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De naam wordt op verschillende manieren gespeld: van Abcoude, van Abcou, Apcouwer, 
enzovoort. Voor het onderzoek werd bijna uitsluitend akten bekeken die op het Regionaal 
Historisch Archief voor de Rijnstreek en Lopikerwwaard liggen, in Woerden. In het midden van de 
eeuw komen twee patroniemen voor: Frans en Heijndrick. Wij zijn voornamelijk geinteresserd in 
de eerste tak, afstammend van een Frans Huijberts, omdat Ada daar van afstamt. Het is wel bijna 
zeker dat Huibert Heijndricks van Abcoude, die in de akten voorkomt van 1581 tot 1607, de vader 
van Frans Huijberts is. De tak met het Heijndrick patroniem stamt hoogstwaarschijnlijk van 
Heijndrick Jans van Abcou af, een tijdgenoot van Huibert Heijndrick. 



De kinderen van Frans Huijberts en Haesgen Gerrits 

 
In een transportakte van 5  Maart 1638 maken schout en schepenen van Woerden bekend dat 
de weeskinderen van Frans Huiberts en Haesgen Gerritsdr het huis van hun overleden ouders in de 
Molenstraat in Woerden verkocht hebben aan Gijsbert Nijs. 

 
Wij Adam vander Mijll Schout, Willem Gerrits Ruijs, ende Willem Jans Schuijlenburch, Schepenen der stede Woerden, 
maecken kennelijck, dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Huich Jans de Jongste tegenwoordig burgemeester 
deser stede ende Luijt Huijberts coorencooper in de qualite als momboirs ende voochden van de naergelaten 
weeskinderen van Frans Huijberts poorter ende Haesgen Gerritsdr beijden za: gds: welcke transporteerden cedeerden 
ende in volcomen eijgendom opdroegen ende ten behoeve van Gijsbert Nijs woenende nu tegenwoordich onder het 
gerechte vanden Indijck, -------, seeckere huijsinge metten erve van dien staende ende gelegen binnen deser stede inde 
Molenstraat, belent ten noordoosten Dirck Cornelis Vermij met sijn erve, ende ten suijdwesten Claes Tijssen cum 
huisvrouw, met haer huijsinge, Streckende voor vande gemelde straet to achter aent erve van vrn. Dirck cornelis Vermij  

Acht jaar later, verkopen de kinderen van Frans Huijberts nog een hofje of boomgaard, zoals blijkt uit 
een akte van de Woerdense notaris Albertus Costerus gedateerd 6 Februari 1646, maar nu worden 



de namen van deze kinderen genoemd: een zoon Gerrit Frans en een dochter Matge Frans, beiden 
nu volwassen, hoewel Matge, vrouw zijnde, gerepresenteerd wordt door een voogd. 
 

                     
Op de conditien hier naer benoemt, Soo heeft Gerrit Frans voor hem selve, mitsg. Jan Dircks Cooren als voocht van 
Matge Frans ionge dochter, t’samen kinderen van za: Frans Huiberts ter goede trouwen ende deuchdelijck vercocht aen 
Neeltgen Claes weduwe wijlen Pieter Claes Valck, geassisteert met Claes Pieters Valck - haer schoon vader, die oock 
bekent gekocht te hebben, alle het gepoot ende geplant, aert vast ende nagelvast, mitsg: het recht ende gebruijck, tot 
de gront ofte terff, van seeckere hoffgen ofte boomgaert, soo als t’selve voor desen continuelijck bij de gemelte Frans 
Huijbers is gepossideert ende gebruijckt, ende verder niet, liggende tvoors hoffgen, buijten dese stede achter het 
casteell, daer ten suijden Heijndrick Willems, ten oosten het weeshuijs ten noorden den dijck, ende ten westen de 
kinderen van Heijndrick Huijberts naest zijn – 

Heijndrick Huijberts en de eerder genoemde Luit Huiberts waren waarschijnlijk broers van Frans 
Huijberts. De akte is onder anderen  ondertekend door Gerrit Frans, de enige handtekening die van 
hem bekend is. 
 

