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Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 opgravingen te Wijk bij Duurstede. Op het opgravingster-rein gaf Prof. dr. W. A. van Es. directeur van de Rijks-dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amers-foort een uiteenzetting van het reeds bijna twee jaar duren-de opgravingswerk te Wijk bij Duurstede, waar op het ter-rein &quot;De Heul&quot; geleidelijk de geschiedenis van het oudeDorestad wordt blootgelegd. In de 8e en 9e eeuw wasDorestad de grootste handelsstad van West-Europa. Gelegenaan de belangrijke verkeersader de Rijn was Dorestad aan-merkelijk groter dan Parijs in die tijd. De stad bestond uiteen groot aantal woningen van 20 tot 30 meter lengte en8 tot 10 meter breedte. Bij deze woningen was meestal eenhooischelf gebouwd. Ter gelegenheid van deze excursie wa-ren de platte gronden van de huizen in de opgravingsvlakkendoor rode en witte linten aangegeven en de hooischelvendoor geel lint. Door het gebruik van rood en wit lint

washet elkaar overlappen van twee plattegronden duidelijk zicht-baar. Gedacht wordt aan boerderijen, hoewel de indelingvan de huizen resp, de stalling van het vee niet meer zicht-baar is. Alles ligt betrekkelijk vlak onder het bodemopper-vlak. De geregelde bebouwing van de gronden heeft uiteraardI I          veel interessante sporten vernietigd. Zo blijft het een open vraag in hoeverre deze ruimten gediend hebben als opslag- ' I plaats voor handelsgoederen. Dorestad was rijk, had scheepswerven en de vondsten, zo-als een groot stuk barnsteen uit het Oostzeegebied, gevende handelsverbindingen aan. .Van het gevonden aardewerkis belangrijk het Badorfaardewerk met radstempelversie-ring. Het gevonden Romeinse aardewerk is vermoedelijk&quot;secundair&quot; gebruikt en als zodanig noemde dhr. van Esde bewoners van Dorestad de eerste archeologen. IJzerslak-ken en een smeltkroesje wijzen op metaalnijverheid.De scheepswerven van Dorestad lagen

niet aan de rivier,maar ca. 500 meter landinwaarts. Een brede weg voor hetvervoer van de schepen leidde naar het water. Dit was eenvrij algemeen principe in die tijd. Dorestad moet omwald geweest zijn met een houten palisa-dering en ook de woningen (boerderijen) hadden een om-grenzing van greppels.





Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 DE HERVORMDE KERK VAN SCHALKWIJK Het is bijzonder verheugend dat begin april is aangevangenmet de restauratie van het uit de dertiende eeuw daterendechoor van de Nederlands Hervormde Kerk te Schalkwijk.Voor kleine kerkelijke gemeenten als deze is het - ondanksde subsidies die het Rijk, de Provincie en de Gemeenteverstrekken - altijd weer een hele opgaaf een dergelijkerestauratie te ondernemen en dat temeer nu het Rijk tegen-woordig niet in staat is het subsidie synchroon met de uit-voering van het werk uit te betalen - in dit geval er eerst in1973 toe zal kunnen overgaan-. Het werk wordt uitgevoerd onder directie van de architectdr. ir. C. L. Temminck GroU te Utrecht, door Van derSluys en Van Dijk n. v. te Hardinxveld - Giessendam.De kerk dateert in oorsprong uit de dertiende eeuw. Detoren, waarvan de onderbouw laat-romaans en de boven-bouw laat-gotisch is, is eigendom van de gemeente Houtenen reeds

gerestaureerd. Het huidige schip is in 1803 gebouwd, nadat het oorspron-kelijke wegens bouwvalligheid gesloopt moest worden.De fraaie eiken preekstoel, gedateerd 1648, het zeven-tiende eeuwse doophek en de zeventiende eeuwse banken,lezenaars en armluchters, vele grafzerken en het uit 1754daterende grafmonument van Balthasar de Leeuw, heervan Schalkwijk en Tuil en 't Waal, bleven daarbij gespaard.Het choor verkeerde in zeer onderkomen staat. In de loopder eeuwen was het belangrijk verlaagd en het restant gingsinds mensenheugenis schuil onder pleisterlagen. Maaronder de afbrokkelende pleister kwam de tufstenen bekle-ding van het bakstenen bouwwerk te voorschijn. Van desinds lang verdwenen zijbeuken was overigens geen spoormeer te vinden. De onbeschoten kap - die gedekt was metonderhand zeldzaam geworden linkse pannen - lekte overalen de zoldervloer was dan ook verrot. De hierbij afgedruk-te prent (van de hand van Jan de Beyer en

