
HET HUIS T E SCHALKWIJK E N ZIJN BEZITTERS. 

Zoals zovele steden en dorpen in Nederland had het dorp 
Schalkwijk ook zijn eigen kasteel. In 1346 wordt het Huis te 
Schalkwijk al vermeld; veel eerder, in 1128, wordt de naam 
Schalkwijk reeds als geslachtsnaam gebruikt, waarschijnlijk be
stond toen ook al het Huis te Schalkwijk of een voorloper hiervan. 

Het ligt in onze bedoeling na te gaan wanneer en wie er van 
het geslacht Schalkwijk genoemd wordt in de geschiedenis van 
het aloude Sticht. 

Als eerste vinden wij in 1128 een zekere Egidius of Gillis van 
Schalkwijk. Als tweede, mogelijk zijn zoon, Willem van Schalk
wijk; deze wordt in 1165 genoemd. Wij vinden hem als onder
tekenaar van een verdrag dat betrekking had op de regeling van 
de waterloop van de Rijn. 

Het verdrag bevatte de volgende bepalingen: 
Ie Men zou een waterlozing graven vanaf Rhenen naar de Zuider
zee, de Noda of Nieda geheten. 
2e De Dam in de Rijn bij Wijk te Duurstede, in overoude tijden 
gelegd, mocht niet afgebroken worden maar diende in goede 
staat te blijven. 
3e Men zou de dam in de Rijn bij het tegenwoordige plaatsje 
Zwammerdam weer afbreken. 

Deze dam, gelegd door graaf Floris, veroorzaakte vooral in het 
Sticht verscheidene overstromingen. In die tijd was de monding 
van de Rijn bij Katwijk gedeeltelijk verstopt en werd het graven 
van een waterlozing noodzakelijk; deze lozing was dan de zoevenr. 
genoemde Noda. 

Diverse stichtse edelen ondertekenden het verdrag, o.a.: Lub
bert van Odijk, Egbert van Amstel, Herman en Godschalk van 
Woerden, en Dirk van Jutfaas. 

In 1239 en 1240 vinden wij een zekere Arnold van Schalkwijk 
als maarschalk vermeld. Diens zoon, Gijsbert komt voor in 1287 
en 1294. 

Als laatsten vinden wij in 1304 Henrik en Berthold van Schalk
wijk genoemd. 

In die tijd was Bisschop Guy van Avesnes aan de regering. 
Deze was Jan van Renesse, betrokken in een twist van Holland 
en Henegouwen tegen Vlaanderen, uiterst slecht gezind. Toen 
dan ook de Vlamingen voor Zierikzee werden verslagen zag Jan 
van Renesse zich genoodzaakt te vluchten. De weinige edelen 
die hem vergezelden, onder welke Herman van Woerden , Arend 
van Benskoop en Jan van der Leede, konden hem dit als enige 
uitweg aanraden. 

Zij begaven zich naar de Lek tegenover Beusichem; waar zij 
met een boot wilden oversteken. 



De meeste kasteelheren in deze streek hielden het met Renesse, 
zodat hij zich veilig waande. 

Jan van Beusighem, Heer van Kuilenburg was echter de hene-
gouwse zaak toegedaan. Toen deze van het vertrek van Jan van 
Renesse en de zijnen hoorde, riep hij krijgslieden te wapen, die 
de vluchtelingen aantroffen op een uiterwaard in de Lek, tegen
over Kuilenburg. Hier werd Renesse met verscheidene anderen 
verslagen. 

Enkele oudere geschiedschrijvers melden ons, dat toen Jan van 
Renesse trachtte te ontkomen door in de boot te springen deze 
door de overbelasting der vluchtenden omsloeg en zij verdronken. 
Behalve Jan van Renesse sneuvelden hier, Arend van Benskoop, 
Jan en Pelgrim van der Leede, Huibert van Everdingen, Henrik 
en Berthold van Schalkwijk, de kanunnik Arend van Buren en 
vele anderen. Dit tragische einde van deze edelen had plaats op 
15 Augustus 1304. 

Hierna maakte Jan van Kuilenburg zich meester van de sloten 
te Everdingen en te Schalkwijk, die tot de grond toe werden af
gebroken. 

Nadien wordt ons niemand meer van het geslacht Schalkwijk 
genoemd. Wij mogen aannemen dat de hiervoor genoemde Heren 
van Schalkwijk tevens de bezitters waren van het ,,Huis te 
Schalkwijk". 

Het slot, dat weer opgebouwd werd, was het eigendom van 
verschillende geslachten, onder meer van Zuilen, Nijenrode, Van 
de Haar, Merten van Abcoude, Doublet en Ram. 

In 1536 komt er weer enig licht in de geschiedenis van het Huis 
en zijn bezitters. In dat jaar namelijk wordt het kasteel te Schalk
wijk door de Edel Mogende Heeren staten 's Lands van Utrecht, 
tot een riddermatige hofstad verheven. De bezitter die dan ge
noemd wordt is Dirk van Jutfaas. 

De volgende bezitter blijkt Antony de Ridder, Heer van Schalk
wijk-te zijn; deze wordt in 1594 genoemd. Een grafzerk in de 
oude dorpskerk vermeldt het volgende: Hier leit begraven Gherrit 
de Ridder en Toenis de Ridder, en sterf ao. X X X V I I . 

Waarschijnlijk is deze Toenis of Antonius de Ridder de boven
vermelde eigenaar, die dus hier zijn laatste rustplaats vond, ver
moedelijk in het jaar 1637. 

In 1660 wordt Frederik van Renesse, Heer van Mol en Hees-
teren, beschreven in de ridderschap van het land als de bezitter. 
Hij kocht de ridderhofstad in 1654. Hij overleed te Antwerpen 
in Maart 1666. 

Nu komt het Huis in het geslacht Van Kapellen; de tak die 
het Huis bezat, wordt ook wel genoemd Van Kapellen van Schalk
wijk, soms geschreven Capellen. 

De eerste die wij vermeld vinden is Gerlach van der Kapellen, 
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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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