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De tentoonstellingen over de Mobilisatie 

van 1939-1940, over Smederijen en Het 

Gebouw zijn een succes. Zij worden ook 

regelmatig aangevuld met nieuwe foto’s of 

voorwerpen.

Volgend jaar komen er ook weer nieuwe 

tentoonstellingen. Bijvoorbeeld over 

‘Kinderwereld’ en over ‘Indiëgangers’. We 

blijven belangstelling hebben voor nieuwe 

foto’s, voorwerpen en verhalen. 

Dan een punt van zorg: We zoeken zeer 

dringend nieuwe vrijwilligers. Zowel voor 

kleine klusjes als voor wat grotere. Zie de 

oproep elders in ons blad. Kennis van de 

geschiedenis van Schalkwijk en Tull en ‘t 

Waal is niet nodig. Die kennis krijg je al 

doende!
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 Dringend nieuwe vrijwilligers nodig

Oproep aan alle inwoners van 
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal

Museum Dijkmagazijn De Heul houdt de 

geschiedenis van Schalkwijk en Tull en ’t 

Waal levend. We dragen zo bij aan de leef-

baarheid van beide dorpen. Het museum is 

dringend op zoek naar vrijwilligers. 

De huidige vrijwilligers zoeken versterking 

voor de volgende activiteiten:

• Koffiedame of -heer in het museum 

op de laatste zondagen van de 

maand (van 11.00 tot 16.00 uur, 

niet in december).

• Meehelpen aan het maken van ten-

toonstellingen. Ook uw idee is van 

harte welkom!

• Bewaren en beheren van de vele 

giften die dorpsgenoten aan het 

museum hebben gedaan:

 - We hebben bijna alle boeken 

nagelopen en opnieuw geïnventa-

riseerd. Dat maakt het makkelijker 

om informatie te vinden over de 

geschiedenis van de dorpen.

 - We willen ook graag de zolder van 

Het Bakhuis en van het museum 

nalopen en opnieuw inventariseren

• Een keer in de drie maanden hulp 

bij het onderhoud van de buiten-

boel of de binnenboel van onze 

werkruimte Het Bakhuis aan het 

Overeind 39A of van het Museum 

aan de Provincialeweg 70. Voor de 

buitenboel zoeken we bijvoorbeeld 

hulp bij het trimmen van de gras-

kanten, het zemen van de ramen en 

(in de herfst) het opruimen van blad.

• We zoeken nog een bestuurslid. 

Het bestuur vergadert een keer per 

maand met de vrijwilligers. Op de 

dinsdagavond nadat het museum 

open was.

Ook voor jongere mensen interessant

Ook voor jonge(re) mensen is het leuk om 

iets te weten te komen over de geschiede-

nis van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. U 

kunt meehelpen om de collectie in stand te 

houden

Verhalen van onze eigen geschiedenis

De vrijwilligers van het museum zijn altijd 

op zoek naar verhalen van mensen over 

hoe het vroeger was. We komen graag bij 

u thuis om u te interviewen. Wilt u iets 

opsturen dan kan dat natuurlijk ook. 

Aanmelden of meer informatie

Postadres van het museum is Kleinebo-

gerd 9, 3999 NH Tull en ’t Waal. Wilt 

u bellen dan kan dat via 030-6043168 

(Henny de Langen), 030-6012524 (Wim 

van den Heuvel) of 06-22562996 (Christ 

Essens). Mailen kan ook via info@museu-

minschalkwijk.nl. Kijk ook eens op www.

museuminschalkwijk.nl.
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 Leven op de boerderij in de jaren dertig

In mijn jeugd waren boerengezinnen ‘zelf-

voorzienend’. Dat wil zeggen: er werden 

vooral producten van het eigen bedrijf 

gebruikt en uit vaders grote groententuin. 

Mandarijntjes waren er wel. We kregen die 

thuis nooit, we hadden immers genoeg fruit 

uit de boomgaard. Alleen als je ziek was 

werden die wel eens gekocht. Daarom waren 

we altijd blij als we die kregen.

Mijn moeder bakte elke week (vloer)brood 

van de tarwe van de boerderij, die mijn vader 

bij de molen van Vulto liet malen. Vóór 

het bakken moest het meel gezeefd worden 

omdat moeder altijd een ‘witte-brood’ of 

soms een krentenbrood bakte. De zemelen 

kwamen bij het ‘grove’ brood terecht. 

Dat meel zeven hebben we heel vaak gedaan. 

We hadden voor in het bakhuis, waar ook de 

kaas gemaakt werd, een ingebouwde stenen 

oven, waar al die broden in een houtge-

stookte oven werden gebakken.

Dora van Wijk

Bakhuis bij boerderij Lagedijk 14 in Schalkwijk in de 
jaren zestig
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 Moeder, mag ik ‘papnat’ zeggen?
Toen ik een jaar of tien was, eind jaren dertig, 

woonde ik aan de Heul in Schalkwijk. Mijn 

ouderlijk huis is de boerderij die nu ‘de 

Heul’ heet.

Zoals op de meeste boerderijen in Schalkwijk 

werd de melk verwerkt tot kaas. Meestal 

begon dat als de koeien in het voorjaar 

naar buiten gingen en de melkproductie 

het hoogst was. Dan werd er ’s morgens en 

’s  avonds kaas gemaakt. De ‘bij-producten’ 

van de kaasbereiding werden verwerkt voor 

menselijke consumptie of voor het vee 

gebruikt. 