gedateerd3 augustus 1749) geeft een beeld van de toestand van dekerk in de achttiende eeuw. Bij het blootleggen van de fundering zijn al verscheidene restanten van de vroegere toestand teruggevonden. Zo kwamde fundering van enkele verdwenen steunberen te voorschijnen is ook duidelijk geworden op welke plaats de zijbeukenhebben gestaan. 6
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Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 HET VERVQEfi IN PE QUPHEID. Het mag dan een na-oorlogse gewoonte zijn de &quot;vakantie&quot;in het buitenland door te brengen, het gaan naar verrelanden is van het bestaan der mensen af pure noodzaakgeweest. De jagersvolken volgden de trek van de dieren om in debuurt van hun voedselvoorraad te kunnen blijven en af-wisselend met de seizoenen trokken zij van zuid naarnoord en van noord naar zuid, sporen achterlatend vanhun verblijf: een verloren speerpunt, een graf met schelp-versiering, enz. Lopende, hun hebben en houden mee-slepend, trokken zij van woonplaats naar woonplaats, tothet kennisnemen van andere gewoonten, het gebruik vande landbouw enz. hen noopte tot min of meer vaste woon-gebieden over te gaan. Maar wat heeft de mens in eenwoongebied niet allemaal nodig om een menswaardig be-staan te kunnen leiden? Op de eerste plaats

gereedschap om het land te kunnenbewerken. Hij moet bomen kappen om huizen te kunnenbouwen. Hij heeft klei nodig om kookpotten te kunnen ver-vaardigen en hij zal begraafplaatsen moeten kunnen makenom zijn doden ter aarde te bestellen. De vrouw zal zichmooi moeten kunnen maken en de man zal zich doelmatigmoeten kunnen kleden. Als gereedschap gebruikte men glasharde steen, die goedte splijten is en scherpe kanten geeft. Dat is vuursteen.Maar vuursteen, in knollen groot genoeg om beilen, mes-sen, krabbers en speerpunten te kunnen maken, vind jeniet overal. Het komt uit de krijtafzettingen en voor-zover de rivieren en de zee niet in vroeger tijd voor deaanvoer hiervan hadden gezorgd moest het vuursteen ko-men uit de mijnen te Spiennes, waar reeds in hetneolithicum een grote mijnindustrie ontstond. Aanvoerhiervan moest door de mens zelf geschieden, halen oflaten brengen. Reeds vroeg waren er

lieden, die er hun beroep vanmaakten met de te Spiennes gehaalde vuursteenknollenvan woonoord naar woonoord te trekken, deze knollenonderweg te bewerken en als beilen, dissels, beitels ofwat dies meer zij in de woonoorden te verhandelen tegenin deze gebieden gemaakte kookpotten, bekers, sierraden,kleding enz. Zo trokken zij over onbegaanbare wegen, 10



Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 langs diersporen en rivieren, hun goederen dragende opde rug of achter zich aanslepende op als slede dienendewigvormige takken. Geleidelijk heeft dit vervoer zichontwikkeld door gebruik te maken van ezels, paarden enwagens. Het regelmatig gebruiken van dezelfde route maakte hetnoodzakelijk de te begane weg te verbeteren, omwegenrond moerassen af te snijden, rivierovergangen te ma-ken enz. In Zuid-Engeland liggen nog steeds enkele uit depre-historische tijden daterende &quot;clapperbridges&quot; be-staande uit niet gemetselde op elkaar gestapelde plattestenen. Toen de Romeinen Engeland veroverden namenzij deze oude bruggen in hun wegenstelsel op.Van de door moerasgebieden aangelegde wegen zijn inEuropa enkele voorbeelden voorhanden o. a. in Drentevan Valthe naar Ter Apel bestaande uit vlak gehaktestammen, in Duitsland in

