Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 « Wulven (1), haren Elfaertssone van Wulven heve« gegeven mii synen wille syn huis dat hy nu timmert ende« timmeren sal te Wulven ende de hofstede daer hyt op« timmert, binnen der uterste graft, eude den wech die van« der hofsteden loe aen den anderen wech gaet, ende dat« lant dat leget aen den calveren camp dat hem toebehoort« te rechlen eygendom, ende dat huys geven wy hem ende« syne nacoinelingen te lieve te houden van ons ende onse«. nacomelinge die Grave van Hollant zullen wesen, in sulcker« manieren dat dat huis melter hofstede ende den wcgbe voorsz,« comen sal, na hem oppe den

oudsten ende den naesten die« van synre maechschappe \vitl. geboren is, ende daert vana rechte op comen sal, ende dat voorsz. huys ende hofstede« ende wegli en sullen binnen after susters k'mt niet ver- ft sterven. Voort so sal dat voorgenoemde huys ons en onse« nacomelingen wesen een open huys, iegens alle man daer« wys hem vermanen doen met onsen gewaerden bode ioff« vermanen met onsen Lrcn. Voort meer soo beloven wya den voorseyden Arnste, waer dat saeckc dat hy off die« ghene die onse mannen oft onser vooisz. nacomelingen van« die voorseyde huyse wege sal met syner vrinden by onser« gehete ofte onser voorgn. nacomelingen ofte door des selves« huys wille

van onser wegen in eenigen twiste quaeme dat« wy hem met synen vrienden diere door onsen wille in qua-« men alset hier voors. is daer ute sullen, ende wy niet« soenen en sullen wy en soense met ons; om dal dit eewe-« licke vaste ende stade blyve so hebben wy dese brief enz.Datum a°. m. c c nonagesimo sexto (2).&quot; Of er reeds vroeger een huis Wulven bestaan hebbe, vin- (1) Ook in eene genealogie van dit geslacht door van Buchelwordt hij genoemd Ernest van Wulven Alfartszoon. (2) Van Buchel, H, S. Prov. Arch. 19 B. fol. 14. Voor deechtheid van dezen brief kunnen wij niet instaan. De oorspron- kelijke kwam ons niet ter hand.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 den wij niet met zekerheid vermeld (1); dit echter is zon- der twijfel, dat er reeds lang voor 4296 een aanzienlijk ge- slacht van den naam van Wulven (2) geleefd heeft. De plaats, (1) Zie Teg. staat van alle volken, Deel XXII, W. 388. (2) Eeeds in 1127, 1131, 1132, 1134 en 1148 wordt genoemdAlferus of Alfardus als schout van Utrecht. (Van de Wa- ter, Utr. Placaatb. III Deel, pag. 213). Onder meer andere aftee-keningen van zegels vinden wij er een van het jaar 1131 van zekereAlferus, schout der stad. Wij deelen dit hiermede onder N°. 1.Het is getrokken uit een handschrift getiteld: Brieven uyt de vyfCapittelen, van de

Bisschoppen van Utrecht, als ook van anderen,met de segeleu, soo als deselve noch heden meest op Parkement ge- schreven en noyt gedrukt, gevonden worden. Tot Utrecht 1722,zijnde dit het 6e deel van de verzameling van Dr. Engelbcrt vanEngelen thans nog in het Stads Archief bewaard. Het wapen indit zegel voorkomende, doet ons vermoeden, dat zijn geslachtnaamWulven was. Tn 1238 zegelde Ernst van Wulven, zoo als onderN°. 2 afgebeeld staat, terwijl in een zegel van Wulven van 1250 hetwapen aan een gewapend ridder te paard zittende, is vastgehecht.Zie N°. 3. Het zegel onder N°. 4 voorkomende, zullen wij latervermelden, terwijl het familiewapen, zoo als het later gevoerd

is,onder N°. b voorkomt. Niet altijd heeft Wulven deze kleuren ge- dragen ; op de wapenkaart van de Edelen, die in 1227 de uitspraakvan Bisschop Otto van der Lippc over het verschil der tiendenin Houten, bezegelden, voert Ernst van Wulven acht gegolfdegordels van goud en keel. Dezen brief deelt Matthaeus mede, deReb. Ultr. p. 198, terwijl het tableau der wapens bij den uitgeverdezes berustende is. Wanneer en op welke wijze de veranderingder kleuren heeft plaats gehad is duister gebleven. De gegolfdegordels in de bovengemelde zegels worden door van Buchel methet teeken van zilver en keel aangewezen. Niettegenstaande de kleu- ren in de oude zegels niet kunnen aangegeven

worden, hebben wijvan Buchel in dezen gevolgd (1). (1) De geleerde Heinrich Otto zegt in zijn Abrisz einer kirch-lichen Kunst-Archaologie des Mittelalters (Neue Mittheilungen ausdem Gebiet historiseh-antiquarischer Forschungen, 6&quot; Band, 4CS HeftS. 7). » Auf die verschiedenen in den Wappen vorkommenden Far- 1*