De verse melk werd in een grote melktobbe 

(150 a 200 liter) gegoten. Er werd onder 

andere stremsel aan toegevoegd zodat de 

melk ‘dik’ werd. Na een half uur begon het 

‘snijden’ en later ‘roeren’. Dan ontstond de 

wrongel (vast) en de wei (vloeibaar). De 

wrongel werd tot kaas verwerkt en de grote 

hoeveelheid wei werd in een grote hoge 

‘staar’(hoge houten kuip) gedaan, waarin de 

wei een paar dagen kon ‘opromen’.

Dit laagje room (=melkvet) werd elke dag 

voorzichtig afgeschept, totdat aan het eind 

van de week deze weiroom, inmiddels wat 

zuur geworden, tot boter werd gekarnd. Zo 

werd ‘weiboter’ gemaakt met bijproduct 

‘weimelk’ die net als karnemelk als ‘PAPNAT’ 

werd gebruikt om pap van te koken. Het 

toen gebruikelijke nagerecht van de warme 

maaltijd. Alleen op zondag kookte mijn 

moeder pudding of vla. 

Ook werd er ’s avonds vaak nog een bord pap 

gegeten door degenen die de volgende dag 

al héél vroeg (om 4 uur of half 5) moesten 

gaan melken. Soms liepen de koeien op een 

stuk land dat niet direct achter de boerderij 

lag maar bijvoorbeeld op een half uur afstand 

waar ze dan met paard en wagen naar toe 

reden, bijvoorbeeld in de polder Blokhoven.

Als ik op vrijdag uit school kwam, probeerde 

ik als eerste thuis te zijn en riep ‘moeder mag 

ik papnat zeggen?’ De mensen uit de Vinken-

buurt, toen een kinderrijke buurt, kwamen 

dan de ‘weimelk’ halen. Grote gezinnen met 

een grotere emmer, anderen met een kleine 

emmer, naar ieders behoefte.

Het was een feest om dit rond te mogen 
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zeggen, want je kreeg altijd iets lekkers. 

Bij vrouw Van Dam (van het kaaspakhuis 

Vulto) een bruine koffiebal, bij vrouw Mar-

kenhof een mandarijntje! ongeveer de enige 

groenteman in het dorp, en bij vrouw Kool 

opzet-biskwietjes.

Ik herinner me dat er bij Pauw de Kruyff 

een koerduif boven de kamerdeur in een 

kooitje zat, die ging koeren als er iemand 

binnen kwam.

Gelukkig had ik een onderrok aan met een 

grote zak erop om al het lekkers in te stoppen 

en dan thuis uitdelen!

De volgende week was er iemand anders aan 

de beurt om papnat te gaan zeggen.

Dora van Wijk (85); Velp 4-11-2014
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 Eindelijk rust in een dorp
Johannes Hendrikus (Jopie) 
Moesman (1908-1988) woonde 
een groot deel van zijn leven in 
Utrecht. De laatste jaren (1964-
1988) leefde hij met vrouw en 
dochter in Tull en ’t Waal, waar 
zij zich vestigden in de atelierwo-
ning, Lange Uitweg 94. 

Hij had in de kunstwereld –en niet ten 

onrechte– een reputatie opgebouwd als een 

recalcitrant mens. Ook al bleef hij in zijn 

laatste jaren actief als surrealistisch kunste-

naar, toch veranderde in Tull en ’t Waal dat 

negatieve imago. Hij werd een vriendelijke 

buurtbewoner. Was hij daar, temidden van 

zijn buren, een ander mens geworden? Met 

enig vertrouwen durf ik dat wel te beweren. 

Waarom? Uit eigen ervaring maar ook uit 

het feit dat hij in die jaren, zonder artis-

tieke arrogantie, steeds bereid was buurt-

genoten te verwennen met zijn talent als 

schilder tekenaar. Voor velen schilderde en 

tekende hij iets.

Een aantal van die producten heb ik gezien. 

Maar er moet beslist meer zijn. Daarom 

roep ik bezitters ervan op zich te melden. 

Levert dit een bruikbare hoeveelheid op 

dan wil ik het gevondene fotograferen en 

het resultaat vastleggen in een boekwerkje, 

daarna een kleine expositie samenstellen 

in het museum te Schalkwijk. Het spreekt 

vanzelf dat iedereen zijn ‘Moesman’ weer 

terugkrijgt.

Erika Visser, 1943 Echtgenote Jopie Moesman 

Gebeeldhouwde kop door Paulus Reinhard van Moes-
man, in bezit van het Centraal Museum in Utrecht
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 Prijsvraag

 Aanvulling

Aanvulling op artikel ‘resten kerk-
gebouw bij Lucashuis’

De galerij bevond zich boven de ingang 

aan de kant van de later aangebouwde 

toren en niet aan de kant van de pastorie. 

Daar stond het altaar. Daar is ook de oxaal-

balk voor gebruikt.

Peter den Hartog

De opgave uit nummer 39

Blijkbaar was de opgave in het vorige 

nummer te moeilijk. We hebben geen reac-

ties gekregen. Toch is de kelder op de foto 

dit jaar nog door tientallen inwoners van 

Schalkwijk en Tull en ‘t Waal bezocht. Het 

was namelijk een foto van de kelder van 

Landlust aan de veerweg in Schalkwijk. 