de buurt van Dantzig de knup-peldam, bestaande uit vier lagen platgedisselde stammenlengs en dwars op elkaar gestapeld. Dit deel van de barn-steenweg lopende van Aquilea naar Elburg aan de Oost-zee mag, op grond van de bij de weg gevonden scherven,gedateerd worden op ca 1500 jaar voor Chr.Omdat het met wagens moeilijk is de bergpassen over tegaan werden in de rotsbodem gleuven voor de wielen uit-gehakt als een soort spoorstaven. We kunnen ons voor-stellen welke moeilijkheden er ontstonden als twee han-delslieden met een volgeladen bespannen wagen elkaar ophetzelfde spoor van dezelfde bergpas tegenkwamen.Ongetwijfeld zal dit voor een van de twee minder gunstigzijn afgelopen. Waren het twee- of vierwielige wagens, die men in pre-historische tijden gebruikte, wij weten het niet. Wel zijnin het veen te Drente enkele schijfwielen gevonden meteen doorsnede van +_

65 cm. , die vast op de as verbondenzijn geweest en, evenals de veenwegen aldaar, uit hettweede millennium voor Chr. zullen dateren. Wel werd eenkleimodel van een vierwielige wagen in een graf van debandkeramische cultuur in Hongarije gevonden. Dat bete-kent, dat men zo ongeveer 4000 jaar voor Chr. reeds eendergelijk soort wagen kende. Trouwens niet alleen te landmaar ook te water was er in die tijden al vervoer.In het museum te Assen ligt de boot van Pesse, een uit-geholde dennenstam van ca 3 m. lengte gebruikt in het 11





Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 dekt. Voor de bagage en de slaven werden open wagensmeegenomen (Petorrita). Maar voor handels- of plezier-reizen gebruikte men de zo veelvuldig op munten afge-beelde Carpentum, een huifkar op 2 wielen en getrokkendoor 2 muilezels (zie foto). Met deze wagens legde menzo'n 54 km. per dag af. Deze wagens kon men huren vanpleisterplaats tot pleisterplaats en omdat voor die tijdhet reizen beslist comfortabel genoemd kan worden, werddeze mogelijkheid van vervoer grif gebruikt.Het was &quot;in&quot; belangrijke bezienswaardigheden bezocht engezien te hebben. Hierbij behoorden ook een aantal hoog-gelegen punten, waar men een prachtig vergezicht had.Het stond allemaal omschreven in de itineraria, de reis-gidsen of reiswijzers speciaal voor dit doel vervaardigd.Langs de wegen waren mijlpalen aangebracht met de af-stand in

romeinse mijlen naar de dichtsbijzijnde belang-rijke plaats (Colonia). Jammer dat de herbergen nietaltijd even zuiver en de herbergiers niet altijd te ver-trouwen waren. 13



Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 Natuurlijk maakten de Romeinen niet alleen gebruik vanvervoermiddelen te land. Hoewel de Romein zelf nieterg op de zee gesteld was, bestond er een geregeldevrachtvaart. De schepen hadden niet zuiver passagiers-accomodatie, de vrachtschepen namen eveneens passa-              i giers mee. Van de apostel Paulus zegt men in Handelingen i27 bij de schipbreuk bij Malta vers 37 &quot;Allen tezamenwaren ze met tweehonderd zes en zeventig mensen aanboord&quot;. Flavius spreekt zelfs van 600 man per schip.Het waren dus grote schepen voorzien van zeilen en vangaleien voor de roeiers. In de winter voer men niet enover het algemeen werd langs de kust van de ene plaatsnaar de andere gevaren, zodat men de nacht in een havenof baai kon doorbrengen. Ten behoeve van de scheepvaarthad de haven van Ostia zelfs een vuurtoren. Vele vondstenin zee getuigen nog van grote vrachten, beelden, amphora,zuilen, dakpannen enz.