         
 
 
 
 



Matge Frans wordt al twee jaar eerder, op 2 Juni 1644, twee keer vermeld:  
1. in een akte van de Weeskamer in Woerden (op deze bladzijde) 
2. in een akte van notaris Albert Corsterus (op de volgende bladzijde) 

 

 
Hoe Matgen Frans weeskint van Frans Huijberts schuldich bekent wort / Op huijden den 2 Juni 1644 Compareede voor 
Aert Jans van Rijneveltshorn ende Willem Huijgens van der Geer weesmeesters der Stede Woerden, Sijbranddus 
Hendricks van Tonningen ende bekende wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Matgen Frans weeskint van Frans 
Huijberts de somme van drie hondert cari guldens tot xl grooten t’stuck, welcke penigen den voornmde Tonningen sijn 
aengetelt bij Franck Laurussen van Loenersloot Scheepen deser stede als voocht vande voorss Matgen Frans, waervan 
hij jaerlijcks intrest belooft te betalen, jegens den Penning twentich maeckende vijftien gelijcke guldens int jaer waer 
van t’eerste jaer omgecomen ende verscheenen sal wesen op dato deser over een jaer ende soo voorts verschijnen 
sullen tot de gehele finele afflossinge toe welcke afflossinge sal moeten geschieden naer ordre deser Stede Weescamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
Op huiden den ii den Junij anno 1644. Compareede voor mij Albertus Costerus , notaris publijck bij den hove van Hollant 
geadmitteert tot Woerden resideerende, in mede bij wesen van Claes Jans van Wijngerden ende Willem Jans 
Schuijlenburch, tegenwoordig Scheepenen deser stede Woerden, als getuijgen hier toe versocht, de eerbare Matge 
Frans ionge dochter out omtrent de 30 - Jaren, sieckelijck te bedde liggende ter woenplaetse van haren broeder Gerrit 
Frans, doch well bij verstande ende hare redenen met volcomen uijtspraecke gebruijckende, dewelcke verclaerde --- 

                       
dat sij comparante tijde als sij ongevaerl. twee iaren ten huijse van Luijt Huberts ende Neeltgen Bouwens hadde gedient, 
als wanneer ten huise van selve Luijt Huiberts wierde turff opgedaen, sij comparante sijnde boven opde zolder, gesien 
heeft, dat aldaer affgestooten ofte gevallen lach seeckere out kisten offe koffertgen, daer over sij comparante aen 
Neeltge Bouwens vraegde wat dat voor een kisten waren, waer op Neeltge Bouwens antwoorde het is een out 
rommelet van Neeltgen Dirck van Cleeff, ick weet niet watter in is, sedt het daer slechts wederom neder, sij mochte het 
well thuisent gulden ofte diengelijck woorden – en affekte, ende geconsidereert sij comparante tot haer groot 
leetwesen heeft verstaen dat onlangs eenige nijdige menschen end lastertongen hebben gaen uijtstroijen dat sij 
comparante ses silveren lepelen ende ettelijcke andere dingen ter quade trouw uijt het vernoemde kofferken naer haer 
heeft genomn ende behouden twelcke de saecke is die sij comparante ter herte is nemende end hare eere, goede naem 
ende fame is kreuckende 

Matge Frans was dus 30 jaar oud in 1644, dus geboren omstreeks 1614. Haar broer Gerrit Frans 
wordt ook weer genoemd en er is dus geen twijfel mogelijk dat dit weer de kinderen van Frans 
Huijberts betreft. 
 



Gerrit Frans van Abcou en Geertgen Huijberts van Rijnevelt 

 
Drie kinderen van dit echtpaar zijn gedoopt in de Hervormde Gemeente van Woerden. 
 

   

   

   

   

 

 

 



Geertgen Huijberts, huisvrouw van Gerrit Frans, wordt beschuldigt Merrichgen Crijnen te hebben 

beledigt in een notaris akte van Albertus Costerus gedateerd 23 Januari 1643. 

                    
Op huijden den 23ste Januarin anno 1643 Compareerden voor mij Albertus Costerus ----- Merrichgen Jans out omtrent 
xlii Jaer huijsvrouw van Jacob Jacobs, Barber Sijbrants out omtrent xxxviii Jaer huijsvrouw van Cornelis Willems ende 
Dirckgen Tonis out omtrent xxvi Jaer huijsvrouw van Aert Cornelis vander Cijs dewelcke eenparich ----- ter instantie en 
versochte van Merrichgen Crijnen Cornelisdr attesteerden, getuijchden ende verclaerden waerachtich te wesen dat sij te 
samen op gisteren voorden middag omtrent thien off elff uijren gehoort hebben dat de requirante Merrichgen Crijnen 
met Geertge Huijberts huijsvrouw van Gerrit Frans questidise woorden tegen malcanders waren voerende ende 
getuijchden onder anderen woorden ---- gehoort te hebben dat Geertge Huijberts requirante verweet dat sij een hoer 
was ende speciaelijck met ronde woorden daer bij voegende dat de requirante was aen Jan Willem hoer – t’selve 
verscheijdene maell verhaelende seggende daer bij all ist mijn neeff ick dochwell seggen, met welcke Jan Willem sij 
wilde uijtdrucken de soon van Willem Heijndrick Gijsen van Segvelt --- etc --- 