De nieuwe opgave

Wat is te zien op deze foto van een schilde-

rij? Tip: U hoeft niet te gaan zoeken, want 

het huisje is inmiddels afgebroken. 

Eerder schreef ik onder de titel ‘Dorpe-

ling onder de dorpelingen’ een bijdrage 

over zijn graf achter de katholieke kerk in 

Schalkwijk in Nieuws over oud, jaargang 4 

(1998) 7 (april), p.14-15.

Misschien lukt het om via deze weg de 

schilder Jopie Moesman alsnog eer te 

bewijzen als voormalig inwoner van Tull en 

’t Waal. Ik reken op uw bereidheid om aan 

dit plan mee te werken. U kunt dit melden 

bij Wim van den Heuvel, Grootslag 57 

3991 BB te Houten,  

telefoon (030) 6012524.

Utrecht, 3 oktober 2014

Jean Brül

Het logo van Smit door 
Moesman ontworpen
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 Van ‘Pothuysen’ afkomstig
Het buurtschap Pothuizen is gelegen in Schalkwijk, gemeente Houten en 
gesitueerd aan de Lek tussen Honswijk en ’t Goy. Het is de bakermat van 
de familie van Pothuysen, later genoemd Pothuizen. In dit artikel vertel 
ik iets over de geschiedenis van mijn familie. Ik heb de geschiedenis met 
veel plezier uitgezocht. Met alle resultaten vertellen kan ik meerdere num-
mers van Nieuws over Oud vullen. Ik vertel daarom enkele onderdelen 
van de Schalkwijkse tak van de familie. Daaruit blijkt de afwisselende 
voorgeschiedenis van de familie. Zo zijn er uit de 17de en 18de eeuw al 
verschillende interessante familiegeschiedenissen te vertellen. Tijdens mijn 
speurtochten kwam ik ook een familiezegel tegen. In dit artikel laat ik 
enkele resultaten zien van mijn zoektocht.

Het buurtschap Pothuizen en 
familie van Pothuysen

Het buurtschap is een gebied dat reeds 

voor de jaartelling en in de Romeinse tijd 

bewoners had. Door de Archeologische 

Werkgroep Schalkwijk werd dat in 1984 en 

tijdens de ruilverkaveling in 1988 vastgesteld. 

Naast aardewerk uit de IJzertijd en Romeinse 

tijd werden er op een perceel aan de Pothui-

zerweg ook bronzen munten gevonden van 

Keizer Traianus (98-117 na Chr.) en keizer 

Hadrianus (117-138 na Chr.). 

Oorspronkelijk waren er drie afzonderlijke 

families van Pothuysen. De Utrechtse tak, 

houtkopers en steenbakkers met een Hendrik 

van Pothuysen, is in 1855 uitgestorven. Van 

de oorspronkelijke Schalkwijkse tak, waarvan 

de schrijver dezer er een is, en de Betuwse 

tak, die omstreeks 1550 verwant was, zijn 

nog vele nakomelingen1.

De Schalkwijkse tak van de huidige familie 

Pothuizen komt oorspronkelijk uit Vin-

keveen, daarvoor Wilnis, Nieuwer Amstel, 

Linschoten, Lopik, Jaarsveld en uiteindelijk 

uit Schalkwijk. 

We gaan terug naar omstreeks 1630, naar het 

echtpaar Gerrit Beernts en z’n vrouw Maria 

Hendrix. Hun kinderen zijn zich allen van 

Pothuysen gaan noemen en heel toepasse-

lijk woonde ze op de hofstede de Uitvlucht 

gelegen op Pothuizen. Op die locatie staat nu 

de boerderij van Gert van Bennekom. In het 

archief van het dorpsgerecht van Schalkwijk 

werd Gerrit Beernts veelvuldig genoemd als 

schepen van Schalkwijk. Van zijn optreden 

in die functie is een akte uit het jaar 1640 

bewaard gebleven, in het archief van het 

kapittel de Dom, voorzien van zijn zegel2. 

Voor zover nu bekend was dat de laatste keer 

dat het familiezegel, bekend in meerdere 

variaties, werd gebruikt.
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Gerrit Beerntsz. zal omstreeks 1575 zijn 

geboren, in 1600 getrouwd en omstreeks 

1655 overleden. Er zijn van het echtpaar 6 

kinderen bekend die allen werden genoemd 

op 9 mei 1639 toen hun moeder Marritje 

(Maria) was overleden3.

Over de oudste zoon van Gerrit, Berent Ger-

ritsz. van Pothuysen is uit het archief van het 

Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams 

het een en ander bekend. Hij werd beboet 

tot het betalen van ƒ 10,- wegens het graven 

van zand uit ’t hoofd van z’n hofstede. Later 

werd hem een schadeloosstelling toegekend 

van ƒ 60,- voor een paard dat bij herstelwerk-

zaamheden aan de Lekdijk was verdronken. 

Berent is na november 1703 overleden. 