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 ven den 10 Nov. 1435 (1), en haar zoon, ook Jan vanRenesse genaamd, in 1452. Deze laatste droeg het huisop aan zijnen vader in 1461, toen deze een tweede huwelijkaanging, om redenen vermeld bij S. van Leeuwen, Bat.ill. fol. 1062. In dezen tijd hadden er hevige twisten plaats over denBisschoppelijken stoel, in welke ook de Heeren van W u 1-ven en hun slot zijn betrokken geweest. Wij zullen de ge- schiedenis van dien tijd, zoo veel noodig, laten volgen. In 1423 hadden de vijf kapittels, ook op verzoek en aan- beveling van een groot aantal Ridders, tot Bisschop gekozenRudolph van D iep h out, in plaats van deu

overledenenFredrik van Blankenhei m. De Paus echter bevestigdedeze keus niet, maar verhief Zweder van Kuilenburgtot deze waardigheid. De nieuwe Bisschop deed in 1425 zijneintrede binnen Utrecht (2). De Edelen, die Rudolph den postulaat aanhingen, werdendoor Zweder gebannen, en ook Rudolph zelf was gevluglen hield zich in 1425 op het huis Wulven verborgen (3).Toen nog schijnt Balthasar van Buren Heer van Wul- ven geweest te zijn, blijkens bovenstaande beleening op zijnedochter Lutgaarde, welke tien jaren laler plaats had. Ook deze Heer van Buren schijnt het geweest te zijn,die met anderen zich voegde bij Jan van Renesse vanReinauwen, toen deze op Pinkster-avond 1426

met twaalfruiters de slad Utrecht overrompelde (4), zich van de stads- (1) Prov. Arch. v. Buchel , 14 B. fol. 97. (2) Gouthoeven, Chron. fol. 447. (3) Teg. staat, Deel XXII. pag. 388. (4) Gouthoeven, Chron. fol. 447 en 448. De Minderbroedersin hunne memorien hebben daarvan het volgende aangeteekend: A&quot;,« 1426 in vigil. pent. dns. Joes de Renesse cum XII. equis ciyita-« tem Traiect. intravif cum gladiis evaginatis usque ad plaetsam et

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 s banier meester maakte, waaronder de aanhangers van /we- der zich geschaard hadden, eene volkomene overwinning opdie partij behaalde, Z wed e r zelven noodzaakte de stad teverlaten en den postulaat Tludolph herstelde in de regeringvan het Sticht van Utrecht. De verbandbrief der Kapittelen, Ridders, enz., die metRudolph zegelden, tegen Walraven van Meurs, naden dood van Z we de r door de Domheeren tot Bisschopgekozen, werd mede bezegeld door bovengenoemden Jan vanRenesse van Reinauwen en door zijne twee zonen Fr ede riken Jan, daarna Hoeren van Reinouwen en Wulven (1). Rudolph, die

in 1433 de Pausselijke bevestiging tot Bis- schop van Utrecht ontvangen had, kreeg in 1448 groot ver- schil met de regeerders der stad Utrecht, en werd een jaarlang buiten de stad gehouden. In 1449 kwam hij heimelijkde stad binnen, door een gat, gemaakt onder den muur tus-schen de Wittevrouwenpoort en den Plompentoren. Met be- hulp van die van Amersfoort behaalde hij de overwinning opzijne tegenpartij in een gevecht op de Neude. Onder meeranderen waren Jacob van Gaesbeek en ook F r ede riken Jan van Renesse, Heeren van Reinouwen en Wulvengevangen genomen. Deze twee broeders, om van hunne ge- vangenschap bevrijd te worden, werden gedwongen