Geertgen Huiberts en Gerrit Frans zijn voor 19 December 1651 gestorven en zij laten twee kleine 
kinderen achter, Frans Gerrits en Haesgen Gerrits van Abcoude, die waarschijnlijk door hun 
ongetrouwde tante Matge Frans zijn opgevoed. Hun eerste kind Haesien was waarschijnlijk al eerder 
gestorven. Dit blijkt uit een aantal akten gedateerd 19 tot 21 December 1651 en 20 December 1653 
betreffende de verkoop van drie huizen in en buiten Woerden door de erfgenamen van Geertgen’s 
vader Huibert Huiberts van Rijnevelt: de weduwe Aeltgen Warnaerts, Cornelis Tijssen Bos getrouwd 
met Aeltgen Huijbertsdr, Jan Cornelisz t’Hoen getrouwd met Reijntge Huijbertsdr en de nagelaten 
weeskinderen van Geertge Huijbertsdr en Gerrit Franszn. Huibert Huijberts van Rijnevelt had dus 
drie dochters, Aeltgen, Geertgen en Reijntgen, maar het is niet duidelijk of Aeltgen Warnaerts de 
moeder van alle drie was. Matge Frans wordt vermeld in verband met de weeskinderen van Gerrit 
Frans. De koper van alle drie huizen is de schoonzoon Jan Cornelis t’Hoen. 
 

 
Heden de xx decemb anno 1653 hebben Pieter Jans Geestdorp tegenwoordich Schepen ende vroetschap deser stede 
Woerden als voocht van Aeltgen Warnaerts weduwe van sa: Huijbert Huijbertsen Rijnevelt, Cornelis Tijssen Bos getrout 
hebbende Aeltgen Huijbertsdr ende Jan Dirxs Corn met Floris de Ruijter als voochden van de nagelaten weeskinderen 
van sa: Geertge Huijbertsdr verwect aen oock sa: Gerrit Franszn mede erffgenamen van de voors Huibert Huibertsen 
Rijnevelt ter eenre, ende Jan Cornelisz t’Hoen getrout hebbende Reijntge Huijbertsdr ende sulcs mede erffgenamen van 
den voors Huijbert Huibertsen sa: ende van de voors weduwe ende erffgename gecocht hebbende drije huisse ende 
erven d’eene daer van staende op Rijnevelt aende vest ende d’andere twee staende ende gelegen inde speckstraet 
binnen deser stede Woerden ende indien qualiteijt ter andere zijde –  

 
Alsoo op gisteren den xix deser maent december anno 1651 de drije huijssinge ende erven vande weduwe, kinderen 
ende erffgenamen van sa: Huijbert Huijbertsen van Rijnevelt naer openbare opvijlinge ende insettinge uijtter handt sijn 
vercoft aen Jan Cornelis t’Hoen voorde somme van vijffhondert car: guldens – 



     
Daeraenvolgende, van t'welcke cooppenningen de kinderen ende erffgenamen van sa: Gerrit Frans verwect aen oock sa: 
Geertrgen Huijbertsdr Rijnevelt vor haer gedeelte is competeerende de somme van eenhondert vijff gulden, te betalen 
op tijden ende termijnene voornt, ende daer beneffens deselve weeskinderen noch is competeerende tseventich car: 
gulden geprocedeert uijtte vercofte meuble goederen van voors sa: Gerrit Fransen waer tegens deselve weeskinderen 
wederomme schuldich sijn de somme van tweehondert vijffentseventich gulden bij de voors Gerrit Frans in sijn leven 
geleent ende ontfangen – namentlijck van Reijntge Huijbertsdr tegenwoordich huijsvrouw van voors Jan Cornelis t’Hoen 
eenhondert vijffentseventich gulden, ende van Matge Fransdr ongehuwde dochter hondert gulden sulcx dat de schulden 
uijtte voor haelen voordeelen niet en cunnen worden betaalt, ende daer aen te cort comt eenhondert gulden bijde 
voors Jan Cornelis t’Hoen als man ende voocht van sijne huijsvrouw, ende bijde voors Matgen Fransdr ijeder naer 
adevenant haer achterwesen moet worden gemist, ----- 

De twee weeskinderen Frans Gerrits, 6 jaar oud, en Haesgen Gerrits, 3 jaar oud krijgen dus niets. 
Hun voogden zijn Jan Dicks Coorn en Floris de Ruijter, maar ook hun tante Matge Frans speelt een 
rol, waarschijnlijk zorgde zij voor de kinderen. De koper van de drie huizen, hun oom Jan Cornelis 
t’Hoen betaalde hun niet uit en hij had dus de 175 gulden die Gerrit Frans zijn vrouw schuldig was  al 
in handen, maar Matge Frans zag voorlopig niets van wat zij te kort kwam. Floris de Ruijter en Jan 
Dircks Coorn hebben zich voor haar ingezet en de notarisakten gaan grotendeels over dit geschil. 
Uiteindelijk krijgt Matge Frans ongeveer 50 gulden uitbetaalt. 
 
