


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 L. S. Met groote voldoening mag de Redactie vaststellen, dat debelangstelling in ons Jaarboekje voortdurend toeneemt. Deexemplaren, ten vorigen jare daartoe beschikbaar gesteld, warenspoedig uitverkocht. Hoewel de kosten, vereischt voor het uitgeven, door deongunstige tijdsomstandigheden zeer vermeerderd zijn, heeft deRedactie gemeend, dat deze onze eerste Lustrum-uitgave tochdien naam waardig moest zijn. Daarom werden alle bijdragenmet de noodige illustraties aan den druk toevertrouwd en wordthet boekje U, in eenvoudig, doch met goud versierd gewaadaangeboden. De Redactie is zeer erkentelijk voor de opstellen, welke zijmocht ontvangen, en ziet met groote blijdschap het aantal dermedewerkenden vermeerderd. De Redactie van het Jaarboekje: J. G. Th. GREVENSTUK.Dr. D. A. W. H. SLOET.J. W. VERBURGT.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 Een akte uit den jare 1317, waarin Wouter van Mijnden voor zich en zijne nakomelingen trouw belooft aan den Graaf van Holland. De hierboven genoemde akte, welke in het oude archief vanHolland berust en die den ITden October van dit jaar op eenbestaan van juist 6 eeuwen kan bogen, verdient zeker wel eensin herinnering te worden gebracht, al was het alleen maar omhaar eerbiedwaardige oudheid. Ze heeft te meer aanspraak opvermelding, daar ze in oud-Hollandsch is gesteld, terwijl demeeste stukken uit dien tijd hun inhoud in het Latijn tot uit-drukking brengen. Moge het volgende als toelichting voor het ontstaan der aktedienen. Tot de tegenwoordige gemeente Loosdrecht behoort eenbuurtschap. Mijnden geheeten, die een afzonderlijk waterschapuitmaakt. Zij grenst in het westen aan de Vecht, welker oeveraldaar de Mijndensche

dijk heet, in het zuiden aan Breuke-lerveen, in het noorden aan het Loosdrechtsche riviertje deDrecht en in het oosten aan de diepe uitgeveende Loos-drechtsche plassen. Dit gebied vormde oudtijds de heerlijkheidof het gerecht van Mijnden. Ruim 100 jaar geleden werd dezeoude heerlijkheid met de gemeente Loosdrecht vereenigd. Het Huis of Kasteel van Mijnden lag aan de Drecht, terplaatse, Waar dit riviertje door de Mijndensche sluis verbindingheeft met de Vecht. Het lag alzoo niet ver van het dorp Loenen,doch aan de overzijde van laatstgenoemde rivier, schuin tegen-over het oude slot Cronenburch. Het Huis te Mijnden was een zeer sterk gebouw, dat eenigeeeuwen lang aan het geslacht van dien naam tot zetel diende.Naar gemeld wordt, werd het in het jaar 1227 gesticht doorEgidius, den zoon van Gijsbrecht I van Amstel. Naar men weet, hadden de Heeren van Amstel hun gebiedook aan de

oostzijde van de Vecht weten uit te breidrn enhadden zQO ook vasten voet gekregen in Loosdrecht en M'jndcn,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 24 Deze gebieden nu vielen aan Heer Egidius van Amstel ten deel,die den naam van Mijnden aannam en de stamvader werd vanhet geslacht van dien naam, dat eenige honderden jaren de be-zitter was van de landen aan de Drecht. Nu kent men uit de geschiedenis den treurigen afloop vanhet geslacht van Amstel. Door den Graaf van Holland onder-worpen, nam Gijsbrecht IV van Amstel met Herman van Woerdenen andere edelen deel aan een samenzwering, die Floris V hetleven kostte. Wel had Amelius, de toenmalige Heer van Mijnden, geen deelgenomen aan het complot, maar de gevolgen bleven ook voorhem niet uit. Niet alleen was het op zich zelf voor hem reedsbedenkelijk, dat hij een spruit was van het oude Amstelstam-huis, tegen hetwelk zich de macht van Holland wegens den ge-pleegden moord keerde, maar hij had

zich indertijd met zijnpersoon en goederen borg gesteld voor Gijsbrecht van Amstelen Herman van Woerden, toen deze Heeren onderwerping entrouw aan den Graaf beloofden. Dientengevolge raakte Ameliuszijn onafhankelijkheid kwijt; hij moest de opperhoogheid dergrafelijkheid van Holland over zijn heerlijkheden erkennen.Mijnden en Loosdrecht werden nu leenen van Holland enAmelius werd van souverein over zijn gebieden vazal vanHolland. De beide heerlijkheden aan de Drecht waren voor den Graafgeen te versmaden aanwinst. Dat blijkt genoegzaam uit de aan-zienlijke opbrengst van de tienden, tinzen en beden, gelijk deGrafelijke Rekeningen van het Henegouwsche Huis dat aantoonen. Wouter van Mijnden, die zijn vader Amelius in diens bezit-tingen opvolgde, moest dus het Huis of Kasteel en de heerlijk-heden als leenen van den Graaf ontvangen. Deze laatste wilde zich echter door een

