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Over het museum
Het gaat nog

steeds goed met het museum.

Het museum is geopend op de laatste

De tentoonstellingen over smederi.ien en

zondagvan de maand (behalve in decem-

Het Gebouw zijn een

ber) van

succes. Voor augus-

1

1.00

tot 16.00 uur ofop verzoek.

tus staat weer een nieuwe tentoonstelling

Contactpersoon museum:'Slim van den

gepland. Dit keer over de mobilisatie van

Heuvel 030-6012524

1939. Daarvoor zoeken we overigens nog

fotot, voorvr.erpen en verhalen. Zie p.5.
Toch nog een puntje van zorgi

-ïil'e

zoeken

nieuwe vrijwilligers. Kennis van de geschiedenis van Schalkwilk en Tirll en 't

\íaal

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander,

Lagedijk 30,3998 KB Schalhvilk,
in

fei

@museunainschal kwij k. nl,

06-22562996.

niet nodig. Die kennis krijg je al doende!
Ook deze keer zijn we er weer in geslaagd

Vormgeving van dit nummer: FEL,

om een gevarieerd nummer van Nieuws

S

chalkwij k,

A30

-

280 2227

ouer Oud samen te stellen. Deze keer is

er niet alleen aandacht voor de recente

www. m useu minscha I kwij k. n I

geschiedenis maar ook voor de 17e en 1 8e
eeuw.

Bijdragen ziin zeer welkoml Bel (06 22
56 29 96) of mail naar de redactie.

Vij

zi)n aki)d bereid om u re helpen met het
maken van 'een stukie'. Vertelt u liever dan
u schriift? Dat kan ookl

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

Resten kerkgebouw

bil Lucashuis

In 2009 zijn er bij de bouut aan ltet nieaute medisch centranz en de aerbouu uan het Lacasltuis interessante sporen geuonden. Tijdens rnonamentendag20l0 uas in het Lucashuis een hleine expositie te zien ouer
de oltgraaing en de bouugeschiedenis aan de R.K.-schuilherk. Sindsdien

btfr

Peter den Hartog uteer de nodige nieuue gegeuens aerzAmeld. Op

27 nouernber 2013 gaf h4
lSdc en lgde
een

presentatie ouer zijn reconstructie uan ltet

eeau,se herhgebouu) AAn de

dit artihehje uorden
aan

een

urijuilligers aan het museum. In

enkele hoofdpunten ueergegeaen, Peter taerkt nog

publicatie ouer zijn conclusies,

In zijn presentatie laat

fotot zien van

gebouwde eenvoudige toren aan de andere

In de kap en

kant. Bouwsporen laten zien dat er aan de

op de muren van het Lucashuis zijn ook

kant van het Lucashuis een wit gestuukte

bouwsporen achtergebleve n. Deze zijn

halfronde nis was. Vermoedeliik voor het

zichtbaar geworden bij de sloop van de

plaatsen van een groot heiligenbeeld.

Peter

de opgegraven muurresten.

oude aanbouwen. De sporen riepen soms
de nodige vraagtekens op. Samen met uitgebreid archiefonderzoek leidt dat volgens
Peter

tot duideliike conclusies. Helaas

ontbreken bouwtekeningen van de schuilkerk. Toch durft Peter het aan om van
de verschillende fasen van de gebouwen
een maquette te maken. Details ontbre-

ken uiteraard maar de plattegrond en de
hoogte kon wel gereconstrueerd worden.
Peter gaat daarbij vanuir het heden steeds

verder terug naar het verleden.

Na de bouw van de huidige Michaëlkerk
kon de oude kerk in de periode 1880/1890
gesloopt worden. De fundering is wel blijven

zitten. Ten opzichte van de huidige kerk is
de inrichting 'omgekeerd'. Het altaar is aan

de kant van het huidige Lucashuis, de aan-

Peter dcn Harfog presenteert een aan

zijn maquettes

in

1835 werd het voorste deel van de

I.-vormige boerderij gesloopt, waarbij de
pastorie zich

in het

seld. Ook werd de kerk aan weerszijden van
de toren verlengd.

woongedeelte bevond.

Alle materialen van de sloop moesten zoveel

Zeker is dat de kerk aan de kerkhofzijde

mogelijk worden hergebruikt. De nieuwe

sinds iB1 8/l

pastorie werd ten opzichte van de verkave-

archieven is te vinden dat architectAdrianus

ling circa

gedraaid, waardoor deze

Tollus toen een toren heeft ontworpen. Het

(brjna) evenwijdig aan deweg kwam te staan.

was een simpele toren met een schijngevel.

Dat verklaart waarom de pastorie niet meer

l)e vorm van de schijngevel (recht ofin

loodrecht op de kerk staat.

sierlijke S-vorm) is nog niet bekend.

In

De toren bevatte drie klokken: een luidklok,

18 graden

7837 is het oude deel van de kerk ver-

die al

Hierbij zijn

(een zware

gesloopt, opnieuw gefundeerd en opgemet-

toren heeft gehad. In de

in 1709 was geleverd

hoogd en aangepast aan het vernieuwde deel.
de gevels'langs en aan den tooren'

8 I 9 een

die in

een

en r\ /ee klokken

klok en een licht Angelusklokje)

l8l9

werden geleverd.

Zie

onder

Maquette met Lucashuis met uitgeuoerde dabhoogte

(1835)

Maquette uan dz toren uit lBlB/1819 met een moge,
lijke uorm uan de schijngnel

andere blz 17 en 18, De Kathedraal uan Het

bevindt zich een lijst uit 176A-V61 met gele-

Stichtvan PM. Heimink Liesert.

verd hout voor het vernieuwen van de kerk,
en waarschijnlijk ook de pastorie, gezien de

Van de torenfunderingz\n resten gevonden,

grote hoeveelheid hout.

waarvan men eerst dacht dat het een straatje
was.