 
 
 
 
 



Matgen Fransen van Abcoude 
 
Op 17 Augustus 1663 is Matgen Fransen van Abcoude getuige bij de doop van een kind van Floris de 
Ruijter, die we al tegengekomen zijn als voogd van Frans en Haesge Gerrits van Abcoude, de 
weeskinderen van haar broer. 
  

                         
 
En op 28 Augustus 1667 maakt Matgen Fransen van Abcoude haar testament voor notaris Albertus 
Costerus. Een testament bestaat uit een aantal standaard formules en gedetailleerde condities voor 
wat er moet gebeuren als een van de erfgenamen sterft met of zonder kinderen na te laten. Voor de 
genealogie van belang zijn de erfgenamen die genoemd worden en dat zijn in dit geval de twee 
weeskinderen van haar broer die ondertussen 22 en 19 jaar oud zijn en waarvan we mogen 
aannemen dat ze door haar zijn groot gebracht. 
 

 
Eerstelijck soo verclaert sij testatrice uijt alle hare achtertelaeten goederen te legateren ende bespreecken aen Frans 
Gerrits van Abcoude haer za: broeders soone eens De somme van vijffhondert car: gulden van xl grooten het stuck - 

 
Constitueerde ende avunceerde voorts sij testatrice tot haer eenige ende universeele erffgenaeme, in alle hare 
achtertelaetene goederen roerende ende onroerende mobile ende immobile actien – crediten ende gerechticheden die 
sij testatrice boven tvoors legaet, schult ende dootschult, mette doot achterlaeten sall, Die meergemelte Haesgen 
Gerrits van Abcoude haer overleden broeders Dochter –etc— 

 



 

Op 11 September 1667 werden akten opgemaakt door de weeskamer van Woerden betreffende de 
erfenis van Frans en Haesge Gerritse van Abcou, hun tante Matge Frans van Abcou moet dus tussen 
28 Augusteus, toen haar testament werd opgesteld en 11 September gestorven zijn. Een folio bevat 
een complete lijst van het erfgoed, een totaal van f.1300.00. 
 

 
Hoe ende wat goederen de twee weeskinderen van Gerrit Fransen vab Abcou geprocreeert bij Gerrtgen Huijberts met 
naemen Frans Gerrits ende Haesgen Gerrits van Abkouw van Matgen Fransdr van Abkouw haren Moye Za: volgens 
testamentaire dispositie hebben geerft / 

 



 

als eerstels een obligatie tot laste van Franck van Loendersloot weesmeester vande weeskamer der Stede, inhoudende 
een cap

t
 van vijff hondert gulden sullende het eerste iaer rente daer van verschenen sijn den 10

e
 september 1668 

toecomende, dus ----- 500 – 0 – 0  
 
noch een obligatie tot laste van Claes Pieters de Bruijn wonende buijten Woerden inhoudende een cap

t
 van een hondert 

gulden het eerste iaer rente verschenen den 15
e
 Junij 1668, dus ------ 100 – 0 – 0  

 
noch een obligatie tot laste van Grietgen Eerse Pouw weduwe van Elbert Elberts wonende tot Harmelen houdende in 
cap

t
 drie hondert gulden sullende verschijnen den 18

e
 maert, dus ------ 300 – 0 – 0  

 
noch een obligatie staende tot laste vant gemeene lant ten comptoire van Leijden houdende in cap

t
 vier hondert gulden 

verschijnt den 13
e
 Junij 1668, dus ------ 400 – 0 – 0  

---------------------------------------------------------------------------- 
bedragen de capitalen ----- 1300 – 0 – 0  
 
noch hebben dese kinderen geerft een graf leggende inde kerck aen de noortsijde no.69 
 
noch hebben de kinderen gelegen inde kerck seeckere gracht gelegen inde buijck no.38 twelcke haer vader mitsgaders 
haer overleden moye sael hebben achtergelaeten 
 
(inde marges van de tweede obligatie:) dese obligatie is bij Hagen Jans van Odijck ontfangen getrout hebbende Haesgen 
Fransen van Abcoude  

 
Op de volgende folios bekennen de schuldenaars van 
de eerste twee obligaties dat zij die bedragen 
inderdaad geleent hebben en beloven ze de rente op 
vaste termijnen te zullen betalen. In de marges staan 
latere aantekeningen waarin de obligatie houders 
verklaren de rente of zelfs een gedeelte van de  
hoofdsom te hebben ontvangen. Links de marginale 
aantekening bij de tweede obligatie ten laste van 
Claes Piers de Bruijn. Nu is het patroniem van 
Haesgen correct. Hagen Jans van Odijk en Haesge 
Gerrits van Abcoude zijn voor Nov. 1668 getrouwd 

maar hun huwelijk is niet gevonden in de kerkboeken 
en ook geen dopen van hun kinderen. 
 