Veel van dit vervoer wordt onsthans onthuld door de archeologie onder water.Hoe goed in het Romeinse rijk het wegenstelsel; het ver-voer en de handel was georganiseerd. Te laat beseftenwij het belang van dit erfdeel en lang, heel lang duurdehet voor Europa weer over een redelijk vervoersnet be-schikte. Th. G. van Dijk LITTERATUUR: &quot;Reizen en trekken in de oudheid&quot; door Prof, dr. A. Sizoo,&quot;Prehistorische Veenwegen&quot; door W. van Zeist en W. A.Gaspare, Spiegel Historiael mei 1967 2e jrg. no. 4,&quot;Van karavaanpad tot autoweg&quot; door H. Schreiber,&quot;De ontwikkeling van de techniek&quot; door James Kip Finch,&quot;Scheepvaart in de Oudheid&quot; door Lion Gasson en&quot;Archeologie onder water&quot; door Robert Silverberg. 14



Tussen Rijn en Lek 1969 2. - Dl.3 2 LIGT ER EEN ROMEINS GRAF AAN DE ACHTERDIJK? Bij de verbreding van de Achterdijk in de winter van 1967/68werden de nieuw gegraven bermsloten op archeologischevondsten nagelopen. In de nieuwe sloot, direct rechts onderhet viaduct van de rijksweg ten zuiden van &quot;Oud Amelis-weerd&quot;, werd veel Romeins aardewerk en een bronzenplaatje op pen, vermoedelijk afkomstig van een paarden-tuig, gevonden. Enige honderden meters verder echter werden onder eenrozentuintje in de kant van de bermsloot rechts van de Ach-terdijk sporen gevonden, die doen vermoeden, dat hiersprake is geweest van lijkverbranding, gepaard gaande meteen doden- of begrafenismaaltijd. In een brandplek werden n. 1. enkele gecalcineerde stukjesbeen (dus been, dat met vuur in aanraking is geweest) ge-vonden tezamen met Terra

Sigillata van door vuur aangetas-te drinkkommetjes van het type Drachendorff 35 uit de 2ehelft van de eerste, resp. Ie helft van de 2e eeuw, voorzienvan bladversiering op de rand. Eveneens werden schervenaangetroffen van een &quot;amphora&quot; (wijnkruik met 2 oren) vanzeer zacht wit aardewerk. Veel van de sporen waren doorde dragline verwoest en een aantal scherven is met veelmoeite uit de op de kant geworpen klei te voorschijn ge-bracht. Mogelijk zal er nog eens een gelegenheid zijn deplaats ten koste van de rozentuin verder te onderzoeken omdan zekerheid te hebben over de misterieuze brandplek. Th. G. van Dijk 15
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Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 Stadhuisbrug met de stadskraanTekening door P. Saenredam 1636.Foto: Gemeentelijk Archief Utrecht.







Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 had met het gebied van de tegenwoordige gemeente Houten,volgt hier een kort overzicht van deze tak der familie: L GERLACH VAN DER CAPELLEN. Heer van Mervelten Aartsbergen. koopt in 1667 de ridderhofstad Schalk-wijk, geboren 3 juni 1627, overleden 31 december 1685.begraven te Schalkwijk, Hij huwde september 1655 metMARGRIET JOHANNA VAN LYNDEN. Vrouwe vanSinderen.Hieruit (o. a. ):IL STEVEN FREDERIK VAN DER CAPELLEN. Heer vanSchalkwijk (1685-1707) en Mijdrecht, geboren 24 janu-ari 1663. overleden 25 mei 1707. begraven te Schalk-wijk. Hij huwde 24 mei 1696 met DIGNA ELISABETHBOOTH TOT MIJDRECHT. (Zij hertrouwde april 1709met JASPAR VAN LYNDEN. Heer van Oud-Wutven. )Hieruit (o. a. ): 1.   GERLACH FREDERIK VAN DER CAPELLEN. volgt III. 2.   ALEXANDER HENDRIK VAN DER