Een schuilkerk werd gedoogd zolan gzij maar

niet veel opviel. In het begin werden kerken

Het achthoekige torentje, met daarin het

in schuren gemaakt. Vandaar dat zij aan de

Angelusklokje, stak boven het dak van de

achterkant van een huis werd gebouwd, wat

kerk uit.

er van buiten uitzag als een schuur. Later
werden er dan alsnog (grote) schuiframen

De voorganger van de kerk van 1835 was

in aangebracht. Aan de binnenkant was dat

z\n schuiÊ

wel anders. Peter heeft eenvoudige zuilen

dateert nog uit

en een galerij aan de kant van de pastorie

een stuk lager en viel, mede door

Íamen, dus minder op.

Zij

Zijn maquette laat ook

de lSde eeuw toen de katholieke eredienst

gereconstrueerd.

nog niet vrij was gegeven maar gedoogd

een koepelgewelf en een groene kleur zien.

werd. In Schalhwijk, dz geschiedznis uan

De groene kleur verdween waarschijnlijk

stichts dorp van

een

PM. Heimink Liesert, blz

in 1835.

Plafonddelen en -balken met die

119, is de smeekbede te lezen aan de Staten

groene kleur zijn teruggevonden bij het vrij-

van lJtrecht uit 1760, waarin toestemming

maken van het plafond op de begane grond

werd gevraagd om de toenmalige schuilkerk

in het Lucashuis.

te mogen vernieuwen. In het Regionaal
Historisch Centrum in

\7ijk bij

Duurstede

Christ

Essens

Nie

tèntog,n-teÏin$err 2811r en 2015

Foto's, uooruerpen en uerhalen

't'Waal of Schalkwijk.

zijn uelkom!

Verhalen of verhaaltj

Mobilisatie 1939/1940
Vanaf

3l

augustus zal

es.

Indiëgangers

in het museum

een

tentoonstelling te zien zijn over de mobilisa-

\íim

van den Heuvel verzamelt al enige

tijd informatie over de Indiëgangers uit

1939 | L940. Dan is het precies

Schalkwijk en Tirll en t'S7aal. Hij heeft al

75 jaar geleden dat de mobilisatie van het

veel verzameld. Daarom werken we nu aan

Nederlandse leger werd afgekondigd. De

de voorbereiding van een tentoonstelling.

mobilisatie had grote gevolgen:

Deze start mogelijk begin 2015.

tieperiode

.
.

va

n

Mannen moesten hun gezin en hun
werk in de steek laten

Oproep

Grote aantallen militairen kwamen

Heeft u informatie over een van deze onder-

naar Schalkwijk en Tull en 't'lí'aal.

werpen? Of heeft u een goed idee voor een

Voor de tentoonstelling zi)n we nog

steeds

op zoek naar

.

Voorwerpen of documenten uit de

andere onderwerp?

Mail dan naar info@

museuminschalkwijk.nl of bel ons (06 22
56 29 96). Alvast bedankt!

mobilisatieperiode.

.

Fotot van dorpsgenoten in het leger

Christ

Essens

of van militairen gelegerd in Tirll en

Prijsvraag
De oltgaue ait nurnmer 38

De nieuue opgaae

De goede oplossing was: het wapen van

\Vat is te zien op deze foto en waar is het

Schalkwijk op de Kasteelbrug over de

te zien?

\íetering. Onder de goede inzenders is een
streekproduct verloot. Co Baas kan zijn prijs

komen ophalen in het museum.

Pastoor B.A. ten Burg en P.'Wouters
Op de RK begraafplaats bij de H. Michaëlherh in Schalku.,ijh uinden ute
het graf uan J.G.A. Batenburg.

Hij

uas aan 15 december 1967 tot

t4

juli

1978 pastoor uan deze Ttarocltie. In 1956, toen J. Batenburg hapelaan uas in Haissen-Stad ltubliceerde hij onder pseudoniern B.A. ten

Burg een aerrnnard en momenteel
en de Bedehar

ueel gezocht jeugdboeh:

1.

In Nieuus ouer Oud, nummer 29,april2OO9,

"Door dit uerhaal leidt de schrijuer-uerteller

citeert Elly Hollander uit dit boek, dat ook

ons binnen

door katholieke,jongeren in Schalkwijk werd

die gestabe hrijgt

gelezena.

De Rijbe Vreh

Dit artikel geeft korte biografische

in

een christelijhe gedachtewereld,

in

een groepje mensen, die

een manier uan leaen te zien geeft, die sterh en

en utaarin gezonde spanning en y'tumor

beschrijvingen van de schrijver van het boek

fris

en de tekenaar van de prenten in het boek.

te genieten ualt".

i.s

[uerhaalJ

zit

En even verderop: "Het

aol concrete situaties, uooruallen,

De Rijke Vreh en de Bedelaar

grapp ige, aardige dinge n, leuke ge zegdes,

De Rijke Vrek en de Bedelaar is een uitge-

uitdruhhingen. Men lacht als men

werkte vertelling van Lucas 16: 19-31. In het

leest". En inderdaad,

voorwoord schrijft frater Bellarminus Mol:

smakelijk toen de Rijke Vrek uiteindelijk

Het graf mn pastoor Batenburg op het herkhof uan
Schalkwijk

De omslag tan De Rijke Vreh en de Bedehar

wij kinderen

dit

sp

itse

boeh

lachten

Wie utas J.G.A. Batenburg?
Johannes Gerhardus Arnoldus Batenburg
werd op 5

juli

1913 geboren

in Utrecht,

als

zoon van de fabrikant George Johannes An-

tonius Maria Batenburg (1878-1947) enJohanna Maria van Kemenade 0884-1946\

2.