 
 

Het legaat van 500 gulden dat Frans Gerrits heeft geerft bestond uit de eerst obligatie ten laste van 
Franck van Loendersloot, de rest ging naar zijn zuster Haesgen als universele erfgename van haar 
tante Matge Fransdr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op den 19
e
 November 1668 Compareerde Floris de 

Ruijter d’welcke verclaerde desen brieff te beurt 
sijnde  gevallen Hagen Jans: van Opdijck als getrout 
hebbende Haesgen Gerrits van Apcoude 



Frans Gerrits van Abcoude en zijn zuster Haesgen Gerrits van Abcoude 

 
In de doopboeken van de katholieke kerk in Woerden van 1671 word vermeld: 
 

 
Incipit Annus dni 1671 / ---- / Majus / 9. Gerardus / Filius Frans Gerritsz et Maria Cornelis. Susc Hasie Gerrits 

De vader is Frans Gerrits van Abcoude en de getuige is zijn zuster Haesgen. Zoals later zal blijken is 
de moeder Merrichje Cornelis Proeijt. Deze zoon Gerardus (Gerrit) is niet volwassen geworden maar 
ze hadden ook nog een zoon Cornelis Frans, die zijn ouders wel overleefd heeft en voor wie Frans 
Gerrits van Abcoude in 1693 als voogd de broer van Merrichje, Jacob Cornelis Proeijt, aanstelt. Hier 
zullen we nog op terug komen. De doopregistratie van deze Cornelis Frans is niet gevonden. 
 
In Mei 1672 wordt Frans Gerrits Abkou, kleermaker, genoemd als een van de weerbare mannen van 
het baljuwschap Woerden. Later in het jaar wordt Woerden bezet door Franse troepen en wordt een 
groot gedeelte van de stad verwoest door een grote brand. Ongeveer de helft van de bewoners 
verlaat de stad voorgoed. Frans Gerrits van Abcoude, kleermaker, en zijn gezin vestigen zich in 
Harmelen.  Zij zijn te vinden in een lijst van gezinnen in Harmelen van 1675. 
 

 
5.  Frans Gerrits van Abcoude is een cleermaker, sijn vrouw, twee minderjarige cleijne kinderen, met noch een 
minderjarige dochter die bij haar t’huijs leijt. (1675 gezinnen in Harmelen) 

Voor December 1678 is Merrichje Cornelis Proeijt gestorven.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Frans Gerrits trouwt op 15 December 1678 in Harmelen met Marrichje Egberts Bogaert. 
 

 
Den eersten december 1678 hadde Frans Gerrits van Abcoude, weduwnaar, met Marrichje Egberts Bogaert, haer eerste, 
ende 15 dito onverhindert haer laetste huwelijcx geboden, ende sijn des namiddags alhier getrout 

Al gauw wordt hun eerste kind geboren, een zoon Egbert, gedoopt op 2 Februari 1680 in de 
Hervormde Gemeente van Harmelen. En twee jaar later krijgen ze een dochter Geertruijd. 
 

 
Den 23 April 1682 een kind gedoopt van Frans Gerrits van Abcoude ende Marrighje Eghberts Bogaert, sijnde een dochter 
genaemt Geertruijd . 

In hetzelfde jaar wordt Frans Gerrits aangenomen als lidmaat van de Hervormde Gemeente. 
 

    
December 22 / ordinare vergaderinge voor het avontmael, stonden binnen Swaentje Roelke en Frans Gerritze van 
Abcoude, dewelcke belijdenisse hebben gedaen na behooren tot lidmaten, der kercke Jesu Chri sijn aengenomen 
censura morum, ordinario modo is gehouden / Ao 1683 (datum was dus 22 Dec 1672) 



 
Op 29 December 1693 in een Schepen akte van Harmelen maken                                                                                                                                        
  
 

een testament waarin ze de langstlevende als elkaars universele erfgenaam bestemmen.  
Hier wordt ook een voogd aangesteld voor het voorkind van Fran Gerrits, de zoon Cornelis Frans van 
Abcoude uit zijn eerste huwelijk met Merrichje Cornelis Proeijt 

 
(stellende voorts bij eerste) Comparant tot momboir over sijn voorkint genaemt Cornelis Fransen van Abcoude 
geprocreeert bij zijn voor overledene Huijsvrouw, Merrichjen Corns: Proeijt, Jacob Corns: Proeijt in Harmelreweert – 

Deze zoon Frans Conelis trouwt op 6 Mei 1708 met Maria Everts van Mastwijk voor het gerecht van 
Linschoten en hun kinderen worden katholiek gedoopt in Montfoort. 
 

