
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


