland - Bijdr. tot de gesch. der Utr. ridderhofsteden en heerlijkheden. Tegenw. staat der Ver. Nederl. , dl. 12. G. Hilhorst - Het kerspel Schalkwijk. Eed voor den Schout en Secretaris van Schonauwen. *) Dat zweer ik, dat ik den Ambags-Heer van Schonauwen, alsAmbags-Heere; gehouw en getrouw zal weezen, dat ik deSchout, gadermeester en Secretaris Ampten van voorsz. gerech-te trouw en Eerlijk zal bedienen, regeren en bewaren, dat ikzonder gunst of wangunst, Justietie doen, en administreren zal,ende mij voorts in allen

opzigt zal gedragen als een goed, engetrouw Schout, gadermeester en Secretaris schuldig is te doen,alsmede in qte. als Secretaris van alle voorvallende zaken, ge-trouwelijk te zullen notuleren, registreren en bewaren, alles inconformite van de Plecaten en Ordonnantien op de Schout, ga-dermeester, en Secrets. Ampten ten platte Landen reedts geema-neerd of nog te Emaneeren. Zo Waarlijk heipe mijGod Almachtig. *) (Eedsformule 18e eeuw) (Archief voormalige gemeenteSchonauwen lil-4)