Batenburg werd op zarcrdag 11 mei i940
(een dag na de Duitse inval

in Nederland!)

Pastoor J. G.A. Batenburg

op 26-jarige leeftijd tot priester gewijd. Op
voor zijn hebzucht en egoïsme moest boeten

23 augustus 1940 begon hij als kapelaan in

in

Beltrum, een klein dorp in

de hel. Opgelucht waren we toen we lazen

dat Lazarus werd opgenomen in de hemel.

de Achterhoek

3.

In

ons grote gezin werd het boek voorgelezen

Nog tijdens de oorlog, op 28 april l944,werd

door vader of moeder, gelezen, en nogmaals

hij benoemd tot assistentvan

gelezen en zelfs kapot gelezen. Na 55 jaar is

Verheuvel in het dorp Hengelo (Gld.), ruim

bij ons het gezegde: Grote meelzakken, geuuld

20 km westelijkvan Beltrum gelegen. Op 13

altijd

december 1946 werd hij kapelaan in Etten,

met zilueren g.rldens en rijhsdaaldzrs nog

een gevleugelde

uitdrukking. Ik ben er van

overtuigd dat de les uit dit boek voor veel

eveneens

de zieke pastoor

in de Achterhoek. In Etten is hii

een kleine 5 )aar kapelaan geweest

3.

kinderen een moreel kompas in hun leven
is gaan vormen.
De titelpagina uan De Rijhe Vrek en de Bedelaar
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"'/,

l
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nran, zoais cle mensen hcm noemr{cn. lïrr ïirs grc,i *ooie

uit De Rijke Vreh en de Bedelaar met

i I lustrati e a a

n P i et

een

IVo u te rs

Yan24 augustus 1951 tot 6 september 1957
was

J

J

hij kapelaan van

de parochie

O.L.V. ten

Hemelopneming, te Huissen-Stad.

In

kerk ingewijd3. Helaas is dit fraaie kerkgebouw in 2008 gesloopt.

die

periode schreef Batenburg De Rijhe Vreh en d.e

Op

Bedzlaar en tekende Piet'Wouters de prenten

pastoor van de Michaëlkerk in Schalkwijk;

van het boek3.

14

15 december 1967

werdJ.G.A. Batenburg

juli 1978 ginghil met emeritaat, 65

jaar

oud. Pastoor Batenburg overleed op 25
Op 6 september 1957 werd Batenburg, in

augustus 1994, op 81-jarige leeftijd, in het

opdracht van kardinaal Bernardus Alfrink,

Sint-Antoniusziekenhuis

bouwpastoor in Almelo. Het architectenbu-

Hij ligt

reau Johan Sluymer te Enschede onrwierp,

Schalkwijk.

begraven

in

Nieuwegein3.

bij de H.Michaëlkerk in

geïnspireerd door de Bossche School, de
Sint Christoffelkerk voor de nieuwbouwwijk

Pastoor Batenburg had twee jongere broers,

De Riet. Op 27 april 7959 werd Batenburg

die ook priester waren: 'lTilhelmus Leonar-

benoemd tot de eerste pastoor van de nieuwe

dus Josephus (1921-1993) en Melchior

parochie. Op 3

juli

1960 werd de nieuwe

Karel Frederik (1924-1993).

Tehenaar Piet Wouters

Bronnen

De prachtige plaatjes in De Rijke Vreh en de

t

Bedelaar dragen sterk bij aan het succes van

B.A. ten Burg, met plaatjes van Piet'S7'outers,

het verhaal. Iedere I>ladzijde is voorzien van

uitgegeven 1956 bij de Fontein, Utrecht en

een pentekening van de toen jonge kunste-

Sheed 6c'Ward, Antwerpen.

naar Piet \íouters, waarbij in het bijzonder

opvalt hoe goed hij de emoties van de personen in het verhaal weergeeft.

2
I
a

De Rijhe Wek en de Bedelaar, door

Van Batenborgh Stichting, Groenlo.
Bisdom Utrecht.
'Oom Jan vertelt', door Elly Hollander,

Nieuws ouer Oud, nummer 29, april 2009,
Toen Piet 'Wouters de tekeningen voor De

pag. 13-15.

RijheVreh en de Bedekarmaakte, was hij pas

5

21 jaar.Telkens

\íouters zijn afkomstig van Frans \7ourers,

als kapelaan Batenburg een

hoofclstuk in concept klaar had, zerte

\íou-

De biografische gegevens van Piet

een jongere broer van Piet, woonachtig in

ters zich aan het verbeelden van het verhaal.

Lichtenvoorde (Gld.).

Petrus Johannes Telesphorus'Sí'outers, gebo-

Simon van der Salm (Hilversum)

ren op 5 januari 1933, was her op een na
oudste kind in een tuindersgezin, mer 10 kin-

deren, in Huissen, de plaats waar Batenburg
gedurende de eerste helft van de jaren vijftig
kapelaan was 5.

Hij volgde aanvankelijk

Mag van Schallnvijk

de

Een aantal jaren geleden heeft het museum

ambachtsschool, maar één van de leraren had

een actie georganiseerd voor een Schalkwiik-

al snel door dat Piet daar, met ziin uitzon-

se

derlijke tekenkwaliteiren, niet thuishoorde.

Schalkwijkers hebben een vlag in huis.

Deze leraar zorgde ervoor dat Piet aan de

wappert bij dorpsgebeurrenissen zoals de

Academie voor Beeldende Kunst en Nijver-

Tour. De vlag is nog steeds te koop in het

heid in Arnhem kon gaan studeren. Na zijn

museum. Hii kost

studie aan deze academie heeft hii korte

tiid

bij een reclamebureau gewerkt. Hij verhuisde
echter al gauw naar Maastricht, waar hij ging

studeren aan de Jan van Eyckacademie.