 
 



In een notaris akte van de Utrechtse notaris P.Leechburch, gedateerd 7 Mei 1696, wordt de erfenis 
van de 14-jarige dochter Geertruijd van Frans Gerrits en Merrichje Egberts geregeld. Op die datum 
waren haar ouders beiden overleden. 
 

    
Ophuijden den vii

en
 Maij xvi

E
 ses en t’negentich oude stijl compareerden voor mijn Pieter Leechburch notaris s’Hooffs 

van Utrecht, alsmede bij de Edele ende Achtbare Heeren Burgemeesteren ende Vroetschappen der selven Stadt 
gepermitteert, binnen Utrecht residerende, in presentie vande naarbenoemde getuijgen hiertoe versocht Claas 
Egbertsen Bogaart woonende tot Leijderdorp, oom ende Bloedvoogd over Geertruijd Fransen van 

 
Abcoude naargelaten onmundich dochtergen van Frans Gerritsen van Abcoude verweckt bij Merrichje Egberts Bogaart, 
die weduwe, Boedelharster, ende Lijfftochtersche was van den voorn. van Abcoude, sijns Comparants suster Za:, 
wesende tselve onmundich kint althans out ontrent veertien Jaren, mij Notaris bekent, den welcke verclaerde mits 
desen in de voorn. qualiteit te constitueren, ende machtich te maacken Jan Gerritsen vander Hoeck, ende Splinter 
Evertsen van Rossum sijne Comparants neven gesamenderhand, ende elcx bijsonder, specialijck omme uijt sijn 
Comparants naam, ende van sijnent wege 

 



 
in de voorn. qualiteit int publijck te vercoopen eerst de mobilia goederen bij de overledene naargelaten ende naderhant 
ter gelegenertijdt de huijssinge ende erve staande, ende gelegen inden dorpe van Harmelen --etc-- 

 
oock met den momboir overt voorkint vand voorn. Frans Gerrits van Abcoude wegens den uitcoop van de selve 
naarlatenschap t’accorderen –etc— 

 
--- Aldus gedaan ende gepasseert in den dorpe van Harmelen ter presentie van Johan van Poelweert Schout van 
Harmelen ende Franck Corsten van der Zaal inwoonder aldaar getuijgen van geloove hier toe versocht, die dese neffens 
den Comparant ende mij Notaris mede onderteekent hebben ten tijde, ende plaatse als boven. 

 

Geertruijd Frans van Abcoude (een voorouder van Ada) trouwt op 28 November 1702 voor het 

gerecht Indijck en voor de katholieke kerk van Vleuten met Laurens Jans Vervoorn. Drie van hun 

zonenen trouwen. 

 

 

 

 



Haesgen Gerrits, de zuster van Frans Gerrits was eind 1668 getrouwd met Hagen Jans van Odijck, 
maar in December 1673 , als ze een gedeelte van een blekerij verkoopt, is ze weduwe.  
 

 
Op huijden den 20

e
 December 1673 Compareerde voor mij Pieter vander Beets Not Publ: bij den Hove van Hollant 

geadmitteert binnen Woerden resideerende ende de getuijgen naer genoemt / De Eerbare Haasie Gerritse van Apcoude 
(in de marge) weduwe van Sa

r
: Haagen Jansse van Odijck / Dewelcke bekende verkocht, ende den Eersaame Ammel 

Gerrits van Jur ende bekende gekocht te hebben seeckere portie ofte gerechtich
t
 portie die sij verkoopster heeft op een 

Bleijckerij gelegen buijten de Cronckerpoort (dit is vermoedelijk de Kromwijker Poort) alhier, belent ten oosten Evert 
vander Spil ten Westen Jan Graffert ten Zuijden de Weduwe ende Erffgenaemen van Cornelis Willems: Salm ende ten 
Noorden de Stede gracht / ende dat voor de Somme van van Hondert vijfftigh car: guldens a xl grooten den gulden 

 
---- Aldus gedaen ende gepasseert binnen Woerden voorn. ter presentie van Gerrit Teunisse Willinck ende Jan Cornelisse 
Dreumelhoff Burgemeester deser Stede als getuigen hier toe versocht  / (handtekening van Aeltjen Gerrits van Abcoude) 



In 1679 trouwt Haesge Gerrits voor de tweede keer. Dit huwelijk en twee dopen zijn gevonden in de 

kerkboeken van de Hervormde Gemeente in Woerden. 

