
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.