Hij

werd beeldend kunstenaar en om in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien. werd

hij leraar tekenen en kunstgeschiedenis
de MMS in Maastricht5.

aan

vlag. Die actie was een groot succes. Veel

€

15.

Hij

De Schallnzvijkse Korenmolen (deel

l, L564 - 1742)

De Schalhuijhse Korenmolen is rrteerdcre eeau)en beeldbepalend geueest
uoor De Heul en de Pothoeh te Scltalkutijh. Er

zijn momenteel ecltter

in leuen dle de molen nog hebben gezien aoorzien
aan uiehen, Zelf han ik rne nog herinneren aan het einde aan de oorlog,

geen personen meer

begin 1945, met bahher de Korte

uit't

Goy er meel te hebben gehaald,

toen de stenen onderbouu nogprorninent aanutezig uas. ook in het jaar

1954, ih utas uterhzaam bij aannemersbedrijf uan der Wn als leerling
timmerman, toen er bij Vubo de eerste graansilo u.,erd geboutud, utas de
onderbouta ann de molen nog herhenbaar en onderdeel uan de bedrijfsgebouuen,
Oudste uerrnelding I 5 64

over een morgen land te Pothuizen dat eerst

De oudste vermelding van de molen aan de

in het bezit was van Gerrit Beerntsz. en nu

Heul is uit het iaar 1564.

van eigenaar en gebruiker Heyndrik Gerritsz.,

molenaar.

In de inventaris van het archief der OudKatholieke Gemeente te Culemborg I is een

Deze Gerrit Beerntsz. was de vader van

officiële oorkonde aanwezigvande deken en

Heyndrik Gerritsz. In tegenstelling met

kapittel van Sint Pieter te Utrecht van 7 juni

miin voorvader Gerrit Beerntsz. die ook in

1564.Daarinwordt de eeuwige erfpacht ver-

die periode te Schalkwijk aan de Heul wordt

leend aan Jan Hendriksz. Tlant van een hoeve

genoemd, geen 'van Pothuijsen' maar een

land te Schalkwijk op de Heul. Naastgeland

Uit-of in den Engh zoals zij zich noemden.

onder andere Eerst van lJsendoorn erfgena-

In elk geval bij het

men welke een molen daarop staande hebben.

rweede huwelijk van

Heyndrick Gerritsz., weduwnaar van Anto-

De eerste vermelding van een molenaar

nia Jelis Ymertsdochret met'Ií'illemtgen

te Schalkwijk aan de Heul vinden we in

Roelofsdochter

het blaffaard van de ontvanger van her

november 1625 wordt

oudschildgeld over het jaar 1600. Het oud-

Uiten Eng genoemd

j.d. van Chooten op

22

hii uitdrukkeliik

2.

schildgeld is een grondbelasting die werd
ingevoerd door keizer Karel V in plaats van

De overige latere vermeldingen van nakome-

het morgengeld.

lingen worden allen 'in den Engh genoemd.

Het betreft de afclracht van het oudschildgeld

Op vrijdag 5 februari 1632 wordt er naasr-

10

Kaart uit 1793 met uermelding uan de hoornmolen

1695 wordt dezelfde twee morgen weer
gelegen grond aangekocht door Maria Jans-

teruggekocht door zijn zoon Hendrik Jansz.

dochter, weduwe van Axthonius de Ridder

In den Engh van Cunera de \7it. Zii is de

en dan wordt hij uitdrukkelijk genoemd

weduwe van Anthonius de fudder en Cunera

Hendrik Gerritsz. in den F.ngh. Zijn erfge-

had op dezelfde dag

namen zijn Anthonius Hendrikxz.

den

land gekocht van Pieter van Soudenbalch,

Engh en Jan Hendrikxz. in den Engh. Op

afkomstig uit de nalatenschap van Andries

20 mei 1658 nemen Jan Hendrixsz in den

van'Wijck. Daarvan werd de rwee morgen

Engh en Jannigje Dirxdr. zijn vrouw een

direct weer doorverkocht aan Hendrik.

hypotheek van

in

in totaal

zes morgen

f 540,00 op hun rosmolen,

berg etc. verstrekt door Agneta Coenraeds,

Dat de molenaars in Schalkwijk ook nog

weduwe van Dr. Zegerus van Eck. Er is dan

andere bezigheden hadden dan alleen koren

nog sprake van een rosmolen (aangedreven

malen,

door een paard) en nog geen windmolen.

opgesteld op 21 september 1688 door nota-

blijkt wel uit de navolgende

acte

ris H. Ribbius te lJtrecht. Ten behoeve van

In die periode waren er meer rosmolens in

in

Cornelia Jans, wonende te Schalkwijk wordt

1630 een in

door Cornelis Jansz. Van \Wijck, molenaer te

het bezit van Mr. fuchard van Coesveld. In

Schalkwijk een overeenkomst aangegaan dat

maart 1659 verkoopt Jan Hendrixsz in den

hij

Engh twee morgen bouwland op Pothuizen

Als borgen treden op Jeremias van Hesel,
meester metselaer te Utrecht en \Willem

Schalkwijk, onder andere

aan Andries

van'Wijck, oud burgermeester

der stad Utrecht. Overigens op 7 december

de lraamkosten en alimentatie zal betalen.

Tacobsz. wonende

ll

in 't \íaal.

Molenaar huurt ooh land

Concurrentie onder

Op 2 juli 1698 wordt er door notaris'l7ante-

De familie in den Engh had ook last van

naar te Utrecht een acte opgesteld voor een

concurrenrie, wat

huurovereenkomst tussen Francoise Gerarda

augustus 1708 opgesteld door notaris \7.