De tweede zoon, mijn voorvader, was Teunis 

Gerritsz. van Pothuysen, getrouwd met 

Gysje Theunisdr. In 1676 werd hij genoemd 

als schipper met de achternaam van Pothuy-

sen en in de jaren 1687 tot 1689 als schepen 

van het dorp Schalkwijk. Hij was pachter van 

een hofstede en land van de familie de Reus, 

latere eigenaar Borre van Amerongen. Als 

schepen van Schalkwijk was hij zelf bij de 

verkoop van het object betrokken. 

In het archief Lekdijk Bovendams wordt hij 

veelvuldig genoemd. In de periode van 1683 

tot en met 1692 wordt hij genoemd als een 

van de dijkwacht-plichtigen. Van het echt-

paar zijn negen kinderen bekend. Daaronder 

was m’n voorvader Gysbert Teunisz. van 

Pothuysen die op 25 december 1664 te Jaars-

veld trouwde met Ariaentgen Hendricks4. 

Op 16 september 1714 is Gysbert voor de 

tweede maal getrouwd, toen te Lexmond, 

met Jannigje Dirksen, weduwe van Dirk 

Jansz. van Cooten.

Dirk Gerritsz als soldaat verban-
nen maar als aannemer weer 
terug
Dirck Gerritsz. van Pothuysen, de broer van 

mijn voorouder Teunis Gerritsz, woonde 

in 1647 niet meer in Schalkwijk. Hij was 

soldaat, samen met Anthonis de Ridder 

ook uit Schalkwijk, in de compagnie van 

de heer van Broekhuijzen. Na de vrede van 

Munster, het einde van de tachtig jarige 

oorlog tegen Spanje in mei 1648, werden ze 

afgedankt. Met vier kornuiten ging hij naar 

de Overlangbroekse kermis waar zij op 13 

Het zegel van Just Gerritsz van Pothuysen, Schout van 
Schalkwijk
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augustus 1648 in de herberg van Jan van 

Dam ruimschoots op bier werden onthaald. 

De soldaten maakten echter amok en be-

dreigden de bezoekers met geladen pistolen. 

Huijbert van Dam, de zoon van de herber-

gier, raakte bij die ruzie gewond, waarop de 

daders werden verbannen uit het Sticht door 

het gerecht van de stad Wijk. 

Op 9 oktober 1664 komt hij weer in beeld 

en werd hij als lidmaat aangenomen in de 

Neder-Duitse (NH) kerk te Amerongen. Hij 

was daar inmiddels werkzaam als aannemer 

van dijkwerken van de Lekdijk Bovendams. 

Dijkdoorbraak 1638
In januari 1638 hebben mijn voorouders te 

maken met een ernstige dijkdoorbraak net 

boven de Heul ten hoogte van de Eerstbil. 

Dit als gevolg van kruiend ijs. Alle landerijen 

worden overspoeld en er werd grote schade 

geleden. Door het waterschap Lekdijk Bo-

vendams werd in dat jaar een obligatie uitge-

schreven om de kosten te kunnen financieren. 

Indertijd werd het stuk gekocht door de 

secretaris van een weeshuis te Utrecht voor 

het bedrag van ƒ 3200 gulden. De obligatie 

bestaat nog steeds en heeft inmiddels een 

waarde van ongeveer € 40.000. Er wordt 

door het Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden nog steeds rente op uitgekeerd. 

Kaart uit 1868 met Pothuizen in de cirkel.



11

In 1647, toen Gerrit Beernts tot boedel-

deling overging, 8 jaar na het overlijden van 

zijn vrouw, was hij genoodzaakt de boerde-

rij en landerijen te verkopen. Koper werd 

Johan Schadé, kanunnik van het Kapittel 

den Dom. Op 15 februari 1652 werd het 

daarna eigendom van Andries van Wijck, 

oudburgermeester der stad Utrecht.

De akte van aankoop, gedateerd 15 oktober 

1633, van de hofstede de Uitvlucht aanwezig 

in het het RAU, dorpsgerechten inv.nr.49 

stuk1818, geeft een duidelijk overzicht van 

de eigenaren en gebruikers van landerijen 

op Pothuysen. De in de akte genoemde Jan 

Adriaens op de Vaart is een oudere broer van 

Cornelis Adriaens, buurtmeester op de Vaart 

ofwel Vreeswijk. Hij en zijn kinderen zijn 

zich eveneens ‘van Pothuysen’ gaan noemen. 

Het waren houtkopers en steenbakkers 

genoemd te Utrecht en Jutphaas. 

Joest Gerytsz, schout van 
Schalkwijk 1484
Joest Gerytsz., geboren omstreeks 1435 is 

de belangrijkste persoon uit onze familiege-

schiedenis. In 1484 wordt hij voor het eerst 

als schout van Schalkwijk genoemd en, met 

tussenpozen, in 1523 nog steeds.

De eerste vermelding van Joest staat in het 

repertorium op de lenen van Gaasbeek. 

Daarin staat vermeld dat Joest Gerytsz. op 

2 april 1456 wordt beleend met 7½ hont 

land gelegen in het kerspel Tull bij dode van 

zijn broer Willem Gerytsz. Op 6 februari 

1460 wordt dit bevestigd. Op 9 februari 

1530 wordt Jan Frederiksz. er mee beleend 

bij dode van Joest Gerytsz. zijn oom. Aldus 

de vermeldingen in het repertorium. Uit 

het bovenstaande blijkt dat Joest de zeer 

hoge leeftijd van circa 95 jaar moet hebben 

bereikt. Joest werd in het morgengeldregister 

van 1470 genoemd als nieuwe gebruiker van 

drie percelen land. 