CAPELLEN.Heer van Schalkwijk (1707-1740), geboren 21 april1699, overleden 5 juli 1740. begraven te Schalk-wijk. 3.   EVERT CORNELIS VAN DER CAPELLEN. Heervan Schalkwijk (1740-1759). 't Goy en Houten, ge-boren 9 maart 1703. overleden 24 oktober 1759.begraven te Schalkwijk. III. GERLACH FREDERIK VAN DER CAPELLEN, Heervan Mijdrecht en Papekop. geboren 26 februari 1697,overleden 19 mei 1754. Hij huwde: 1 met ELEONORA CONSTANTIA VANVLOOSWIJK TOT PAPEKOP. en 2 met CATHARINADE LEEUW.Uit het Ie huwelijk: 1.   STEVEN FREDERIK VAN DER CAPELLEN, Heervan Mijdrecht, overleden 20 augustus 1759. Uit het 2e huwelijk: 2.   DANIEL CORNELIS VAN DER CAPELLEN, Heervan Schalkwijk (1759-1774), overleden 13 augustus1800, begraven te Schalkwijk. 3.   GERLACH THEODOOR VAN DER CAPELLEN. Heervan Mijdrecht, 't Goy en

Houten, koopt 1758 Schonauwegeboren 6 april 1734, overleden 12 oktober 1805. be- I



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 graven te Schalkwijk. Hij huwde 23 januari 1764 metFREDERIKA JOHANNA VAN HANGEST D'YVOIJ.geboren 16 september 1747, overleden op Schonauwen,15 augustus 1812, begraven te Schalkwijk. Via haarvererfde de titel Heer van Houten op het geslachtVan Hangest d'Yvoij; op de begraafplaats te Houtenis van een hunner nog de grafzerk te vinden.ANTHONIUS LOUIS VAN DER CAPELLEN. Heervan Papekop. Hij huwde met ELISABETH JOHANNAVAN ITTERSUM. Behalve de 10 grafzerken, die Mr, P.C. Bloijs vanTreslong Prins in: &quot;Genealogische en heraldische gedenkwaardighedenin en uit de kerken der provincie Utrecht&quot; vermeldt,liggen er in de vloer van de Schalkwijkse kerk nog devolgende daar niet genoemde zerken: 11.   JAN LUCASSE, daaronder in een wapenschild deletters I L. 12.   onleesbaar, afgesleten. 13.   GERRIT GERRITZ.

VYTTEWAAL. 1631. 14.   J C GOES 1629. 15.   Hier leit begrave........... GERSEN DE RIDD........... Wapenschild: zes ballen. 3, 2 en 1. 16.   die sterft int jaer 1683GERT. . . CORNELIS BAERS. De 8 kwartierwapentjes op het grafmonument vanBalthasar de Leeuw zijn er blijkbaar al eens afge-vallen; bij herplaatsing zijn ze niet op de oorspron-kelijke plekken terecht gekomen. Misschien kunnenze eens op de juiste plaats worden aangebracht. A. Pastoors.







Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 maarschalk van het Overkwartier van het Sticht.In 1751 w<?rd mr. Jan Jacob van Westreenen. heer vande Wiers. Themaat. Sterkenburg, Lauwerecht en Hou-dringen. bezitter van Vuylcoop. Via zijn kleinzoon Jan Jacob en Isaak Ferdinand Godinkwam het goed in 1796 aan mr. Nicolaas van Westree-nen. heer van Lauwerecht en kleinzoon van vermeldeJan Jacob van Westreenen. Nadat Vuylcoop in 1829 aan zijn dochter Arnoudina Ba-rendina Wilhelmina was gekomen verkocht zij het in1829 aan de Schalkwijkse arts Willem Backer.In 1872 koopt Jacobus van Bennekom het goed bij publie-ke verkoop van de erfgenamen van dokter Backer.Uit de erfenis van zijn vader verkreeg Willem van Ben-nekom de bezitting in 1883 en verkocht het in 1929 aanJacobus G. van Dijk. die het in 1934 weer doorverkochtaan Hendrik J. W. Ridder. Van hem heeft de oud-Schalkwijker

