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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.
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