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Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 2 WTTEWAELL-UIJTTEWAAL. Een bewijs voor het voeren van de achternaam WTTEWAELL doorGerrit Gerritsz., de zoon van Gerrit Gerritsz, en CorneliaMarcelisdr. van Schaijck, is ook te vinden in een akte van huwe-lijkse voorwaarden, voorkomend in het protocol van notaris GisbertWttewaell (in het Gemeente-archief der stad Utrecht).Op 20 december 1645 maken huwelijkse voorwaarden: BastiaenComelisz. Bouwman en Maeijchen Gerritsz. Wttewaell. Als getui-gen en huwelijksvrienden der bruid zijn daarbij aanwezig:haar moeder Catharina (Trijntje)Jansdr. weduwe van Gerrit Gerritsz.Wttewaell; haar broer Jan Gerritsz. Wttewaell; haar neven Adriaen Wttewaell en Gijsbert Wttewaell (beide zoonsvan Marcelis Adriaensz. Wttewaell), Johan van Baern en JanBeerntsz. De bruid brengt mede in het huwelijk vijftienhonderd gulden, haaraangekomen uit de erfenissen van haar overleden

vader en vanhaar grootmoeder, wijlen Cornelia van Schaijck, laatst weduwevan Huijch Jansz. van Nesch. In een akte van 18 opM-il 1679 in het rechterlijk archief vanSchalkwijk (Rijks-orchief Utrecht, nr. 1303) wordt genoemd:Maeijchen Gerrits Wttewaell, weduwe van Zebastioen Cornelisz.Bouwman; zij woonde in 't Goy. Verder komen in het protocol van notaris Gisbert Wttewaell nogvoor akten van huwelijksvoorwaarden van de volgende kinderenvan Gerrit Gerritsz. Wttewaell en Catharina Jansdr.:Op 21 januari 1648 van Annichje Gerritsdr. Wttewaell en DirckHemdriksz. van Ockhuijsen, zoon van Maeijchen Jan Vreemsdr.,weduwe van Hendric Huijbertsz. Hun huwelijksakte is, blijkenseen achter de akte vermelde kwitantie, ook gedateerd op 21januari 1648. Dirk neemt bij zijn huwelijk de boerderij onderThemaot met de inboedel over van zijn moeder, die bij hetjonge paar blijft inwonen.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 hoor ooms Adrioen WttewaeM, Hessel Wttewaell, Dr. GijsbertWttewaell en Frederik Wttev/aell, kanunnik van Sint Pieter teUtrecht. Dit zijn de vier zonen van Marcelis Wttewaell enJohanna van Ommen, hun vijfde kind v/as een dochter, Cornelia,die gehuwd was met Frederik Wttewaell de Breede, zoon vanGeurt de Bree en Maria Jansdr. Wttewaell (uit de oudere tak,de kunstschilder Joachim Anthonisz. Wttewaell was haar oom),In het protocol van notaris Gisbert Wttewaell komen ook voorokten van huwelijkse voorwaarden van: 1, Huijch Gerritsz, van Nesch, 19 juli 1656 met Annichjen Dirksdr.de Koek, en 29 januari 1669 met Cornelia Jelisdr. van Vechthoven; 2, Cornelis Gerritsz. van Nesch, 19 oktober 1667 met Anna deRidder (dochter van Cornelis en Anno van Dalenoort). Deze Huijch en Cornelis waren zonen van Gerrit Huijchensz. vanNesch (zoon van Cornelia Marcel isdr, van

Schaijck uit haar derdehuwelijk) en Adrioantje Cornelisdr. Blijkbaar hield de stieffamilie de relaties met de origineleWttewaells nog lang in ere. A. Pastoors.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 dat van hem in leen werd gehouden, intact te houden om aldushet aantal van zijn leenmannen op peil te houden. Toen hetmilitaire karakter van het leen verdwenen was, bleef men oudergewoonte toch nog vasthouden aan de gedragslijn van vroeger. _In het gewest Holland was men op dit stuk minder conserva-tief. Dit moge blijken uit een voorbeeld van een acte van de-feodatie uitgaande van de Staten van Holland li.. Hier wordtvoor het allodiaol maken van leengoed eenvoudig een bedragin geld betaald. Noten. 1

Bardet, Utrecht, 1966, p. 22. 3 Rechterlijke archieven der prov.Utrecht, nr. 1229- 1 (1590-1624),fol. 168 VS./170. 4

W. van Iterson, Open huizen en ridderhofsteden in het Neder-Tticht, II, Jaarboekje v. &quot;Oud-Utrecht&quot;, 1955, p. 108/109. 2 E.B.F,F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhofsteden en heerlijkheden, dl. II, 's-Graven-hage, 1912, p. 105/120 en Kastelenboek provincie Utrecht,4e dr. bezorgd door J.D.M.