  
Den 7. meij 1679/ 1 2 3 / Claes Janse de Ris weduwnaar van Lijsbeth van Doesbugh met Haesjen Gerrits weduwe van 
Hagen van Odijck woonende inde Keijserstraet (nu Jan de Bakkerstraat) / getrout den 22- meij anno 1679 –  

 
Den 28 Maart 1683 / vader Klas Jans Ris / moeder Hasje Gerrits / kint Geertje 

       
Den 12. Jannewarij 1687 / vader Claas Jansse Onthorst / moeder Haesje Gerrits / kint Jan 

Haar man heeft bij de laatste doop zijn naam verandert naar “Onthorst”. Die naam is nergens anders 
gevonden in de archieven. 
 
Haesje Gerrits van Abcoude blijft haar hele leven in Woerden wonen en is 80 jaar oud geworden, ze 
wordt op 20 December 1728 in Woerden begraven. 
 



Huibert Heijndrickx van Abcoude 

 
De notaris- en wees-akten waar Frans Huiberts, de grootvader van Frans Gerrits van Abcoude en zijn 
zuster Haesgen, genoemd wordt zijn allen geschreven na zijn dood en vermelden de familienaam 
van Abcoude noch bij hemzelf, noch bij zijn kinderen. Zoals we gezien hebben gebruikt ieder van zijn 
nazaten die naam, of een van de vormen daarvan. We mogen aannemen dat Frans Huijberts dus ook 
de familienaam van Abcoude had en dat zijn vader een Huijbert van Abcoude was. In de 
documenten op het archief RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden wordt inderdaad één  
Huijbert van Abcoude verschillende keren genoemd over het tijdperk 1581 tot 1607, precies de tijd 
waarin Frans Huijberts waarschijnlijk geboren is, en we mogen dus aannemen dat dit de vader is van 
Frans Huiberts, hoewel er voor deze periode nog geen doop- en huwelijks-boeken voor Woerden zijn 
om dat vermoeden te staven. Ook is er geen notaris akte gevonden waarin de erfgenamen van deze 
Huibert van Abcoude genoemd worden. Hij had een karakteristieke handtekening, die over de hele 
periode van 1581 tot 1607 vrijwel identiek blijft. 
 

 
Huibert Hijndericks van Abcoude H V B 

De oudste akte waarin Huibert Hijndericks van Abcoude genoemd wordt is een notarisakte van  
Othen Dircks, secretaris van de stad Woerden, van 25 Juni 1581. Deze akte werd opgemaakt in het 
huis van Huibert Heijndericks, waard in de Molenstraat, en hij is ook getuige.  
 

 
----- Aldus gedaen binnen de stede van Woerden ten huijsse van Hubert Heijndr van Abcou waert staende inde 
Molenstraat ter presentie van Hubert Heijnrick waert voers ende Wouter Lenertss poerter voers stede als 
geloofwaerdige getuijgen –etc— 

In akten van 1594 en 1596 is Huibert Heijndricks van Abcoude slechts getuige,  en van 1604 tot 1607 
is hij oud-burgemeester van Woerden en meestal arbiter in geschillen over erfenissen, waar hij zelf 
niet bij betrokken was. Maar twee keer treedt  hij op als voogd van Merrichje Floris Franszoondr. 
 



 

 
Uit: C.Hoek Repertorium van de Lenen van de Proosdij Oudmunster 

 
Op huijden de xxii

e
 novembris anno xvi

E
 ses hebben Heijnrick Heijnricks Guijr woonende tot Leijden voor hem selve ende 

Huibrecht Heijnricks van Abcoude Oudburgemeester binnen Wourden als voocht van Merrichge Florisdr - kinderen ende 
over sulcx erffgenaemen van wijlen Neeltge Daenen haere moeder met advoij, aggreatie ende believen van Jacob 
Huijggens de Hooch ende Dirck Jacobsz vander Hory weesmeesters binnen Woerden voors als oppervoochden van 
Merrichgen Florisdr weeskint voors in eenen vaste ende gestaedighe erffcoop vercocht ende in coope gegeven aen 
Matheus van Rijck brouwer inde Hoorn binnen de voors stede van Wourden ende Egbert Jansse binnen deselve stede 
schipper op Leijden –etc-- 

Haar vader Floris Frans is waard van de herberg “Het wapen van Schoonhoven” en is iderdaad 
getrouwd met Neeltgen Daenen. Misschien is Huibert van Abcoude getrouwd met zijn zuster, 
hetgeen zou verklaren dat hij een zoon Frans had. 
 