Uit een akte5, gedateerd op 28 febr.1473 

bleek, dat hij was gehuwd met Alyt, een 

dochter van Beernt van Schayck. Op die 

datum verschenen ze gezamenlijk voor Jacob 

van Zuilen van Nyeveld, schout op de Wete-

ringe en Vuylcoop en droegen aan Ludolf 

Wouter Luytkenssoen 3 morgen land over. 

Dit huwelijk zal, gezien de geboorte datum 

Het wapen van de familie Van Pothyusen
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van hun oudste zoon Geryt, omstreeks 1464 

hebben plaatsgevonden. 

In 1484 werd Joest Gerytsz. voor het eerst 

genoemd in z’n functie als schout. Hij had 

toen al de leeftijd van circa 50 jaar6. Van Joest 

Gerytsz. zijn verschillende akten bewaard 

gebleven, voorzien van zijn zegel. Het is 

opvallend dat Joest Gerytsz. 4 verschillende 

zegels heeft gebruikt7.

Van de verschillende akten was het meest 

originele wel de aanstellingsakte voor een 

nieuwe periode als schout van Schalkwijk 

uit 1487. De volledige tekst staat in de His-

torische beschrijving van Culemborg8. Hier-

onder volgt het begin van deze lange tekst.

Allen den geenen, die desen brief sullen sien of 

horen lesen doe ik verstaen Joost Gerritse voor 

my en mynen erven so als die Edele vermogende 

Myn lieve Joncheer Joncheer Jasper Heere tot 

Culenburg, ten Weerde, tot Borsele, tot Hoi-

chstraten &c. mij bevolen dat Schoutampt 

mytten Tyns tot Schalkwyk te bedinen ende te 

bewaren tien Jaer lank naestvolgende na datum 

des Briefs, ende ik dat aengenomen heb in alre 

maniren ende na allen ouden heerkomen, als 

een goet Schout en Dienre dat schuldig is te 

bewaren ende te bedinen, als sig dat behoren 

sal ....

Deze brief werd bezegeld door Joest Gerytsz, 

en op verzoek van Frederik Gerytsz, een 

broer van Joest, door Floris van Jutphaes van 

Blokhoven in het jaar 1487, op Sunte Peters 

dag ad Cathedram.

Op 5 febr. 1490 werd Joest Gerytsz. door 

Ernst van Drakenborg beleend met een 

Nederstichtsleen9. Het betrof tien morgen 

land gelegen onder de hofstede tot Blocho-

ven. Dit werd in het bisschoppelijk leenre-

gister vermeld, evenals de beleningen aan 

zijn opvolger, z’n zoon Gheryt Joestensoen, 

op 1 juli 1506.

Hendrik Pothuizen, Zoelen, november 2014, 

(redactie Christ Essens) 

1 Zie ook het artikel in “Tussen Rijn en Lek” 
 maart 1990. Het buurtschap Pothuizen
2  kap. de Dom, inv,nr. 1206 d.d. 17 mrt. 
 1640 RAU
3  archief dorpsgerechten inv. 49 stuk 1818 RAU
4  verzameling doop-, huwelijks- en 
 begraafregisters. inv. 45, stuk 128. RAU
5  charternr. 1211.2 Kap de Dom. RAU
6  oudarchief van Culemborg. inv. 211. 
 Streekarchief de Drie Steden Cul.
7  Zie ook het artikel in “Tussen Rijn en Lek” 
 maart 1992. Joest Gerritsz., gedurende zeer 
 lange tijd schout van Schalkwijk. 
8  door A.W.K. Voet van Outheusden uit 1753,
  pag. 135 en 136.
9  Repertorium op de Stichtse leenprotocollen, 
 pag. 328 RAU
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 De Schalkwijkse korenmolen (deel 2) 1843-1957

Molenaarsfamilie De Heus uit 
Tull en ‘t Waal
Door Cornelis Pelle wordt op 2 mei 1843 de 

windkorenmolen met woonhuis, hooiberg, 

houtschuren, stal en tuin verkocht aan Pieter 

de Heus, korenmolenaar te Tull en t́ Waal.

Pieter van Os komt in dienst als mole-

naarsknecht van Pieter de Heus en wordt 

als zodanig ook genoemd in de Staat der 

bevolking van Schalkwijk anno 1850. Hij is 

op 22 december 1874, op 75 jarige leeftijd, 

te Schalkwijk overleden. 

Pieter de Heus, korenmolenaar te Schalkwijk, 

verkoopt op 26 april 1850 voor een bedrag 

van ƒ 9000,- aan Willem de Heus, zonder 

beroep, een windkorenmolen met huis, 

twee schuren, erven en tuin met de bakkerij. 

Waarvan akte opgemaakt door de eerder 

genoemde notaris van Stryen.

Op 23 juni 1855 verklaart voor notaris J.A.H. 

Borret te Utrecht Theodorus Willemse de 

Heus, zich ook noemende Willem de Heus, 

molenaar en bakker te Schalkwijk, verkocht 

te hebben aan Gerardus Johannes Groen, 

grutter te Utrecht aan de Wittevrouwenstraat, 

de windkorenmolen met huis, bakkerij en 

twee schuren onder de gemeente Schalkwijk, 

sectie B enz., waarvan akte opgemaakt.

