






Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 hechte boven het fundament bijeen gebrocht[=gemetseld] sijnde met savcrsant [=zaveligzand] sonder kalck, dat het geschapen was'.Aangezien deze 'mettertijt mede geheel soudeinstorten' adviseerde Van Vianen en Pijselwanneer men de 'keucken nu afbreeckende'men 'capbalcken, solders [=zolderdelcn] endeen soude cunnen salvcren (=behouden|' en'de sijde int noortwesten' opnieuw zou opmet-selcn, waarbij het beschikbaar gekomen houtkon worden hergebruikt. Geadviseerd werd indat geval deze vleugel 'op kelders [te] setten[=onder kei deren] alsoo daer tegenwoordighgeen kelder aen het huijs is'. Hieruit kunnenwe opmaken dat het gehele gebouw geenkelders, maar een laag onderhuis bezat.Vervolgens begaf men zich naar 'de huijsingevant voorburch' en stelde vast dat de mueren,vensters, deuren en raemten, solders en capen vloeren van beneden huijsinge [neerhui-zen] stallingen, bouw- en brouwhuijs' zeer'verout' en ruineus was. Men was van

meningdat wanneer niet 'binnen corten jaere soo hetselve niet tijtlijck wort gerepareert en ver-nieuwt [...] het zal instorten'. In ieder gevalkon het vernieuwen van de 'deuren van depoort' niet wachten. De ambachtslieden slotenhun opname af met de vaststelling dat ook de Deze ets van J. Ottens in De Riddermatige Huyscn enGezichten in de Provincie Utrecht uit 1703 geeft aan datde nixirdoostvleugcl van het kasteel ingrijpend wasverbouwd. (RAU, TA 1120) muren van het kasteel opnieuw moestenworden gevoegd. Tenslotte voegden de schout en schepenenvan de heerlijkheid Schonauwen aan de aktetoe dat ten tijde van de verkoop in 1667 'debrugge om op het huijs te gaen' zo slecht wasdat 'sonder perikel daer over niet conde gaen'en dat het noodzakelijk was een nieuwe&quot;brugge' te maken. Herbouw Inderdaad heeft men het advies van VanVianen en Pijsel ter harte genomen. Op degravure die J. Ottens uitgaf in 1703, gepubli-ceerd in de tweede uitgebreide druk van DeRiddermatige

Huysen en Gezichten in deProvincie Utrecht^° zien we dat het huis tenopzichte van de hierboven beschreven situatieeen ingrijpende verandering heeft ondergaan.Op deze prent die het huis weergeeft uit hetoosten, zien we dat weliswaar de nog be-staande ronde zuidtoren met traptorcntje ende aansluitende gekanteelde schildmuurgehandhaafd bleef, maar ook een ingrijpendenieuwbouw had plaatsgevonden. De naar devoorburcht gekeerde noordoostvleugel,waarin zich op de oosthoek de toegangbevond was intussen vervangen door eengeheel nieuwe vleugel bestaande uit een laagonderhuis, een bel-etage en een lage verdie-ping en gedekt door een schilddak. Hetsymmetrische front is geaccentueerd door een 32