bijzondere akte vande trouw en onderworpenheid van den Heer van Mijnden ver-zekeren. Dit geschiedde in den jare 1317. De bisschop vanUtrecht, een oom van den Graaf, van wien deze veel steun voorzijn gezag over Amstelland had gehad, was in dat jaar gestorven.Zijn voorganger op den Utrechtschen zetel had eenige jarenvroeger het verdreven Amstelhuis opgestookt, om hetAmstelge-bied te heroveren, wat ook tijdelijk gelukt was. En nu er thansweder verandering in het Sticht intrad, hoe licht konden er van^aar uit invloeden uitgaan, om het Amstelgebied ^nd^rm^alaan











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 29weder geheel uitgewischt, wat zij voorheen met alle zorgvuldig-heid had gewrocht. De oorspronkelijke aanleg van het terrein rondom het vroegerHuis van Mijnden laat zich nog goed onderkennen. Sommigeoude grachten zijn nog in den vorm van breede slooten aldaarovergebleven; andere zijn dicht gemaakt, doch zij teekenenzich in haar vroegeren loop nog eenigzins als groenere strookenin het weiland, waaruit de grond thans bestaat, af. Een lichteverhooging van den bodem op den noordelijken oever bij eenafbuiging van de Drecht op 2 a 300 schreden van den Vechtdijkwijst thans de plaats aan, waar eens het Kasteel van Mijndenstond. Het is de taak der geschiedenis de herinnering aan dezemerkwaardige plek levendig te houden, evenals van zooveleandere historische plekjes, waaraan de landstreek van het oudeNiftarlake zoo rijk is.

Loosdrecht.                                               W. VOOGSGEERD.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 KRONIEK VAN VREELAND VAN AF DE STICHTING TOT DE SLOOPING VAN HET KASTEEL. Anno 1253 126019 Sept. 12603 Nov. 1265 1267 15 Mei. 1268 1276 1277 Hendrik van Vianden, Bisschop van Utrecht, bouwthet slot te Vreeland. (1) Bisschop Hendrik verkoopt het landgoed Enge,ten behoeve van den bouw van het kasteel. (2) Bisschop Hendrik verbindt zich, dat te Vreelandnimmer een tol op de Vecht mag worden geheven. Vreeland verkrijgt stedelijke rechten en wordt totstad verheven. (3) Bisschop Hendrik doet afstand van het slot teVreeland, ten behoeve van het Sticht. (4) Gijsbrecht van Amstel slaat te vergeefs het belegvoor Vreeland. (5) Jan van Nassau, Bisschop van Utrecht, verpandthet slot te Vreeland aan de Heeren van Amstel. (6) Gijsbrecht van Amstel stelt wederrechtelijk een tolop de Vecht te Vreeland in.

(7)





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 40eene groote mate van bekoorlijkheid bezat. Van het beschikbare terrein was uitmuntend partij getrokken. Op de punt van den driehoek, tusschen den straatweg ende Vecht, was een koepel geplaatst, van waaruit men een ver-rukkelijk uitzicht op de rivier had. Langs een breede laan konmen van daar het huis bereiken, terwijl het tusschenliggendterrein was benut voor twee regelmatige driehoeken, waarin sierlijkefiguren van gras in allerhande krullen en langs de kanten regel-matig gesnoeide pyramide-boompjes waren aangebracht. Vier obe-lisken van levend groen, kunstig gesnoeid, aan het begin enhet einde van de laan geplaatst, gaven een deftig en tegelijkfeestelijk aanzien aan dezen voortuin. Achter het huis zag meneen boomgaard, die door een hoogen haag van geschoren boomenvan het huis gescheiden was. Door een

groote opening, in denvorm van een poort, kon men van uit het huis tot aan het eindevan den tuin op het menigmaal bezongen en geroemde bergjezien. Het hieronderstaande plaatje geeft dien doorkijk op smaak-volle wijze te aanschouwen.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 Heer van Qunterstein en Tienhoven van 1871 tot 1913.















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 BIJLAGE lil Zeldzame boeken, aanwezig in de bibliotheek van Gunterstein, handelende over Johan van Oldenbarnevelt en zyn tydgenooten. Warachtige Historie van de Ghevanckenisse, bekentenisse,leste woorden ende droevighe doot van wylen Heer Jotian vanOiden-barnevelt, Ridder, Heere tot Berckel, Roderys, etc, Advocaetvan den Lande, Bewaerder van den Qrooten Zegel ende Chartresvan Hollandt ende West-Vrieslandt. Te samen ghebracht meest uyt zyner Edt. eygiiene, behendelyckuytghesondene ende bewaerde Schriften, die men daer vanheeft connen becomen. Mitsgaders uyt de verklaringe van zyneEdt. Dienaer Johan Francken, ende 't gunt voort by een yedernotoir is. Ghedruckt, in 't Jaer ons Heeren, 1620. Gedrukt,') door een zekeren J. Veselaer uit Antwerpen, diegegrepen en inde gevangenis gezet werd te Amsterdam in