Familie Vulto eigenaar 1873
Op donderdag 22 oktober 1873 wordt ten 

huize van kastelein Hermanus van Oostrom 

te Schalkwijk een openbare verkoping ge-

houden door notaris H.L. van Buma. In 

opdracht van de korenmolenaar Johannes 

Groen, namens hem zelf en zijn vijf minder-

jarige kinderen uit het huwelijk met Johanna 

van der Wey en korenmolenaarsgezel Gerar-

dus Johannes Hendrikus Groen, verkocht de 

stenen windkorenmolen met huis, bakkerij 

enz. gelegen nabij de Heul te Schalkwijk. 

Hierbij worden ook verkocht de molenaars-

gereedschappen, acht zeilen, een takel met 

twee blokken, een koevoet, steenketting, 

twee naamijzers enz., enz.. De koper is Jan 

Vulto, koopman te Schalkwijk. Waarvan 

akte opgemaakt.

Jan Vulto was gehuwd met Wilhelmina 

van Hazendonk en een zoon van Willem 

Vulto en Cornelia Uijterwaal. Hij is op 17 

januari 1911, op een leeftijd van 76 jaar, te 

Schalkwijk overleden.

In het vorige nummer van Nieuws over Oud stonden de belevenissen van 
de korenmolen aan De Heul en zijn bewoners tot 1742. In dit artikel 
slaan we 100 jaar over, om ten slotte te eindigen bij de sloop van de laat-
ste restanten van de molen in 1957.
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Wind is uit 1888
Door de gemeente Schalkwijk wordt in 1888 

een Hinderwetvergunning verstrekt aan Jan 

Vulto voor het plaatsen en in gebruik nemen 

van een stoommachine voor de aandrijving 

van de korenmolen in plaats van windkracht. 

Een hinderwetvergunning is een beschik-

king op een verzoekschrift wegens het 

plaatsen van installaties die gevaar, overlast 

of hinder kunnen veroorzaken. In dat jaar 

zullen ook wel de wieken van de molen zijn 

verwijderd zoals uit bijgaande foto blijkt.

Door Jan Vulto werd medio 1893 Josephus 

Johannes (Sjef ) Kruyssen als molenaar in 

dienst genomen. Daarvoor was hij mole-

naar te Weesp. Op 8 juni 1893 was hij te 

Tull en ’t Waal gehuwd met Aagje van den 

Berg, dochter van Cornelis van den Berg, 

aannemer en onder andere de bouwer van 

de uitbreidingen van fort Honswijk en fort 

Snel, en Maria Fortuin. Deze Cornelis van 

den Berg is tevens de overgrootvader van 

ondergetekende van moederszijde.

Sjef Kruyssen was een zoon van Johan-

nes Kruyssen, molenaar te Culemborg, 

en Johanna Reynen en in 1861 te Waal-

wijk geboren. Zijn oudere broer Cornelis 

Kruyssen, geboren in 1857 te Tilburg, was 

gehuwd op 6 november 1884 te Schalkwijk 

met Johanna Pastoors. Hij was molenaar te 

Jutphaas. 

Zoon Cornelis Johannes (Kees) Kruyssen 

werd op 26 maart 1895 geboren en hij was 

het die in 1914, samen met zijn vader winkel 

en werkplaats bouwde, in eerste instantie als 

rijwiel handelaar en hersteller. In 1926 ging 

Kees met het garagebedrijf van start. 

Tussentijds, op 12 februari 1919, was hij 

met Wilhelmina van der Ven getrouwd. Zijn 

vader Sjef was inmiddels, op 11 februari 

1916, op 55 jarige leeftijd, overleden. Zijn 

moeder Aagje stierf op 3 oktober 1918.

In 1909 werd de graanmalerij door Jan Vulto 

uitgebreid en in 1922 en 1926 nogmaals 

door zoon Wilhelmus Hubertus Vulto die 

was gehuwd met Cornelia Vernooij. Na het 

overlijden van haar man, op 14 december 

1929, zet zij de bedrijfsvoering voort en in 

1935 en 1936 waren er weer uitbreidingen. 

De laatste onder haar leiding was in 1949. 

De vergunning voor de nieuwbouw van een 

loods werd in dat zelfde jaar aan haar zoon 

Jan Vulto verstrekt.

In 1950 volgt de bouw van een opslagplaats/

kantoor, in 1951 een nissenhut en in 1954 

Molen van Vulto waarvan de wieken zijn verwijderd
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 De Schalkwijkse bronnen

de eerste graansilo. In 1956 is er een uitbrei-

ding van de maalderij en opslag, in 1957 een 

bergplaats waarbij de restanten van de oor-

spronkelijke korenmolen verdwijnen, en in 

1960 weer een uitbreiding van de maalderij. 

De korenmolen heeft zijn 400 jarige bestaan 

niet mogen meemaken. 

Bronnen: 

Inventaris van het archief der Oud-Katholie-

ke Gemeente te Culemborg, onder nr. 190 in 

de boedel van Blokhoven. zie dorpsgerechten 

RAU inv. Nr. 49, pag. 121 links. 