Cf. Topographische kaart 1 : 25 000, Blad 487. 5 Rechterlijke archieven der prov.Utrecht, nr. 1347- 1 (1596-1635). 6 K. Heeringa, Inventaris van archief van het kapittel ten Dom,Utrecht, 1929, nr. 2394. Verder te citeren als Domorch. 7 Voor nadere beschouwingen omtrent defeodotie verwijs ik naarmijn reeds eerder genoemd artikel Open huizen etc. II, p.81/97en naar Mej. A.J. AAaris, Leenheer en Leenman in betrekking tothet leengoed in de late middeleeuwen, Versl. en meded. Oud-Voderl. Recht, dl. 12, Utrecht, 1960- 1965, speciaal p. 127/138. 8 Domarch., nr. 2368 - 6 (1601-1628), fol. 217; er staat abusieve-fijk 117.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 MMMl Wulven. Gezicht op de ridderhofstede Wulven in Houten, 1647.Foto van een tekening (naar R. Roghman door A. Bratsch).

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 14 nakomelingen zou sterven. Omdat hij enige zoon was verzochthij zijn vader te hertrouwen en toen deze daaraan gevolg gafdroeg de zoon de erfgoederen aan zijn vader over. Tot 1592bleef Wulven in het bezit van het geslacht van Renesse. In datjaar kwam het door koop in het bezit van V^outer van Oudshoorn,heer van Crayestein, raad, veertigraad, schepen en daarna burge-meester van Dordrecht. Hij liet het huis in het begin van de 17eeeuw ingrijpend verbouwen. Zijn zoon dr. Michiel van Oudshoorn, heer van Crayestein, schepenen veertigraad van Dordrecht, volgde hem op en droeg het weerover aan de man van zijn zuster, Andries Boccaert.Door koop werd Jhr. Philibert van TuyII van Serooskerken in 1631eigenaar. Hij was heer van Serooskerke, Moermont en Stavenisse,alsmede burggraaf van Zeeland en hoogheemraad van de LekdijkBovendams van 1641 tot 1661. Na zijn dood in 1661 ging

Wulvenover op zijn zoon Heronimus, heer van Serooskerke en hoogheem-raad van de Lekdijk Bovendams van 1669 tot 1678. Diens zoonPhilibert kwam in 1678 in het bezit van Wulven.In 1696 koopt Pierre Paget de Brogard, heer van Bonnefont enLovastrie het goed en bij zijn overlijden in 1719 erft zijn neefHendrik van der Graeff de Vapour, predikant te Benthuizen het,in wiens familie het bleef tot in 1827. In dat jaar kocht FranpoisJean baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, heer van Weerdesteinen Schalkwijk en kamerheer van koning Willem I het goed Wulven.Tot op heden is het in deze familie gebleven.In 1536 was Wulven door de staten van Utrecht als ridderhofstaderkend. Het huis was geheel omgracht en door een houten brug verbondenmet een voorplein met poortgebouw. Het was een hoogopgetrokkenherenhuis van twee verdiepingen met een souterrain en een zolder-ruimte afgedekt door een zadeldak. Midden aan de

voorgevel,half ingebouwd in de grote uitbouw, verrijst een slanke achtkantigetraptoren met een leien spits, waarop drie dakkapelletjes zijn

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 15 aangebracht. In latere jaren is de ommuring van het binnenpleinsterk verlaagd en is links van de toren een rechthoekig kleinhuis haaks aangebouv^^d aan het hoofdgebouw. Ook is de houtenbrug vervangen door een stenen verbinding. De traptoren is vrij-gemaakt. In de loop van de 19e eeuw is het huis geheel ver-dwenen. Een door half gedempte sloten omgeven eilandje is over-gebleven. Het wapen van deze ridderhofstad is: Golvend gedwarsbalkt vanacht stukken goud en rood. Tot dit huis hoorde het benoemingsrecht van de kosterij in dekerk van Houten. P.M. Heijmink Liesert en L.M.J. de Keijzer. Bronnen: Jhr. Wittert van Hoogland - Bijdr. tot de gesch.der Utr. ridder- hofsteden en heerlijkheden. A.J. van der Aa, aardrijkskundig woordenboek. Ned.Leeuw, diverse jaargangen.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 u -H .«**^':, Gezicht op de ridderhofstod Wulven in Houten 1792. Foto van een kopergravure (naar J. de Beijer door H. Spilman).