Moulyaert, eigenaar en wonende te Utrecht

van Rheenen te Utrecht ten gunste van

en Jacob Govertsen van den Yssel, wonende

korenmolenaer \Tillem Geurts te Tirll en 't

te Schalckwyck, op Nedereggen voor

de

\íael. Dan wordt verklaart door Cors Aertz

huur van het huis met grasland en vruchten

van Lent, oud 70 jaar, Jacob de Cruyf, 64

van de ouden en jongen boomgaert. Naam

jaar, Antoni Pauw, 40 jaar, Cornelis Baers,

onroerend goed Nedereggen te Schalckwyck,

55 jaar, Rockus van Dijk, 40 jaar, Gerrit

omtrent de Heul. Jacob van Yssel wordt ge-

'S7ttewael,

assisteerd en tevens als borg door Harbant

jaaa

Tonisse Lanckhaer, molenaer wonende op

Gerrit van Vianen, 58 jaar, allen wonende

Loerick.

Dit zelfcle onroerend

vijf morgen wordt op 24

goed, totaal

lenaars

blijkt uit een akte op

5

50 jaar, Cornelis Vermeent, 50

\fillem van derVeer, 50 jaar enJohan

te Schalckwyk, dat

december l7O7

mo

hij het recht heeft

even

als zijn voorgangers om te malen voor opge-

gehuurd door Henrick Jansz. in den Engh,

zetenen van Schalckwyk.

molenaer wonende op de Heul.

Op 18 juli 17Il wordt door notaris M. van
Lobbrecht te Utrecht een testament opgesteld
voor HendrickJansz. in den Engh, molenaer,
en Jannigje Cornelis Colverius met
Ansichtskaart uan dz Pothuizenueg gezien uanafde
Lekdijh. De boerderij uan J.Vuho meï bergschuren en
uiterst links op defoto de molen.
foto uit1896 (collectieWim uan dc Heuuel)

lijftocht

voor de langslevende . Op 26 december

1

7

II

wordt door deze notaris ook een testament

12

opgesteld voor zijn zoon lan Hendriksz in

den Engh en Cuyntje Meynders van GriÊ
festeyn, beide wonende te Honswyk. Op
30 april 1772wordt doorJan Hendriksz. In

den Engh een lening aangegaan van
verstrekt door Johanna Baers.

Hendrick Jansz.

/

300

Zijn borg is

in den Engh wonende

te

Schalkwyk. Overigens ook Hendrick Jansz.

in den Engh blijkt niet zo kapitaalkrachtig
te zijn. Door hem wordt op 1 oktober 1713
een lening àangega n van

/

500, verstrekt

door Geurt Colverius.
aangesteld als hun verregenwoordiger

Volgens het leenregister van de Heeren

en Graven van Culemborg werd

in

bij de

dijkschouw. Aldus Johan Gerard de Jonck-

7714

heere, schouth van Bunnick en Vegten, en de

te Honswijk land gehuurd door Jan Hen-

schepenen Gerrit Hendricksz. Van Schayck,

driksz. in den Engh. Hij is dan molenaer te

Ernst Jansz. van Schayck, Jan Teunissen van

Schalkwyk.

Rhyn, Jan van Cuyck, Hendrick Elissen,
Adriaen Stultingh en Jan van Eyck.

De eerder hierboven genoemde korenmolenaer'ïTillem Geurstwordt met zijn volledige

Erfenissen en leningen

l7l4 in een

Op 7 juni 7716 ontvansen Hendrick Jansz

akte opgesteld door notaris J. W'antenaar

in den Engh en echtgenote Jannitje Cor-

te Utrecht. Zijn volledige naam is \íillem

nelis Colverius, na het overlijden van haar

\íil-

vader Cornelis Andriessen Colverius, hun

lempje Jans. Hij wordt dan de nieuwe huur-

legitieme portie uit de erfenis. Op 20 juni

der van het goed Nedereggen in opvolging

1716 staat HendrickJansz in den Engh borg

van Henrick Jansz. in den Engh. Overigens

voor de huurschuld van Cornelis Evertsen

op 16 februari 1775 wordt de Nedereggen

van Maurick aan Johanna Smout, weduwe

naam genoemd op 7 november

Geurtse van den Burgwal, gehuwd mer

in

den

Engh van Franchoise Mouljaert, aldus

een

weer gehuurd door Hendrik Jansz.

van David Kerckraad.

Op 17 juni 1719 werd er een restament

akte opgesteld door notaris J. \Tantenaar.

opgesteld voor notaris Lobbrecht te Utrecht

Op verzoek van de geregre Bunnick
Vegten wordt

en

door HendrikJansse in den Engh enJannigje

op 13 mei 1776 Hendrick

Cornelis Colverius. Alle kinderen worden

Jansz. in den Engh, molenaer te Schalkwyck,

genoemd en welJan Hendriksz, Neeltie Hen-

L)

driks, Teuntje Hendriks, \Tillemyntje Hen-

Mevrouw Bep Stokman

driks, Cornelia Hendriks, Teunis Hendrikz,

bracht een oud familie-erfstuk mee

Jannetje Hendriks en Andries Hendrikz.

en hield een verloting ten bate van het

De windkoornmoolen en huys c.a. met een

museum. De prijs was een koperen dooÊ

mergen boomgaart wordt toebedeeld aan

pot, die altijd bij de haard stond in het

de jongste drie kinderen Teunis, Jannigje en

ouderlijk huis. Als anekdotes vertelde Bep

Andries Hendrikz in den Engh. Verder een

erbij dat haar ome Drikus [niet te verwar-

l).ftocht voor de langstlevende.

ren met haar broer Drikus] altijd bij die

-

Van der Ven

doofpot zijn koffie stond op te drinken

Op 1 juli 1720 wordt Hendrik

Janss

in

als

hij haar broers kwam ophalen om naar

den Engh nog genoemd als schepen van

het bedrijf te gaan. De meiden moesten de

Schalkwyk.

jongens dan meestal nog uit hun bed jagen.