Bernard Heijmande toren enkele maanden geleden gekocht.Afbeeldingen uit vorige eeuwen tonen aan dat Vuylcoopeen kompleks was bestaande uit een omgrachte torenen daarnaast een woonhuis op de plaats waar nu de(voormalige) boerderij staat. De toren is 10. 00 x 7, 10 meter en hoog bijna 16 meter.Aan de voet zijn de muren 1, 20 meter dik. De begane-grondverdieping is afgedekt met een tongewelf, waar-boven zich nu nog twee verdiepingen en een zolder be-vinden. Op de begane grond is een toegangsdeur om in de bene-denverdieping te komen. Via een in de muur uitgespaar-de wenteltrap kan de eerste verdieping worden bereikt,wat ook mogelijk is via een gemetselde buitentrap.Oude afbeeldingen laten boven de kelderverdiepingnog drie verdiepingen zien. Toen de toren steeds verder ging scheefzakken isde bovenverdieping gesloopt. De nieuwe eigenaar is voornemens de toren geheelte

restaureren, de derde verdieping weer aan te bren-gen en het geheel in de oorspronkelijke toestand terugte brengen. Het wapen van de ridderhofstad is: Gedwarsbalkt vanzilver van acht stukken; in een rechter vrijkwartier





Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 11 REGLEMENT EN ORDRE. OP 'T BEGRAVEN DERDOPPEN TE BUNNIK. 15 OKTOBER 1745(Rijksarchief Utrecht)Eerstelyk aangaande het Luyden der Klok. Voor 't ordinaris Luyden van de klok/ten tyde van deBegraving/zal den Koster genieten tien stuivers.Dog meerder dan een Uur werdende besteld te Luyden/voor ider Uur meerder Luydens/nog tien stuivers.Welverstaande dat een gedeelte voor een geheel Uur zalwerden gereekend. Indien men een of meer Dagen voor of na de Begravingbegeerd geluyd te hebben/sal aan den Koster daar vanvoor ider Uur Luydens/een gedeelte meede voor een geheelgenomen/moeten werden betaald tien stuivers.Ook sal aan den Koster/voor 't openen der Deure tentyde van de Begraving/met of sonder Geluy/moeten be-taald werden ses stuivers. En van een Lyk 't zy jong of oud/dat by avond of nagtgesonken werd/boven

een pond kaarssen tot het ligt/tien stuivers. Nopende het Huuren. Overdoen en Verkopen der Gravenin de Kerk. Voor de huur van een kerke Graft/om voor een reys eenLyk 't zy oud of jong/in te setten/sal ten behoeve van dekerk moeten werden betaald twee guldens.Dog van een kind/onder den Arm gedragen werdende/halfgeld/tot eene gulden. Welke twee of eene gulden respective mede sal moetenwerden betaald/ten behoeve van de Kerk/wanneer imandaan een ander (hem binnen of in den derden graad niet be-staande) vergund of permitteerd een Lyk in zyn Graft temogen setten. Imand een Graft/'t zy door Koop/Gift of Erfnis/bekomende/sal gehouden sijn/gelyk ook den Verkoper of Gever/hetzelve binnen een Maand na dato des Koops/Gifte of Erfniste laten overboeken/en daar voor betalen ses stuivers.Nog langer dan een Maand wagtende/drie gulden.



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 12 Rakende het Begraven in de Kerk. Door 't openen van 't Graft sal ten behoeve van de Kerkwerden betaald twaalf stuivers. Dan wanneer een Lyk by Avond of Nagt gesonken werd/salde Kerk genieten twee gulden tien stuivers.En de Diaconie Armen van Bunnik eene gulden vier stui-vers. Dog van een kind onder den Arm gedragen werdende/salin beyde de gevallen maar betaald werden half geld.Aan den Doodgraver sal voor 't maken van 't Graft/be-taald worden: Een diep/eene gulden tien stuivers.Twee diep/eene gulden sestien stuivers,En drie diep/twee gulden twee stuivers.Dog van een kind/onder den Arm gedragen wordende/halfgeld. Door 't uytnemen en weder insetten van een of meer kis-ten/nog van ider kist tien stuivers.Ten ware van een Kisje dat onder den Arm gedragenkonde worden/als dan half geld. Een Graft moetende werden gerojeert of geruymt/soosal