De overige informatie komt in hoofdzaak uit 

de notariële archieven te Utrecht en Wijk bij 

Duurstede. De betreffende data en notarissen 

worden hierboven genoemd.

Hendrik Pothuizen 

Voor circa 1650 hebben de meeste inwo-

ners van Schalkwijk en omgeving nog geen 

vaste achternaam. Zij hebben in hoofdzaak 

een patroniem, dat wil zeggen eerst de 

eigen naam gevolgd door de voornaam van 

de vader aangevuld met de letter ’s of het 

achtervoegsel zoon of dochter, bij voor-

beeld Gerrit Beerntsz. of Teunis Gerritsz. 

enz. Daarna ging men zich vernoemen 

naar de plaats van herkomst, ook wel de 

boerderij waarop men boerde. Er werd 

toen ook nog veel gebruik gemaakt van 

bijnamen. 

Aan deze situatie kwam in 1811 een einde. 

Bij keizerlijk decreet van Napoleon op 18 

augustus van dat jaar werd bepaald dat elke 

inwoner van het rijk die nog geen vaste 

familienaam bezat er binnen het jaar een 

moest aannemen. Per gemeente moesten 

registers van naamaanneming worden 

aangelegd. In het begin werd er nog wel 

regelmatig gesaboteerd en werden gekke 

namen, zoals bijnamen, gebruikt. In 1825 

werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat 

alleen de koning bevoegd was een familie-

naam (geslachtsnaam) te wijzigen.

Meer dan 30 jaar heb ik onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis 
(genealogie). Gebleken is dat we oorspronkelijk uit Schalkwijk afkomstig 
zijn. En wel uit de Pothoek ofwel Pothuizen waar naar de Pothuizerweg 
is vernoemd. Rond 1650 zijn mijn voorouders uit Schalkwijk vertrok-
ken en hebben zich in eerste instantie gevestigd in Jaarsveld en daarna 
in Lopik. Dat is ook het tijdstip dat ze zich ‘van Pothuijsen’ zijn gaan 
noemen, dus afkomstig uit Pothuijsen. 
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Bij het onderzoek naar de familiegeschie-

denis is men na 1811 aangewezen op de 

registers van de burgerlijke stand waarin 

de familienamen bindend zijn vastgelegd. 

Voor 1811 zijn er de kerkelijke doop-, 

trouw- en begraafregisters die voor 1650 

maar beperkt beschikbaar zijn. Zowel 

gerechtelijke als notariële akten kunnen 

echter ook uitkomst bieden en soms verder 

terug gaan in de tijd. Bij het onderzoek 

vóór 1600 wordt het moeilijker en is men 

aangewezen op andere bronnen, in hoofd-

zaak in relatie met bezittingen van grond of 

het gebruik daarvan middels pacht welke 

van vader op zoon overgaat.

Na de ontginningen die in Schalkwijk 

rond 1100 zijn begonnen, komen de eige-

naars en gebruikers in beeld via de pacht- 

en leenregisters waarin ze met namen 

worden genoemd. Deze registers worden 

hoofdzakelijk door of namens kerkelijke 

instellingen bijgehouden.

Door ondergetekende werden in de loop 

der jaren deze bronnen ingezien en van 

de op Schalkwijk en omgeving betrekking 

hebbende charters (oorkondes), uittreksels 

gemaakt en de namen genoteerd. Bij het 

aantreffen van een zegel werd daarvan een 

eenvoudige schets gemaakt omdat daarmee 

familie relaties zijn vast te stellen. Daar-

mee is een schat aan gegevens betreffende 

bewoners van Schalkwijk en omstreken, in 

hoofdzaak vóór 1650, verzameld en desge-

wenst beschikbaar voor belangstellenden. 

Misschien wilt u zelf ook wel eens onder-

zoek doen naar uw voorouders. Daarom 

volgt hieronder een opgave van de beschik-

bare bronnen:

• Charters in het Utrechts Archief 

betreffende Schalkwijk waarin naast 

de eigenaren ook de gebruikers 

(pachters), de naastgelegen eige-

naren en/of gebruikers van lande-

rijen worden genoemd, evenals de 

landgenoten en buren. Dit ook van 

de Buurkerk, de armenpot en de 

eigendommen van het Bartholo-

meus Gasthuis te Utrecht. 

• Schalkwijkers genoemd in het 

Archief van de Bisschop van Utrecht.

• Schalkwijkers genoemd in de 

charters (oorkonden) van de vijf 

kapittels te Utrecht, Den Dom, St. 

Jan, St. Marie, Oud Munster en St. 

Pieter. De kapittels hadden zeer veel 

bezittingen in Schalkwijk. 

• De leenkamer van de Heeren en 

Graven van Culemborg.

• Dorpsgerechten, grondtransporten, 

taxaties maar ook huwelijken geslo-

ten voor het gerecht van Schalkwijk.

• Financiële instellingen waaronder 

het Oudschildgeld, een belasting 

die werd geheven bij de verkoop en 

vererving van landerijen.

• Het Oud Archief van Culemborg.

• De charters van grond bezittingen 

van de kleine Kapittels en Kloos-

ters in de provincie Utrecht te 

Schalkwijk.
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 Nieuwe tentoonstellingen 2015

• Repertoria (chronologische lijst van 

akten) op lenen in Schalkwijk en 

omgeving opgesteld door Dr. J.C. 