De kinderen van Heijndrick Jans Abcouwer 

 
In dezelfde periode waarin we akten vinden betreffende Gerrit en Matge Frans van Abcoude wordt 
ook een Abcouwer familie genoemd wonende in Woerden en Zegveld bestaande uit twee broers en 
drie zusters die het patroniem Heijndricks voeren, kinderen dus van een Heijndrick Abcouwer, soms 
gespeld van Abcou. Op het eerste gezicht lijken dit dus tijdgenoten van Gerrit en Matgen Frans te 
zijn, maar in feite zijn zij een generatie ouder en dus tijdgenoten van hun vader Frans Huiberts, en 
dus waarschijnlijk geen kleinkinderen van Huibert Heijndricks van Abcoude, maar kinderen van 
Heijndrick Jans Abcouwer, een tijdgenoot van Huibert Heijndricks, een rijke pannenbakker aan de 
Rijn ten westen van Woerden met land ten noordwesten van Woerden, waar ook Zegveld ligt. Deze 
Heijndrick Jans wordt besproken in een artikel van J.P. Noppen in Ons Voorgeslacht van November 
2016 (Jrg.71 p.535). Of er een familie relatie bestaat met Huibert Heijndrick van Abcoude is niet 
bekend. 
Een aantal akten betreffen het testament van Sijmon Heijndricks Abcouwer, zijn opgesteld in de 
jaren 1647 als hij nog leeft, en in 1648 en 1649 nadat hij gestorven is.  
 

 
Inden naeme des heeren Amen. Op huijden den 5

e
 Decembris inden iare 1647 compareerden voor mijn Albertus 

Costerus nots. pub:  bij de respective provinciale hoven van Hollant ende Uijtrecht geadmitteert, tot Woerden 
residerende, present de naqebenoemde getuijgen, de eersame Sijmon Heijndricks ende Nellichgen Louwens dochter, 
echteluijden, burgers ende inwoonders binnen deser stede woerden – mij notaris seer well bekent, beijde naer Jaren 
hoogch ouderdom noch redelijck gesonten lichames ende oock haer verstant ende memorie volcomentlijck machtich, 
dewelcke samentlijck verclaerden hoe dat sij te samen opden iv- october 1612 hebben int geschrifte doen stellen ende 
opden 14

e
 novembris des selffen iaer naer gaende consent ende octroij vanden provinciale hove van uijtrecht 

geobtineert voor notaris ende getuijgen publijckelijck gepasseert haer testament , laetste ende uijterste wille –etc--  



In het vervolg van deze akte worden een klein aantal veranderingen gemaakt, maar wordt ook 
bepaald dat het oorspronkelijke testament nog van kracht is. Dit was opgesteld op 4 October 1612, 
en toen waren Sijmon Heijndricks en Nellichgen Louwensdr dus al getrouwd! 
 
In de volgende akte van 21 Julie 1648 van dezelfde notaris stelt Nellichgen Louwensdr, weduwe van 
Sijmon Heijndricks Apcouwer, haar zwager Claes Heijndricks Abcouwer, broer van haar overleden 
man als executeur over zijn erfenis aan. Nu wordt de familienaam dus wel genoemd, hoewel met 
twee verschillend spellingen! Sijmon was dus ondertussen gestorven. De akte begint als volgt: 
 

 
Huijden den 21

e
 Julij 1648 stilo veteru – Compareerde voor mij Albertus Costerus --etc—de eerbare Nellichge Louwen 

weduwe ende boedel houster van za: Sijmon Heijndricks Apcouwer burgeresse deser stede –etc— 

Op 17 Mei 1649 wordt de inventaris van de erfenis van Sijmon Heijndricks opgesteld, een 
indukwekkende lijst die acht folios vult, hij was een rijk man. De lijst wordt voorafgegaan door een 
uitvoerige beschrijving van alle erfgenamen en de onderlinge verwantschappen. Er waren twee 
broers Sijmon en Claes, en drie zusters Heijndrickgen, getrouwd met Willem Claes, Aeltgen, 
getrouwd met Jan en Aefgen, getrouwd met Meijndert Jans, allen met het patroniem Heijndricks. 
Van deze generatie leefden alleen nog maar Claes Heijndricks en de weduwe van Sijmon Heijndricks.   
De moeder van deze vijf zonen en dochters was echter voor de tweede keer getrouwd met Jan 
Gerrits Warnaer en zij hadden een zoon Jan Gerrits Warnaer, die nog leefde en ook een erfgenaam 
was. Dan volgt de volgende generatie, de kinderen van de drie zusters, kinderen van de broers 
worden niet genoemd. Dit zijn Hendrick Willems en Jan Willems, kinderen van Heijndrickgen, 
Hendrick Jans, Joseph Jans, Meisgen Jans, Cornelis Jans, en Lijsgen Jans, allen kinderen van Aeltgen, 
en dan Jacob Meijnderts en Heijndrick Meinderts, kinderen van Aefgen. Dit is dus de generatie die 
nu leefde, tijdgenoten van Gerrit Frans van Abcoude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


