


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 Het slot te Abcoude in welstandNaar een aquarel in het bezit van den Heer J. G. Th. Grevenstuk







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 m Deze Gijsbrecht (ook wel Gysbert of Ghiselbert) (een telguit het woelige en strijdlustige Huis van Aemstel) scheengeen vriend te zijn van z'n buurman en naamgenoot Gys-brecht van Aemstel, bij de vierde van dien naam, van wienVondel in zijn Treurspel ,.Gysbrecht van Aemstel&quot; zegt: Heer Gysbrecht draeght zich als Anchises zoon.En word door tegenspoed niet slapper!Zijn deughden staan in top voor elck ten toon:Niet min godvruchtelijck als dapper. De heer van Aemstel wachtte slechts op 'n geschikte ge-legenheid om met zijn Stichtschen buurman af te rekenen,evenals met de bezitters van Vianen en Rijsenburg, met wiehij ook op gespannen voet leefde. Deze gelegenheid kwam toen de Kennemers en West-Friezen, en de boeren uit Waterland, omstreeks 1268 in op-stand kwamen tegen de Edelen en Amstelland bezetten.Deze middel-eeuwsche

sociale revolutie was in beginsel nietsanders dan hetgeen we dagelijks om ons heen zien: de strijdtegen de overheersching. Zij was 't begin van de opkomstder steden. Gijsbrecht echter was 'n politieke slimmerd, instee van zete bestrijden, trachtte hij hen in 't gevlei te komen, onder-steunde hun revolutiepogingen en stelde zich aan hun hoofd-De opstandelingen namen hiermee aanstonds genoegen enverheugde zich 'n machtigen leider te bezitten, Gysbrechtkon hierdoor zijn eigen kasteel sparen voor de verwoestingen zag meteen kans zich op zijn aartsvijanden te wreken. Hijtrok met de benden langs de Vecht om 't Slot Vreeland te ver-overen, dat echter moedig weerstand bood en zich niet over-gaf. Later heeft hij 't toch met geld zien machtig te wordenen daar 'n tol geheven. In Utrecht, Amersfoort en Eemland had hij meer succes,de bevolking dier steden wilde wel onder juk der adellijkenuit, zooals trouwens in geheel Niftarlake.

In deze overwin-ningsroes maakte Gijsbrecht van de gelegenheid gebruik metAbcoude af te rekenen en verwoestte het kasteel geheel en alin 't najaar van 1268. Was dit reeds een zware slag voor Gysbrecht van Abcoude,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 36 het zou daarbij niet blijven. Er hing reeds lang 'n geschil tus-schen hem en zijn vader eenerzijds en den Domproost teUtrecht anderzijds, over de rechten op de bewoners, huizen enwegen in 't rechtsgebied van Amerongen. Gijsbrecht scheenniets liever te willen dan dit geschil op te lossen en toonde zichdaarom bereid van alle rechten af te zien, als de Domproostwilde zweren dat genoemd rechtsgebied hem eerlijk toe-kwam. En we mogen aannemen dat de Proost er recht ophad, want hij legde aanstonds (in 1289) den vereischten eedaf, en zag zich daardoor Amerongen definitief toegewezen. Gijsbrecht zat dus nu met 'n verwoest slot te Abcoude, zijnvermeende rechten op Amerongen had hij prijs gegeven,bleef dus nog over het kasteel te Duurstede. Deze laatsteheerlijkheid was door de Graven van Bentheim aan de Heerenvan Abcoude in leen gegeven. En Gijsbrecht, zette nu

zijnkrachten op Duurstede om dit tot grootcren bloei te brengen. In 't jaar 1300 verhief hij zijn ,,Dorpe tot Wyck&quot; tot 'n,,Poerte&quot; of stad, gaf haar vrijdom van schatting, met namevan het recht van ,,Keurmede&quot; (mede = miede, d.i.: ,,ge-schenk&quot;) volgens welke het beste pand der overledenenaan den Heer verviel. Of hij hiermee niet buiten zijn boekjegegaan is, door de Graven daarin niet te erkennen, magminstens verondersteld worden. Eerst P/a eeuw later, in1449 heeft bisschop Ruddolph van Diephold dit privilegie er-kend. Waarschijnlijk door zijn aandacht nu meer aan Wijk teschenken, bleef het Abcouder Slot liggen, zooals het door deKennemers was achtergelaten. Gijsbrecht heeft den herbouw dan ook niet meer mogenbeleven. Hij stierf omstreeks 1323, een zoon en een dochternalatende. Zijn zoon Sweder erfde de heerlijkheid Abcoude,terwijl zijn dochter gehuwd was met Johan van Culemborgh.Deze was eerst gehuwd

geweest met de Jonkvr. v. Mourik,uit welk huwelijk een zoon, Huibert genaamd, geboren werd. Uit het huwelijk met de Jonkvr. van Abcoude sproot weer'n zoon voort, n.1./fenc?riA:. Het schijnt echter dat Huibert zijn halfbroeder maar slechtkon dulden, want hij belette deze zelfs in de stad Kuilenburgter kerke te gaan en dwong hem daardoor ,,die cingel om tegaan ende in die andere kercke te bidde gaan&quot;. :


















