1621 Sententien: By den Hove van Holiant ghearresteert jegens Reynier vanOldenbarnevelt, Heere van Groenevelt: David Coorenwinder,gewesene Secretaris van Berckel: Adriaen Adriaenssz van Dyck,gewesene Secretaris van Bleyswyck, over haerluyder grouwelyckeen moordadige Conspiratie jegens den Persoon van den Doorluch-tigen en Hoogh. gebooren Vorst, den Heere Prince van Orangien&c mitsgaders tegens den welstandt van 't Landt. Ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe den29 Marty 1623. In 's Graven-Haghe. Bij de Weduwe ende Erfgenamen van wylen HillebrantJacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers van de Ed: Mog:Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. 1) Aanteekening van H. P. Willink van CoUen,













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 81Heer lan van Oldenbarnevelt. AnagrammaBewaarden Hollant in eeren.Praalbeeld voor den Vader des Vaderlands volgens de schetsevan I. Oudaan.F. M. 1) Portr. 3986 bb.F. M. Hist pin. 1396.J. (niet I.) Oudaan (abusief bij M. Oudaen). 1) Aanteekening van H. D. Willink van Collen.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 't Dorpje Kortenhoef.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 93naar Kortenhoef een beetje voorbij. De oorlog heeft echter daar-aan geen schuld. Vele schilders met hunne schiideressenaanhangzijn weggetrokken, vele ateliers staan leeg, enkele werden totwoonhuis ingericht. Het is een bekend feit, dat buitenlanders veel van ons landen onze kunst houden, Engelschen, Amerikanen en ook Professorvon Canal, een zeer beroemd Weensch schilder, heeft eenzomer gewerkt in Kortenhoef, dat zeker wel degelijk in z'ngeheel als 'n natuurmonument kan beschouwd worden. Wie't dorp een twintig jaren aaneen kent, zal geleerd hebben, dat De Kwakel. 't afbreken van oude huisjes en 't vervangen door nieuwe,'t landschap niet zoo hopeloos bederft als men wel gevreesdheeft, al mist men noode van de oude boerderijen de groenge-worden rieten daken de mooie kleur en lijn, die een verledenmeedragen; al

verbrandde in de laatste vijftien jaren de honderdmalen geschilderde prachtige boerderij bij den Kattenbrug, enal werd menig huisje afgebroken of zoodanig opgeknapt, datalle charme verging. Al zeer gauw komt er in de nieuwe huisjesiets geleefds, iets dat 'n geschiedenis vertelt; de invloed vanwind en weer en ook de meestal gelijktijdig gezette boomen enstruiken geven al gauw^ 'n beetje lijn en bekoring. En buiten









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 Meent Huyssen (lees: Bussum) (Nieuw-Loosdrecht) Naerden Huddemeer Vrouwedale Muyeiberg Endemeer Utrecht Huys Ie Muyden Kortinhoef Westbrouck (Uiter)meer Cartussen Muyden Ankeveen (oud)-Loosdiecht De Vecht (Uitei)meer ten DaleMaersen Weesp OvermeerTer horst Vrelant Loenen Breukel Cronenburgh Nychtevecht





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 106 Op het raadhuis is de zwarte sleutel blauw gekleurd. Voorhet logement (het oude rechthuis) staat het wapen onderste-boven ; vroeger was dit wapen met een helm en lambrequinsversierd, doch de kleuren waren omgezet. Om aan dit bezwaartegemoet te komen, heeft men waarschijnlijk helm en lambre-quins vervangen door een lauwerkrans en het schild omgedraaid,zoodat de baarden van de sleutels naar beneden wijzen! Dit wapen is nog niet geregistreerd. RUWIEL, Deze gemeente heeft geen wapen, wel de heer-lijkheid:in goud een roode dwarsbalk. Het slot Rueel, Ruele, Ruweel of Ruwiel werd in1265 gebouwd door Ridder Gijsbert van Ruele. ')Hij stamde af van Ridder Arnold Loef, die in 1226 voorkomten uit het oude geslacht van Voorne zou gesproten zijn. TIENHOVEN. Van rood met 15 blokken, geplaatst 4, 3, 3, 3, 2.De

eerste en laatste blokken van de tweede envierde rij zijn uitgesneden in den vorm van een I.Het laatste blok op de tweede rij en het eersteop de vierde rij zijn van zwart, al de overigevan goud.Wellicht moeten de uitgesneden blokken zuilen voorstellen.(Zie hierachter bij Zuilen). Tienhoven zou vroeger een ander wapen gehad hebben: vangoud met een zwevend kruis van blauw. 2) Met zwevend kruis zal waarschijnlijk een verkort kruis be-doeld zijn. 1)   Oudheden en Qest. v. h. Bisdom Utrecht II, 421. 2)   Vergl. G. A. B. Fijnvandraat: Uit Tienhovens verleden,
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