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,

