
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 Stamlijst der Heer en van Abcoude. Ons jaarboekje van 1930 bevat eene genealogische lijst vande Heeren van Abcoude, die echter geen aanwijzing bevat uitwelke bron deze lijst is samengesteld^). In dat van 1934'-)vinden wij er wederom een bewerkt naar de gegevens uit hetboek ,,Les van Zuijlen, seigneurs d'Abcoude, Gaasbeek, Wijketc.&quot; door Dr Obrees. Alle gegevens hierin zijn gebaseerd opcharters en officieele oorkonden. In een dissertatie bespreekt deschrijver o.m. een Brussels handschrift*). Het is een kroniek,zooals er in de 2e helft der 15e eeuw vele geschreven zijn. DitBrussels handschrift bevat een hoofdstuk ,,Apkoude en Gaes-beeck&quot;, geschreven in het Latijn. De zooveel woordelijke ver-taling luidt als volgt: In het jaar 1320 was Ridder Zweder Heer van Abcoude. Hijwas de voogd van Simon van Haarlem, zoon van Hendrik vanDiepenheim. Zweder was ook Heer van

de stad en het KasteelWijk bij Duurstede, welke stad verdeeld is in twee kleinestadjes. Het eene stadje nabij de Lek of Rijn gelegen, houdthij in leen van den Hertog van Gelderland en het andere stadjemet het Kasteel van den Bisschop van Utrecht. Zweder stamdeaf van Apko, een Friesch edelman, die een bosch gekocht hadvan den Bisschop van Utrecht, waar nu het door Zweder ge-bouwde Kasteel staat, hetgeen hij met dat woud Abkeswoudegenoemd heeft en dat nu door samentrekking Apkoude genoemdwordt. Daarom voerde Zweder een ander wapen dan Apko,wiens wapen een zwarte wolf op een goud veld was, terwijl hetwapen van Zweder drie zuilen waren. Deze Zweder huwde Mabelia, dochter van Johan, Heer vanArckel, bij welke hij verwekte Gijsbert, zijn opvolger, Johannesen Mabelia. In het jaar 1347 stierf Zweder en werd begraven in deParochiekerk van Wijk bij Duurstede. Zijne echtgenote Mabeliastierf in 1340 en werd in die zelfde kerk

begraven. Zijn zoon Gijsbert werd Heer van Abcoude en Wijk bij Duur-stede. Hij kocht de heerlijkheid Gaasbeek en huwde Johanna, 1)   A.F.van Goelst Meijer, Genealogische lijst van het geslacht Abcoude. 2)   Mr R. van Royen, De Heerlijkheid Abcoude. ??') W. F. Andriessen, Historia Dominicorum de Teysterband, Arckel etc.Academisch Proefschrift 1933.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1951 dochter van Hoern, bij wie hij verwekte Willem, Heer vanAbcoude en Vv^ijk bij Duurstede en Zweder, Heer van Gaasbeek. Gijsbert van Abcoude heeft een Kapittel van tien Kanunnikengesticht in de Parochiekerk te Wijk bij Duurstede en stierf inhet jaar 1376 en Johanna on St Maartensdag 1356; beide zij&quot;begraven in de collegiale kerk bij hunne ouders. Willem, deoudste zoon van bovengenoemde Gijsbert werd Heer van Ab-coude en Wijk bij Duurstede. Hij huwde Maria, dochter van denHeer van Walecourt, bij wie hij verwekte Gijsbert, Maria enJohanna, de echtgenote van Johan, Heer van Brederode. Johannes en Gijsbert zijn gestorven zonder kinderen na telaten, de eene op de tocht naar 't Heilige Land en de anderein Wijk bij Duurstede, alwaar hij begraven werd in het Kloosterder Heilige Orde der Predikheeren, in het jaar 1366. Willemvan Abcoude, die het Karthuizer Klooster bij Utrecht rijkelijkbegiftigd

had, stierf Mei 1407, zijne vrouw was reeds gestorvenin 1402, beiden zijn begraven in het Karthuizer klooster, dat zijplechtighjk door hun bezittingen en geld hebben opgericht. Hundochter Maria stierf in hare jeugd, hun dochter Johanna is ineen klooster gegaan en stierf 10 Januari 1411. Zweder, deandere zoon van voornoemde Gijsbert, huwde de dochter vande Graaf van Liningen, bij welke hij verwekte Jacob, Heer vanGaesbeek, Abcoude en Wijk bij Duurstede, van Putten en Strijen,en Jolenta, een zeer schoon meisje, dat met Hubertus, Heervan Culemborg trouwde in 1392. De eerste steen van het Karthuizer Klooster, ten Noordenbuiten Utrecht, werd gelegd door Zweder, hetgeen hij rijkelijkheeft begiftigd en voorrechten geschonken. Hij heeft het ge-bouwd op aanraden van frater Tyman Graeuwaart, die de eerstePrior ervan werd. Zweder stierf in 1400; hij is begraven bijde Karthuizers, buiten Utrecht. Jacob, de zoon van bovenge-noemde Zweder, werd nu Heer van Gaasbeek,

Abcoude, Wijkbij Duurstede, Putten, Strijen en Erfmaarschalk van Hene-gouwen en later Vice-Graaf van Holland. Hij had achtereen-volgens twee vrouwen, waarvan de eerste heette Johanna,dochter van den Heer van Lienghen, bij welke hij verwekteAntonius van Gaasbeek, die zonder kinderen na te laten over-leed in 1329 en begraven werd in Henegouwen. Na het overlijdenvan zijn eerste vrouw trouwde hij Margaretha, dochter vanSchoenvorst, bij wie hij kinderen kreeg.