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 17 REGLEMENT EN ORDRE, OP 'T BEGRAVEN DER DOPPEN TEBUNNIK (II) Concemerende de Dood-klederen. Voor 't groote of beste Doodkleed sal moeten werden betaald/drie gulden drie stuivers. Te weten voor de Kerk/twee gulden vyf stuivers.En voor de Koster/agtien stuivers. Voor 't middel kleed/twee gulden tien stuivers.Alsse voor de Kerk/eene gulden twaalf stuivers,En voor de Koster/agtien stuiver?. Voor 't Slegte Kleed/eene gulden. Nomentlyk voor de Kerk/twaalf stuivers.En voor de Koster/agt stuivers. Mitsgaders voor 't Kinder Kleed/twaalf stuivers.Te weten voor de Kerk/agt stuivers.En voor de Koster/vier stuivers. Alles boven de vergoeding van de schade die deselve byhet gebruik komen te luyden/ter taxatie van den Schout en tweeScheepenen van Bunnik/ten hoaren kosten te doen. Welverstaande dat In het gebruiken van de kleederen desevoet zal

moeten werden gevolgd/namentlyk/imand het beste wil-lende gebruiken/die zal het Middelkieed ontfongen om over deKist In 't Sterf huis te leggen/tot dat het Lyk op de Baar salwerden gesteld/wanneer dat kleed afgenomen en het beste 'eropgeleyd sal werden/en op gelyke maniere het Middel kleedbegeerd werdende/sol het slegte In 't Sterf-huis werden

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 18 gebruikt/en het Lyk op de Baar gesteld v/erdende het Middel-kleed doarover v/erden gelegt. Wanneer den Koster versogt werd het Kleed aan 't Sterf-huys te brengen/sal voor zulks te doen/genieten ses stuivers. En om alle disputen over de schade te vermyden/sol denKoster aan die van 't Sterf-huys moeten vertoonen dat deKI eederen onbeschadigt syn/en weder ontfangende deselve inhunne presentie moeten nasien/en eenige schade bevindende/sulks ilicc den Kerkmeester bekend te maken/of sal seifs daar-voor responsabel syn. En sol hy mede voor syn sallaris die kleederen in syn be-waring moeten houden/ en deselve, ordentelyk behavenen envouwen. Wanneer imand mogte goedvinden een nieuw Loken/of eenLoken of Kleed/hoe genaamt/van elders te gebruyken/sai egtergehouden syn te betalen even of hy 't beste Kleed van de Kerkhad gebruykt/drie gulden drie stuivers. En sal niet te min het nieuwe Laken

midden door werdengescheurt/en de helft daar van komen ten profyte van de Kerk, Gelyk meede wanneer imand een Regen-kleed gebruyktover het Kisje van een Kind/het regt van het kinder kleed salmoeten betalen tot twaalf stuivers. Aan langende de Baar. Voor 't gebruyk van deselve sal aan de Kerk werden be-taal d/ses stuivers. Dog imand een nieuwe Baar latende maken/en die gebruy-kende/sal deselve aan de Kerk verblyven. En sal der doodgraver voor 't uytbrengen van de Baaraan de Rooster/en die weder te behoorlyke plaatse te brengen/hebben/drite stuivers.

Tussen Rijn en Lek 1969 4. - Dl.3 4 19Nopens den Bidder. Den Ordinaris Bidder/'t sy hy daar toe gebruykt werd ofniet/sai genieten wegens het bidden van de Buurt/eene guldentien stuivers. En het geheele Geregt door gebeeden werdende/drie gulden. Wanneer hy buyten 't Geregt gesonden werd/sai hy voorider uur gaans heen en weder/boven syn gemelde salaris genieten/ses stuivers. Wanneer een Rouw Cedulle gemaakt werd/saI hy daar toegebruykt werdende of niet/voor 't schryven van deselve en 'topleesen van dien by de Begraafnis genieten/eene gulden. Wegens het Dragen van een Kind onder den Arm/'t sy hydaar toe gebruykt werd ofte niet/sol hy hebben binnen hetGeregt van Bunnik en Vegten/twaalf stuivers. Nog niet verder als het Dog strekt/maar ses stuivers. Voor de Kist toe te spykeren/en voor 't Lyk uit te gaanen de Rouw te gelyden/vyftien stuivers. Dog van een Kind onder den Arm

gedragen werdende/sevenstuivers agt penningen. Wegens het Uytvoeren van Lyken. Voor 't Uytvoeren van een Lyk/'t sy kleyn of groot/datvan dit Geregt na een onder werd gebragt/om aldaar begravente werden/sol aan de Kerk moeten werden betaald/twee guldentien stuivers. Aan de Diaconie Armen van Bunnik/eene gulden vierstuivers. Aan den Koster/eene gulden agt stuivers, Aon den Doodgraver/een e gulden tien stuivers, En aan den Bidder/twee gulden agt stuivers. Alles ten waare imand van hen gebruykt wordende/volgens't voorenstaande Reglement meerder quamen te verdienen/wan-neer de sulke volgens 't Reglement moeten werden gesalariseert. Vorders sol den Koster gehouden syn/nevens syn salaris ofloon/ook te innen en te ontfangen/alvorens hy de klok sal mogen
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