hy als dan boven syn gemelde sallaris voor 't roje-ren of ruymen van een Graft genieten eene gulden tienstuivers. Ook sal hy voor 't toeleggen van een Graft genieten tienstuivers. Dog wegens een Kind onder den Arm gedragen werden-dende/vyf stuivers. Waar voor hy ook gehouden sal sijn de aarde en vulnisaan en op te vegen/mitsgaders buyten de kerk te brengen. Betreffende het Begraven op 't Kerkhof. Voor 't gebruyk en openen van 't Graft/sal ten behoeve vande Kerk moeten werden betaald/eene gulden ses stuivers.Maar in gevallen een Lyk by Avond of by Nagt gesonkenwerd/sal ten behoeve &quot;van de Kerk moeten werden betaaldtwee gulden vyf stuivers. En ten behoeve van de Diaconie Armen/twaalf stuivers.Dog van een kind onder den Arm gedragen werdende/salin beyde gevallen maar betaald werden half geld.



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 13 Den Doodgraver sal voor 't maken van 't Graft genieten/ eene gulden. EM van een Kind onder den Arm gedragen werdende/tien stuivers. Dog des Winters/wanneer de grond bevroren of hol in de Aarde is/sal als dan moeten werden betaald/eene gulden tien stuivers. En van een kind als vooren/vyftien stuivers. A. G. (wordt vervolgd) VERWANTSCHAP WTTEWAALL-UIJTTEWAAL. Blijkens het artikel van de heer Pastoors over de hervorm-de kerk van Schalkwijk werd Gerrit Gerritz. Vyttewaaldaarin in 1631 begraven, hetgeen mij aanleiding geeft enigeopmerkingen te maken met betrekking tot de verwantschapvan het geslacht Wttewaall (van Wickenburgh)-Wttewaallvan Stoetwegen met het Nederstichtse geslacht Uijttewaal.De naam betekent: komende UIT 'T WAAL. 't Waal is eenonderdeel van het tot de gemeente Houten behorende dorpen voormalige

gemeente Tuil en 't Waal. Verwantschap tot beide geslachten bestaat door een gemeen-schappelijke &quot;stammoeder&quot;. Het was namelijk Cornelia Marcelisdr. van Schayck, die,in de tweede helft van de 16e eeuw. drie huwelijke sloot: I. in 1573 met Adriaan Jansz. Wttewaall (overleden in 1575. waaruit als enige zoon: 1. Marcelis Adriaansz. Wttewaall. wiens achter-kleinzoon mr. Hendrik Assuerus Wttewaall. ge-huwd met Margaretha van Suchtelen, vrouwe vanStoetwegen (onder Zeist) en van Wickenburgh(in 't Goy). onder andere twee zonen had: a.   mr. Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen, heervan Stoetwegen en van Wickenburgh. wienszoon Jhr. mr. Gerrit Cornelis Wttewaall vanStoetwegen. heer van Stoetwegen, bij konink-lijk besluit van 4 september 1841, nr. 80, inde nederlandse adel werd verheven; b.   dr. Johannes Wttewaall (van Wickenburgh).stamvader van het geslacht

Wttewaall, waar-van heden ten dage nog leden wonen in 't Goy,



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 14 waarvan op Wickenburgh; IL met Gerrit Gerritsz. , wiens geslachtsnaam (nog)niet bekend is. Zijn zonen noemden zich Wttewaall.Het waren: 2.   Adriaan Gerritsz. Wttewaall. wiens (enig bekende)kind Anthonia trouwde met Jacob Willemsz. deMontenegro, steenfabrikant onder Lexmond; 3.   Gerrit Gerritsz. Wttewaall (begraven in 1631 inde hervormde kerk van Schalkwijk), stamvadervan een zeer uitgebreide stam, van aanvankelijken later in hoofdzaak landbouwers en/of vee-houders, met de naam Uijttewaal (of anders ge-schreven), waarvan de leden hoofdzakelijk in hetNedersticht wonen; III. met Huych Jansz. van Nesch, waaruit: 4.   Gerrit Huychensz. van Nesch; 5.   Jan Huychensz. van Nesch, Het bewijs voor de drie huwelijken en de vijf zonen leve-ren vijf akten uit de rechterlijke archieven van Schalkwijkvan 15 januari 1631, als Cornelia Marcelisdr. van Schayck,laatst