Bronnen

Ook vertelde zij dat ome Drikus pas bij

1)

zijn ondertrouw in het gemeentehuis

Inventaris van het archief der Oud-

Katholieke Gemeente te Culemborg, onder

hoorde dat zijn aanstaande vrouw al 40

nr. 190 in de boedel van Blokhoven.

iaar oud was... Dat werd toen snel in de

2)

doofpot gestopt.

zie dorpsgerechten RAU inv. Nr. 49,

pag. 121 links.

3)

De overige informatie komt in hoofcl-

Elly Hollander

zaakuitde notariële archieven te lJtrecht en

\fijk

bij Duurstede. De betreffende data en

Bep Stokman- uan der Wn presenteert de dooípzt

notarissen worden hierboven senoemd.

Hendrik Pothuizen (Zo elen)

ïn,di ddoftót..;
Op 16 juni 2Ol3 organiseerde de familie
Van der Ven een familiereiinie in Cul-

tureel Centrum De'l7iese. Het was een
heel gezellige middag met zo'n 50 tot 60
mensen die genoten van de ouderwetse
Schalkwiikse wafels, een excursie maakten
naar de gerestaureerde kerk en na soms vier
jaar heel veel bij te praten hadden.
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Boeken met historie van Schallnvijk en Tirll en

t Waal

De historie uan Schalhuijk en Tull en 7 uaal staat uolop in de belangstel-

Iing. Recent zijn er maar liefst drie boeken uerscltenen uaarin onderd.elen
uan de geschiedenis aan beid.e doryen aan de ord,e homt. Hieronder uolgt

informatie oaer deze boehen.
Straatnamen en zo meer

brieven, naoorlogse verhalen van militairen

Altijd al willen

en familieleden,

weten waarom

informatie over

de straat waar u

het geschut 12 L

Of

staal, uitrusting,

woont zo heet?

waar de naam Tirll

wapens, onder-

vandaan komt?

scheidingen en

Dan is het nieuw-

veel nog niet

ste boek Straatna-

eerder gepubli-

men en zo meer; 'Eiland van Schalkwijk'

ceerde foto's. Het boek is voor

van Piet Heijmink Liesert een goede tip.

€ 4,50 verzendkosten via Marktplaats te

Het boek van ruim 100 pagina's begint met

bestellen bij de schrijver.

€ 29,50 plus

een korte beschrijving van de ontsraansgeschiedenis van beide dorpen.

Aanuullingen op ltet boeh 'Bomen'

Zo kunt u

lezen waarom de BiesteÍ vroeger ook wel

In

Bieshaar werd genoemd. Daarna volgt een

Bomen...ouer Houten, Schalkwijh, Tall

beschrijving van allerlei wetenswaardighe,

't Waal en 't Goy, geschreven door Maria

den van iedere suaat. Het boek is voor

€

september 2013 verscheen het boek

(r

van de Looverbosch. Het bevat bijzondere

15

verkrijgbaar bij Boekhandel'S7ijs.

verhalen en 'groene geschiedenissen'. Recent

is er een lijst met verbeteringen en aanvul-

Wldartillerie

III

14 RA

in Tull en

lingen. De lijst met verbereringen is gratis af

I'Waal

te halen bij boekhandel, bibliotheek en het

In mei 20l4is de tweede drukverschenen van

museum. Daar is het boek overigens ook te

het boek van Anton Bohnen over de derde

koop voor

afdeling van het 14e regiment artillerie
14

(III

19,50. Meer informatie over

het boek en over excursies in de natuur via

RA) dat vanaf september 1939 tot 12 april

1940 gelegerd was

€

het e-mailadres:

in Tull en 't \íaal. Dit

NatuurvanvroegerNU@kpn mail. nl.

boek van 265 pagina's op A4-formaar bevat
o.a. officiële militaire verslagen, documenten,

Christ
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Essens

VOC-soldaten uit SchallilMijk
In Nieuus ouer oud, nr 28 uan ohtober 2008, uerd door Frans Landzaat
d.e uraag gesteld of er in Schalbuijk ex-oltaarenden uan de VOC hebben
geu.,oond.

Dit naar aanleiding

uan de uondst aan een VOC munt in

Schalhuijh. Archiefonderzoeh laat zien dat er aerschillende Schalhtuijhers
in dienst zijn geueest aan de VOC.
in de eerste

De VOC ofwel de Verenigde Oost Indische

was te verdienen, hoewel er

Compagnie was een particuliere Nederlandse

50 jaar van het bestaan van de VOC geen

handels-onderneming en de eerste NV

Schalkwiikers in de monsterrollen staan.

(Naamloze Verlnootschap).

O. VOC

werd

op 20 maart 1602 opgericht en hield offici-

In hoofdzaak werd er handel gedreven met

eel op te bestaan op 31 december 1799. De

Java en de Molukken, maar ook met Perzië,

VOC werd bestuurd door de Heren Zeven-

Ceylon, Bengalen, Cambodja, Birma, Viet-

tien met de kamers te Amsterdam, als groot-

nam, Formosa en China. Aanvankelijkwerd

ste aandeelhouder, Zeeland (Middelburg),

er vooral gehandeld in specerijen zoals peper,

Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen.Te

foelie, kruidnagel, nootmuskaat en kaneel,

Batavia was dat de Gouverneur-generaal en

maar ook in porselein en zijde. Later werd

Raad. Te Ceylon zetelde de tweede man, de

dat ookkoffie, thee, suiker, katoen en opium.

directeur-generaal.
Een reis naar de Oost duurde gemiddeld 8 à

Op het toppunt van haar bestaan waren er

9 maanden en de thuisreis circa 7 maanden.

