
Heer van Aartsbergen, Schalkwijk en Mervelt. Deze werd ge
boren op 3 Juni 1617, huwt in September 1655 met Margaretha 
Johanna van Lynden. In 1667 wordt hij als bezitter beschreven 
in de ridderschap, op 31 December 1685 sterft hij; zijn vrouw 
overlijdt in 1695. Beiden zijn te Schalkwijk begraven. 

Zijn zoon Steven Frederik, Heer van Schalkwijk en Mijdrecht, 
geboren 24 Januari 1663 volgt hem op en wordt op 11 Maar t 
1691 als bezitter beschreven. 

Op 24 Mei 1696 huwt deze met Digna Elisabeth Booth, doch
ter van Cornelis Booth, heer van Mijdrecht. Steven Frederik sterft 
op 25 Mei 1707 en wordt in Schalkwijk begraven. 

Zijn oudste zoon, Gerlach Frederik wordt Heer van Mijnden; 
de tweede zoon, Hendrik, geboren 26 Juli 1700, Heer van Schalk
wijk, Houten en het Goy, sterft ongehuwd in 1740. De jongste 
zoon Evert Cornelis, geboren 29 Maart 1709, wordt na het over
lijden van zijn broer Heer van Schalkwijk, hij was luitenant colo
nel bij een regiment Infanterie. Hij sterft eveneens ongehuwd in 
1759 en wordt te Schalkwijk begraven. 

De zoon van Gerlach Frederik van der Cappelen, Heer van 
Mijnden, boven vermeld als oudste zoon van Steven Frederik 
van der Capellen en Digna Elisabeth Booth, Daniel Cornelis van 
der Capellen, Heer van Mijdrecht en Schalkwijk, Maarschalk 
van Eemland, ontvangt het Huis na de dood van Evert Cornelis. 

Uit het voorgaande blijkt dat aan het zo weinig genoemde Huis 
te Schalkwijk toch de namen van een reeks van vooraanstaande 
geslachten verbonden zijn. 

L. J. ABELMANN. 

T Y P E N UIT WIJK C. 

De heer C. Jansen Czn te Utrecht schrijft ons: 

,.De in het maandblad voorkomende lijst Wijk C is wel aardig. 
Ik wist niet dat er zoveel schilderachtige namen bestonden. In zake 
,,Ootepiet" (een verbastering van ..Groote Piet") het volgende: Ik 
weet niet of het dezelfde persoon betreft. Tot 1876 woonde ik in de 
toen nog genoemde Lange Smeesteeg tegenover het Bartholomeïs-
gasthuis. Er was toen aan de Noordzijde tusschen Springweg en 
Oudegracht een nu niet meer bestaand poortje waarin blijkbaar nog 
een of meer krotjes stonden. In een daarvan was ook een (voor 
ons) groote lange jongen voor wie wij kleinen bang waren en die 
werd ..Ootepiet" genoemd. Hij had meen ik ook een lange zuster. Of 
die twee naderhand naar Wijk C zijn verhuisd of dat het anderen 
betreft, weet ik niet. 

De in het artikeltje genoemde kruidenier heette D. van den 
Vondel (dus niet van Vondel) . Het was een klein mannetje." 
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