J0,000Goud-Guldens te betalen, terwijl daarenboven hunne huizenReinouwen en Wulven werden omvergehaald. Hierbij moes- ten zij zweren deze beleediging nimmer op den Bisschop,noch op iemand van de zijnen te zullen wreken (2). Rudolph van Diephout in 1455 gestorven zijnde, o tenuit victoriam cum suis, obiit a&quot;. 1438 in marcio.&quot; A. vanBuchel M. S. Lib. B. fol. 13. (1) Zie den brief van 1436 bij Matth. Rer. Araersf. 293. Dewapens zijn bij den uitgever dezes berustende. (2) Bat. ill. fol, 1061. Matthaeus, de Jure Gladii, 410.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 11 dat hij tot den Geestelijken stand overging, ook den naam vanJan gedragen kan hebben. Zie hier wat wij er van vinden: (1)« CaerI etc. doe kondt verlyt te hebben Jan van Renesse« van Wulven by dode Johans van Renesse van Wulven« syns vaders met dea huyse en goederen van Wulven, 16« Aug. 1536.&quot; « Dese goederen syn door overgifte van J o ha n van Re-« nesse van Wulven voor H. Gerrit van Assendelft« rid. eerste raad en stadhouder der leerien van Holland ver-et leyd Jan van Renesse van Wulven syn broeder te hou-« den, enz.&quot; S Nov. 1557. De zoon van dezen laatsten, mede Jan van

Renessegenoemd, werd met Wulven beleend den 20 Aug. 1554 (2). Dertig jaar was hij bezitter, echter niet rustige bewonervan zijn huis Wulven. De Hervorming was reeds sedert eenigejaren in ons land begonneij. Strenge placaten waren hiertegenafgekondigd. Jan van Renesse van Wulven en zijn broe- der Gerrit van Renesse, kastelein van Woerden warende twee eerste Edelen (3) uit het Sticht van Utrecht, diein 1566 het bekende verzoekschrift (4), om vrijheid vanGodsdienst, aan de Landvoogdes Margaretha van Parmageteekend en met vele Edelen, aan het hoofd van welkeHendrik van Brederode, overgegeven hadden den 5April van datzelfde jaar. Hoe onderworpen en hoe vurig

hunverzoek ook mogt zijn, zij ontvingen den naam van Geuzen.Koning Philips zond in deze landen zijnen veldheer A l va,en Jan van Renesse moest, gelijk duizenden anderen, metvrouw en kinderen zijn vaderland verlaten. In 1574 echterwas hij in Leiden, toen de stad belegerd werd; daar stierf (1) Van Buchel, M. S. Lib. F. fol. 5. (2) Ibidem. (3) Gouthocven, Chron. I. deel fol. 628. (4) Ibidem II. deel fol. 40 eu 41.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 13 « een Baronye geweest gelyck die brieven en atteslatien daer« van breeders inhouden , (1) is overmits deesen continuelen« Oirloch (quaeden tyt) geheel vervallen en gedemolieert alzoo« datter tegenwoerdich maer een deel oude muragyen en staen« ontrent vier mannen lengte hooch met eenen hoogen vier-« canten thoorn , noch wel beslooten en gedect daer voor« den Oirloch veel duyven op plegen te nesten. « Dit voorsz. huys is eertyds een seer sterck huys geweest« ende leyt tzamen mitten voorn, thoorn rontsom met wyde« diepe moerassige grachten (met dobbele grachten) omgraven« en met eenen grooten

welbeplanten bomgart omcingelt , die« welcke van buyten met hooge dicke opgaande Pappelen« Willigen Esschen ende Eycken bomen omplant is ende van« gclycken met diepe grachten omgraven, dan zyn tegenwoer-« dich overmits daer in langen tydt nyemandts gewoent heeft« eensdeels met onkruyt bewasschen. « Voor den huyse voorsz. staet een groot sterck bouhuysa met een Camerkelder twee bergen en schuere daer aen« tsamen metten voorsz huyse ende bomgaert int begryp groot« binnen syn vuyterste grachten ontrent ses mergen. « Behoort noch totten huyse voorsz. neffens die ambacht-er heerlickheyt een groot leenregister bouck houdende ontrent« veertich leenmannen die van

den huyse voorsz. mit haer« goederen beleent worden jaerlicx importeren ontrent vyftichs gulden. « Behoort noch totten huyse die gifle van den Schoutampte« over tgerccte van Wulven met zyn appendenlien ende toe-« behooren (soo van transporteren, overgiften , zegelen en« dyergelycken) het welcke overmits het altoos over lange« jaeren den Rentmr. in der tydt in recompense van syne (1) De schrijver schijnt ook de hier achterstaande attestatie te be- doelen. Het gene tusschen ( } staat, -wordt in eene andere memoriegevonden.