25.000 werknemers in Azië in dienst. Deze

Zowel op de heen- als terugreis werd de ver-

uit het bestuur, de kooplieden,

plichte verversingspost Kaap de Goede Hoop,

bestonden

justitie, geestelijke verzorgers, geneeskundige

de zuidpunt van Zuid-Afrika, aangedaan.

dienst, ambachtslieden, militairen, inclusief

Met de matrozen werd in eerste instantie

de kanonniers van de schepen en

een overeenkomst aangegaan voor

de matrozen. Er werd ook gebruik

de duur van 3 jaar wat later

gemaaktvan inheems personeel en

jaar werd verlengd. Voor de overige,

een beperkt aantal slaven.

zoals soldaten en ambachtslieden,

tot

5

was dat steeds 5 jaar. De Zeven

Ook in Schalkwijk werd het

Provinciën konden niet zelf voor

bekend dat er mogelilkheden

voldoende personeel zorgen en

waren om te wofden uitgezonden

derhalve werd ook

naar de Oost en dat er goed geld

gende landen geronseld.
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in de omlig-

via de kamer van Amsterdam als jongmatroos

op 2-6-1695 is vertrokken. Op 29-11 1695
aangekomen op de Kaap en7-7-1696 doorgereisd naar Batavia en daar
aangekomen.

In

1698 is

op 10-4-1696

hij uit diensr getre-

den en gerepatrieerd. Volgens het soldijboek

Schalhuijhers

eindigt de uitreis aan de Kaap waar hij zich

De eerst genoemde Schalkwijker in het

zal hebben gevesdgd.

VOC Archief was Theunis van Schalkwiik.

Hij werd

als koloniaal genoemd

in het jaar

Op 25-4-1701 is Dirk Rocusz. van Pothuij-

1658 te Kaap de Goede Hoop, de verversingsplaats.

Y\f

sen

jaar later, op 5-8-1683 is

uit Schalckwijk, een kleinzoon van Têunis

Gerritsz. Van Pothuijsen, een rechtstreekse

Cornelis Gerritsz. Verwey uit Schalkwijck,

voorvader van de opsteller van

in de functie van matroos, met het schip de

via de kamer van Amsterdam als soldaat

'Vrijheid' van de Kamer Zeelandvertrokken

met het schip 'Lands'Welvaren' vetrokken

naar Batavia. Op 27-ll-1683 is

hij

dit artikel,

naar Batavia. Op 4-10-1701 aangekomen

aange-

komen op de Kaap en op 2l-72-1683 weer

aan de Kaap en op

vertrokken waarna op 3-3-1654 aangekomen

gereisd waarna op 12-1-1702 zïSn aankomst

in Batavia. Of en wanneer hij is terugge-

te Batavia.

keerd is onbekend,
een schuldbrief,

in elk geval had hij wel

Hij had dus

In

25-lO 1701 weer door-

1703 werd

hij genoemd

zeeman in het archief van de Kaap,

een voorschor

was

genomen op zijn soldij.

in

als

17O6

hij gerepatrieerd en uit dienst getreden

te'Sí'esthoven gelegen aan de'S7'esr-Kaap te

Zuid-Nrika. Of er van hem nakomelingen

De volgende die genoemd wordt is Arie
de Reus

zijn

uit Schalckwijck via de kamer van

mij onbekend, in elk geval zijn die niet

in het oud-archiefvan Schalkwijk aangetroÊ

Amsterdam met het schip 'Borsenburg' als
soldaat vertrokken op 6-1-1688.

is

fen. Archiefonderzoek

Op I2-5-

in Zuid-Afrika

heeft

nog niet plaatsgevonden.

1688 aangekomen op Kaap de Goede Hoop

en 3-6-1688 weer verder gereisd. Op108-1688 is

hij

aangekomen

in

JanAppelhofuit Schalkwijkwas in de functie

Batavia. Op

van lademaker via de kamer van Enkhuizen

16-9-1691 werd het diensverband opgezegd

op 30-10-1725 in dienst getreden en met

hij in Azië was overleden. Ook hii

het schip 'Vis' vertrokken naar Batavia. Op

omdat

had een schuldbrief.

9-4-1726 was hij aangekomen op de Kaap,
op 30-4-1726 doorgereisd en op 17-8-1726

Dan volgt Anthonij Cornelisz. Goes uit

aangekomen te Batavia. Op

Schalckwijck die met het schip 'Brandenburg'

hii uit dienst met

T7

4-lA-fi26

was

als reden overleden in Azië.

Ruth van Mourix uit Schalclcrvijk van beroep
merselaar was

Op dat moment had het echtpaar 6 kinderen

op 20-4-1738 via de kamer

waaronder de drie gebroeders.