weduwe van Huych Jansz. van Nesch, in volle eigen-dom overdraagt aan: 1.   Marcelis Adriaansz. Wttewaall, wonende in het gerchtvan de Vaart (Vreeswijk), haar zoon die zij verwektheeft bij Adriaan Jansz, , haar eerste overleden man.vier morgen lands, min of meer gelegen in het gerechtvan Schalkwijk, strekkende van de Schalkwijkse wete-ring tot de opslag van de Waalse wetering; 2.   Adriaan Gerritsz. , die zij verwekt heeft bij GerritGerritsz, , haar tweede overleden man, vier morgenlands. gelegen naast voormelde morgen lands; 3.   Gerrit Gerritsz. . die zij verwekt heeft bij GerritGerritsz. , haar tweede overleden man. vier morgenlands. gelegen naast de eerder genoemde morgen lands; 4.   Gerrit Huychensz. van Nesch. haar zoon, vier morgenlands, gelegen naast de eerder genoemde morgen lands; 5.   Jan Huychensz. van Nesch, haar zoon, vier morgenlands, nu genaamd &quot;den Frijn&quot;, gelegen

naast de eerdergenoemde morgen lands, daar tegenwoordig de kinderenen erfgenamen zijn geland van Jan Anthonisz. Vuytte-



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 -------------------------------------------15 waall (Wttewaall-oudere tak-van notarissen te Utrechten thans uitgestorven).Aanvullende gegevens worden gaarne ingewacht. P. M. Heijmink Liesert.Bronnen: Ned. patriciaat; Ned. adelsboeken; Rijksarchief Utrecht-rechterlijke archieven nrs. 1301 en1302 (Schalkwijk). STAAT VAN GOEDEREN VAN DE R. K. KERK TEWERKHOVEN IN 1843 Een Zilver Remonstrant van het welke hangen twe paar Juwelen, en een Goude ketting met Juwele Boot Een Zilver Ciborium 1) twe Zilvere H, oly Busjes Een Zilvere Kelk met Pateen Een Zilver Kruys twe Zilvere Armen Een Zilvere Lelietak twe Zilvere Zonstralen twe Zilvere Ampullen 2) Een Zilver Busjen waar in het A(l)derh(eiligste) bewaard wordttwe Stel Tabellentwe MissalenEen dito de Requiem Zes kopere Kandelaars - zesch dito klynevier Houten dito gekleurdtien zwarte

kandelaarstwe kopere wierooksvatenEen koper wierooksscheepje 3)Een Zwart Marrinos-kleedt om het tabernakel met een wit kruys er opEen kwartlaken kleed op de voet van het AltaarEen gekleurdt dito Een Evangelieboek met Zilver beslagDrie witte Casuiffels stool en Manipel 4)twe Rood e Casuiffels stool en Manipeltwe Groene Casuiffels stool en Manipel



Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 16 twe Paarsche Casuiffels stool en Manipel drie Zwarte Casuiffels stool en Manipel Een witte koorkap met stool Een Zwarte dito met stool Elf Alpen 5) Agtien Kelkdoekjes 6 singels Elf Amicten 6) Een Superplie 7) vyf Benedictis doeken zes corporaals 8) Zes communie kleeden vier linne doeken De kerkboomgaard groot eenBunder veertig rooden Werkhoven                               A. van der Manden Pastoor Den 7 April 1843                     A. verKerk Kerkmeester Arie van Rijn J. van Rooijen K(erk)m(eester) 1)  cibori = kelk met deksel, waarin de hosties bewaardworden. 2)  uit de ampullen wordt tijdens de mis het water en dewijn geschonken. 3)  de wierook wordt uit het scheepje in het vat geschept. 4)  manipel = smalle band, die de priester aan de linkerarm draagt in de kleur van het kazuifel. 5)  albe = wit onderkleed. 6)  amicten zijn witlinnen schouderdoeken, die onder dealbe

gedragen worden. 7)  superplie = korte albe met wijde mouwen. 8)  corporale = vierkanten witlinnen doek, waarop tijdensde mis hostie en kelk geplaatst worden. Redactie A. G. ' ^^-fe^^
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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    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.

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