
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 Johanna van Abcoude. De wereld wordt overstroomd met roman-litteratuur, en deauteurs beijveren zich dikwijls om de meest fantastische verha-len op te disschen. De werkelijkheid is echter meestal natuurlij-ker en aangrijpender. De tragische geschiedenis van de heldin van dit verhaal wordtin de oude kronieken in korte woorden en onopgesmukt meege-deeld, zoodat ik er de voorkeur aan geef om deze geschiedeniste laten volgen in de taal en spelling die de kroniekschrijver ge-bruikt heeft. 1399. In dit selve Jaer doen reysde Heere Jan van Breden-roede Ridder, in Hierlant ^) in S. Patricius Vegeuyer ^), daar hijde XL dagen vand vasten in was en quam wederom op S. Olofsdagh. Dese dede maken ende fonderen in die Santpoorte ^) eenCapelle, die hij dede wijen ende consacreren in der eeren Godsende S. Patricius: Hij hadde een huysvrouwe geheeten Johanna,ende was Heere Willems dochter van Abcoude,

die welcke doorinformatie en ingeven van haren man drie jaren daer na die we-relt gelaten heeft, ende ginck inder Vrouwen Clooster tot Wyckte Duersteden. Ende heere Jan voorseyt begaf mede die werelt,ende worde een convaers *) totten Carthuyss buyten Wtrecht. ^). Daer nae int Jaer MCCCC ende seven des daechs na S. Ur-banus dach starf heer AVillem van Abcoude ende van Wijck teDuersteden, geen kinder anders achterlatende, dan alleene Jonc-frouwe Johanna, die dan was een besloten Nonne, ende profes-sijt &quot;) int Clooster te Wijck te Duersteden, huysvrouwe Jans van ^) Ierland.2) Vagevuur. 3)    Santpoort bij Haarlem. *)    Convers = leekebroeder. ')    In 1402. &quot;)    Profes = Kloosterling die de gelofte afgelegd heeft.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 36 Bredenroede, professide convaers totten Cathuysers buytenWtrecht. Dese heer Willem worde begraven int Clooster te Wijckvoorseyt. Doen quam Joncheer Jacob van Gaesbeeck heeren Zweers soonvan Gaesbeeck, des voorseyde heere Willems broeder, ende ac-cepteerde ende nam die Heerlickheden van Abcoude ende Wijck,Dat siende heere Jan van Bredenroede, die convaers voorsz. doorinformatie ende ingeven van eenige quaden Raetsluyden, is wtdat Clooster ghegaan ende alsmen seyde creech hij disj^encacieende verlof van den Stoele van Romen, dat hij zijne huysvrouweweder uyt de Clooster soude nemen ende soude also met haeraccepteren Abcoude ende Wijck. En also hem vele resistencie endewederstant in deser saken ghedaen worde, soo is dese heer Janvoorseydt, int Jaer ons Heeren MCCCC ende thien opten neghen-sten dach in April met veel gewapents volcks ghecomen in diestede van

Wijck ende daer viel een groote schermutsinghe daervele poorters doot bleven, ende heeft zijn huysvrouwe wt datClooster ghenomen, ende brachtse in zijn herberghe. Dit verne-mende heer Fredrick van Blanckenhem, Bisschop van Wtrechtheeft terstond vergadert alle die soudeniers die hy ghecrygenconde, ende is ghetoghen van der Horst, daer hy doe lach, endequam met gewapender hant binnen die stede van Wijck ende hijnam heere Jans huysvrouwe ende beslootse weder in dat Cloos-ter, ende nam heeren Jan van Bredenroede ghevangen ende gafhem Jonckheer Jacob die hem gevangen sette opt huys te Wijck.Ende aldus wert dese Joncheer Jacob van Gaesbeeck vrij heer vanAbcoude eende van Wyck. Daarna int jaer MCCCC en elf den thienden dach van Janu-ario, starf deze voorseyde Jonckfrou Johanna int Clooster vanWijck, heeren Jans huysvrouwe ende leijdt aldaer begraven endena haar doot worde heere Jan van Bredenroede wter vangenissengelaten, maer hy ginck

eylacy niet weder in zyn Clooster. Hywert namaels in die groote strydt te Blangys verslaghen annoveertienhondert ende vijf thien. ^) In het midden der 14e eeuw leefde Gijsbrecht heer van Ab-coude, Wijk bij Duurstede, Gaesbeeck, Putten en Strijen. 1) Jan van B rederode streed aan Fransche zijde tegen de Engelschenbij Azincourt.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1927 37 Hij had tw^ee zoons :I. Willem, heer van Abcoude          2. Zw^eder, heer van Gaes- en Wijk bij Duurstede, deze          beeck. Putten en Strijen had had eene dochter :                          een zoon: Johanna van Abcoude, ge-             Jhr. Jacob %'an Gaesbeeck, huwd met Jan van Brederode.          die in de geschiedenis van Holland en Utrecht een groo-te rol heeft gespeeld.Jacob van Gaesbeeck en Johanna van Abcoude Mvaren dus vol-le neef en nicht. J. G. TH. GREVENSTUK. Baambrugge, November 1927.