Kort.

• Repertorium op de lenen van Gaas-

beek te Schalkwijk en omgeving 

opgesteld door Dr. J.C. Kort.

• De Nederstichtse leenakten betrek-

king hebbende op Schalkwijk en 

omgeving door A.J. Maris.

• Het Archief Lekdijk Bovendams op 

Schalkwijk en omgeving betrekking 

hebbende.

• Inventaris van het archief van de 

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije 

van Utrecht inclusief de Liber sigil-

lorum (zegel beschrijvingen). 

Zoelen, november 2014

Hendrik Pothuizen

Indiëgangers 
Vanaf zondag 22 februari zal in het 

museum een tentoonstelling te zien zijn 

over de mannen uit Schalkwijk en Tull en 

’t Waal die na de Tweede Wereldoorlog hun 

dienstplicht vervulden in het toenmalige 

Nederlands Indië.

In de afgelopen jaren heeft Wim van den 

Heuvel uitgebreid onderzoek gedaan naar 

deze mannen en hun belevenissen. Aan 

de tentoonstelling wordt daarnaast mee-

gewerkt door een verzamelaar die onder 

andere beschikt over kranten uit deze 

periode. 

Mocht u nog informatie of foto’s hebben 

dan hebben we daar natuurlijk altijd 

belangstelling voor!

De thuiskomst van Indië-ganger Jan van Leur  bij 
boerderij Landlust in 1950.
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Einde Tweede Wereldoorlog en 
bevrijding 1945 
Als vervolg op de huidige tentoonstelling 

over mobilisatieperiode van 1939 1940 

wordt er in april of mei een tentoonstelling 

geopend over de bevrijding in 1945. Daar-

bij zullen we ook aandacht besteden aan 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 

in onze dorpen. 

Op 7 mei werd Schalkwijk bevrijd door 

Canadese eenheden en Houten door 

Engelse eenheden die waren ingedeeld 

onder een Canadese legerkorps. In totaal 

vielen er tijdens de Tweede Wereldoorlog 

in Houten, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t 

Goy zo’n 50 doden1. 

Ook voor deze tentoonstelling zijn we 

natuurlijk op zoek naar foto’s, verhalen 

en voorwerpen. Als voorproefje bij deze 

tentoonstelling plaatsen we een foto 

uit Schalkwijk in mei 1945. De foto is 

1  www.oudhouten.nl. Kijk ook eens op Face-
book op de pagina van het Vrijheidsjaar Houten.

gemaakt door Tiny Vulto (1910-2000). Zij 

heeft het grootste deel van haar leven op 

Lagedijk 27 gewoond en vanaf die  plaats 

zijn door haar enkele foto’s gemaakt.

Bij voorwerpen denken we niet alleen aan 

herdenkingstegeltjes en bordjes maar bij-

voorbeeld ook aan een bevrijdingsjurkje of 

een uniform van de Binnenlandse Strijd-

krachten.

Kinderwereld
Eind juni openen we een tentoonstelling 

over de wereld van kinderen in de vorige 

eeuw. We denken daarbij bijvoorbeeld 

aan spelletjes die ‘toen’ populair waren. 

Een haktol
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Welk kind speelt er tegenwoordig nog met 

een haktol? Belangrijk onderdeel van het 

leven van een kind was en is ‘school’. Ook 

daar zal het een en ander van te zien zijn. 

Denk ook aan de opkomst van speciale 

kinderprogramma’s op de televisie in de 

jaren zestig van de vorige eeuw. En niet te 

vergeten kinderboeken en speelgoed.

Er ligt vast nog wel het een en ander op 

zolder of achter in een kast wat we mis-

schien wel mogen fotograferen of lenen?

Nuttige en andere handwerken
Als laatste van een hele serie nieuwe ten-

toonstellingen in 2015 willen de vrijwil-

ligers van het museum in oktober een 

tentoonstelling openen over nuttige en 

andere handwerken. Wat zijn dat? Nuttige 

handwerken zijn de bezigheden waar de 

meisjes op school, in een dienstje of in het 

weeshuis in geoefend worden, zoals breien, 

stoppen en verstel-naaien. Met andere 

woorden: “die vormen van handenarbeid 

die een flinke huisvrouw moet beheersen 

om de kleding van man en kinderen en 

zichzelf in goede staat te houden2.”

Oproep

Heeft u informatie over een van deze 

onderwerpen? Of heeft u een goed idee 

voor een andere onderwerp? Mail dan naar 

info@museuminschalkwijk.nl of bel ons 

(06) 22 56 29 96. Al vast bedankt!

Christ Essens

2  http://www.engelfriet.net/Alie/handwerken.
htm

Kinderen spelen met een haktol
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 De satellietfoto toont…

Gerard van Dijk woont op de Kaaidijk 3 (cirkel links). Zijn zus Maria [de Bruijn -] van 
Dijk woont op de Trip (cirkel rechts). Ze wonen niet echt naast elkaar. Maar vanuit de 
lucht is heel goed te zien dan beiden wonen op hetzelfde perceel, dat vroeger zelfs nog 
doorliep aan de andere kant van de Trip.





Museum Dijkmagazijn De Heul

Provincialeweg 70

Schalkwijk

geopend

elke laatste zondag van de maand

11.00 - 16.00 uur