Hoorn mer het schip 'Nieuwstad' vertrokken naar Batavia. Daar is hij op 13-2-1739

De oudste van de drie, Rockus is omstreeks

aangekomen. Verdere gegevens zoals plaats

1714 geborente Schaikwijk en op 75-9-I736

en einde verbintenis ziin onbekend.

voor het gerecht en op 3A-9-1736 in de
RK-kerk te Utrecht getrouwd met Johanna

Van Pothuijsen

Maria de

Op

12-4-1751 zijn drie gebroeders Van

Cruijff en'l7ilhelmina van IJsendoorn. Op

Pothuijsen, Rockus, Bernardus en Cornelis

12-11-1736 was hij getuige bij de doop van

met het schip Schakenbos in de functie van

zijn nichtje te Jutphaas. Volgens het register

soldaat, via de kamer van Rotterdam, ver-

VOC-Opvarenden zou Rockus op I-2-1758

trokken naar Batavia. Op 31-7-1751 zijn

ze

uit dienst zijn getreden wegens zijn overlijden

aangekomen aan de Kaap en op 14-8-1751

in Azië. Dat werd pas bekend op 21-4-1760

weer doorgereisd en op 18-10-1757 gearÁ-

te lJtrecht waar

veerd te Batavia. Het waren drie zonen van

zijnde overleden. Door zijn weduwe Johanna

Gerrit Cornelisz. van Pothuijsen en Anna

Maria de Cruijff werd via de notaris op

Matrina. Ook

24-12-1770 een akte van uitkoop opgesteld

deze Gerrit Cornelisz. was een

Cruijfl dochter van Huybertus

hij dan werd geregistreerd

de

als

kleinzoon van de eerder genoemde Têunis

voor hun 2 kinderen wegens haar 2e huwe-

Gerritsz. van Pothuijsen. Op 23-8-1732

lijk, nu met Gerrit Ledden. In elk

huurt dat echtpaar de Herberg 'het Veer-

Rockus geen schuldbrief bij de VOC.

geval had

huis' te Vreeswijk en kreeg op 9-9-1732het
burgerrecht te Utrecht. Er werd een akte van

Ztln jongere broer Bernardus, die omsrreeks

indemniteit overgelegd, op 2-8-1732 door

1720 zal zijn geboren, is eveneens in Azië

het gerecht van Schalkwijk afgegeven. Dat

overleden. Op 12-1-1760 was het einde van

was een verklaring van het gerecht dat indien

zijn verbintenis wegens zijn overlijden. Hij

noodzakelijk voor dat gezin zal worden bij-

had wel een schuldbrief bii de VOC.

gedragen in de kosten van levensonderhoud.

De jongste van het drietal, Cornelis van
Pothuijsen, werd op 20-6-7729 geboren te

Schalkwijk. Het einde van zijn verbintenis
was op 37-10-1758 toen

hij

gerepatrieerd

werd met het schip genaamd 'Bevalligheid'.

Ook hij had een schuldbrief die met

de

VOC verrekend moesr worden. Zowel in het
oud-archief van Utrecht als van Schalkwilk

l8

het schip 'Lekkerlust', van de kamer Hoorn

vertrokken met bestemming Batavia. Daar
is

hij op 3-8-1757 aangekomen. De datum

einde verbintenis was op 37-8-1.758 wegens

zijn overlijden in Azië. Verdere gegevens zijn
van hem niet bekend.

Laatste Schalkuijher in dienst
De laatst bekende Schalkwijker die naar
de Oost is vertrokken is Steven Oostenman die op 12-10-1767

in de functie

van

onder(scheeps)timmerman met het schip

'Pauw'vanuit de kamer Delft het avontuur
was aangegaan.

Op 8-3-1768 was hij aange-

komen aan de Kaap en op 22-3-1768 weer
Omslag uan het boeh De auonturen uan een VOCszHaat: het dagboeh uan CarolusVan der Haeghe

doorgereisd. Op 8-6-1768 was zijn aankomst

1699-1705

in

Batavia.

In het jaar

1769, juiste datum

onbekend, is hij uit dienst getreden met als

uit dienst:

werd na zijn terugkeer niets meer van hem

opgave reden

vernomen. \Vat blijkt, bij nader onderzoek

weer uitgevaren met het schip 'Pauw'. Steven

naar het schip 'Bevalligheid' werd ontdekt

had geen schuldbrief. Het schip 'Pauw'

dat het op

z\n

terugreis tussen de Kaap de

werd

Goede Hoop en Patria, dat is zijn thuisbasis,

in

de

in 1767 voor

gerepatrieerd en

de kamer van

Delft op

VOC-werf te Delfshaven gebouwd. Het

1759 werd vermist. Het

schip was in gebruik tot 8-1.2-1784 toen het

schip met een lengte van 136 voet, een laad-

werd opgelegd in Indië. De lengte was 140

vermogen van 850 ton en een bemanning

voet en het had een laadvermogen van 850

van250 tot 300 koppen is toen met man en

ton. De bemanningwas 209 tot 277 koppen.

dus Nederland,

muis vergaan. Het is zo goed als zeker dat

Uit het bovenstaande bliikt wel dat van de

daarbij ook Cornelis van Pothuijsen aanwezig
was. Het schip 'Bevalligheid' werd

in

7746

12 genoemde personen er niet één behouden

voor de kamer van Rotterdam op de VOC

is teruggekeerd naar Schalkwijk. Er zijn

werf in Rotterdam gebouwd en in gebruik

dus geen Schalkwijkse ex-opvarenden van

genomen tot zijn vermissing

in

77

59.

de

VOC die de munt verloren zou kunnen

hebben.

Op 7-12-1756 is Gijsbert van Dijk uit
Schalkwijk

in de rang van Korporaal

Hendrik Pothuizen (Zoelen, maaÍt 2014)

met
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De satellietfoto toont..

.

t W'aal over de Lange Uitweg richting Schalkwijk rijdt,
komt ter hoogte van de'lí'aalseweg recht voor het fietspad uit. De weg voor de auto's ligt
een aantal meters rechts daarvan. Die situatie bestaat pas sinds de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Tot die tijd moest alle verkeer over het'fietspad'. Hoe breed, of hoe smal, de
weg was, is nog te zien aan de stukjes zwart asfalt die tussen het rode fietsasfalt zijn blijven

\Vie vanaf de Lekdijk in Tirll en

liggen.
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