
Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
1. 1319- 1352 

Ane A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Aanvankelijk ging in onze streken het verkeer en vervoer hoofdzakelijk 
over water. De vaarroute over de rivier de Aa was tot ver in de Middel
eeuwen belangrijker dan die over het gedeelte van de Vecht tussen 
Breukelen en (het latere) Nieuwersluis.' 

Nabij die rivier de Aa, ten oosten van Oud Aa, stond in de late Middel
eeuwen het kasteel Ruwiel <zie Afbeelding 1), tussen een pad dat direct 
langs de rivier liep en de dijk van het ingepolderde gebied van de Breuke-
lerwaard.2 

Volgens sommige auteurs zou dit slot in 1226 door Gijsbert (of Gijs-
brecht) van Ruwiel (of Ruele) gesticht zijn.3 Anderen noemen 1265 als het 
bouwjaar,1 maar dat kan niet juist zijn.-15 Dat het kasteel in 1226 werd 
gesticht is al evenzeer aanvechtbaar. Vermoedelijk gebeurde dat eerder.6 

In het beruchte Rampjaar 1672 - 1673 werd kasteel Ruwiel door het 
Franse leger verwoest. Daarna is het niet weer opgebouwd. In het land
schap van nu geeft alleen een slotgracht nog aan waar ooit in het verre 
verleden dat toch wel mysterieuze huis verrees.2 

Het kasteel lag in het Bisdom Utrecht. Maar in de 14de eeuw kwam het 
in handen van het geslacht Van Mijnden, dat te maken had met zowel de 
bisschop van Utrecht als de graaf van Holland. Die twee hoge heren stonden 
lang niet altijd op goede voet met elkaar. Dat maakte het bestaan van deze 
kasteelheren meestal niet eenvoudig, maar bracht hun soms ook voordeel. 

Mijn speurtocht naar deze slotvoogden van Ruwiel leverde stof op voor 
een reeks van vier artikelen. 

Geertruid van Ruwiel trouwde met Wouter van Mijnden 

De opvolging van het geslacht Van Ruwiel door het geslacht Van Mijnden 
had een lange voorgeschiedenis. 

Rond 1300 zat er opnieuw een Gijsbert (of Gijsbrecht) van Ruwiel op het 
gelijknamige kasteel7 In die tijd was de positie van het slot reeds minder 
strategisch dan ten tijde van de Gijsbert van 1226. Steeds vaker begon het 
voor te komen dat schepen op de Vecht de kortste route namen in plaats 
van over de "oude Aase omweg te varen. 

Gijsbert II had een dochter, Geertruit of Geertys van Ruwiel, die haar 
vader reeds op jeugdige leeftijd verloren lijkt te hebben. Zij trouwde met 
Wouter van Mijnden, zoon van A melis I van Aemstel van Mijnden. Wan
neer dat gebeurde is niet met zekerheid bekend. Misschien was het in 
1317, toen de vermoedelijk nog vrij jonge Wouter voor het eerst als ridder 
werd aangeduid. Met meer zekerheid weten we dat de twee in 1319 een 
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Afb, 1. Gedeelte van de "Nieuwe Kaart van Mynen en de 2 Loosdrechten, midtsgaders 
van s' Gravenland, nevens het gerecht van Breukelen, en Loenderslootetc van Nico-
laas Visscher, ca. 1577, met daarop aangegeven het kasteel Ruwiel, toen inmiddels al 
een ruïne 

echtpaar vormden.8 Geertruid overleed spoedig daarna, mogelijk in het 
kraambed. 

Al in 1321 hertrouwde Wouter van Mijnden met een Jonk vrouwe van 
Wulven van der Horst.9 

Wouter had twee zonen, Amelis en Gijsbert (Gijsbrecht).10 

Mijnden lag oostelijk van de Vecht en ten noorden van het Breukeien-Proosdij-
gerecht. Rond 1200 vestigde zich er een Van Aemstel, wat leidde tot het geslacht Van 
Aemstei van Mijnden. Van het oeverwalgebied van Mijnden uit werd de veenontgin-
ning van het Mijndenveld (Muyeveld) tot stand gebracht Bovendien kwamen 
(Oud-)Loosdrecht en Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) onder de Heren van Aemstel van 
Mijnden. Zij woonden op het kasteel Mijnden. 

Aanvankelijk maakte ook het gebied van de Heren van Aemstel van Mijnden deel 
uit van het Sticht Utrecht. Een in politiek opzicht belangrijke gebeurtenis aan het 
eind van de 13de eeuw bracht daar echter verandering in: de moord op de Hollandse 
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graaf Floris V in 1296 De direkt daarbij betrokkenen werden er door de opvolger van 
Floris V, Jan I, voor gestraft. Daarbij verden ook de bezittingen van Gijsbrecht van 
Aemstel aan het Hollandse huis getrokken. Zijn verre familielid Heer Amelis I van 
Aemstel van Mijnden, die van 1285 tot 1317 Mijnden, met Loosdrecht en Ter Sype, 
bestuurde, ondervond daarvan eveneens de gevolgen. Hij was een van de dertig 
borgen die Gijsbrecht eerder op eis van Floris V had moeten opgeven, als garantie van 
een door Gijsbrecht opgelopen oorlogsschuld. Evenals dat voor de andere borgen gold, 
had Amelis I daar al zijn goederen aan verbonden.' ' Ook die werden nu door Holland 
ingelijfd. Bisschop Willem van Mechelen, in 1296 net tot bisschop van Utrecht geko
zen, probeerde dat nog wei te verhinderen door onverwacht de verbeurd verklaarde 
gebieden binnen te vallen, maar zonder blijvend succes.12 Zo kwam de nieuwe grens 
tussen het Sticht Utrechten Holland te liggen tussen de gerechten Breukelen-Proosdij 
en Breukeleveen aan de ene kant en Mijnden en Ter Sype aan de andere kant. 
Eeuwenlang zou dat de gewestgrens blijven. Pas in 1819 kwam Loosdrecht weer terug 
van de provincie Holland naar de provincie Utrecht. 

Gedurende geruime tijd na 1296 lieten de Heren van Amstel van Mijnden het eerste 
deel van hun naam weg en noemden zij zich kortweg Van Mijnden. Het kasteel Mijn
den werd voortaan door de graaf van Holland als leengoed aan de Heer van Mijnden 
uitgegeven. 

In 1317 was Wouter zijn vader Amelis I opgevolgd als Heer van 
Mijnden. Dat ging niet zomaar. De graaf van Holland wenste er van het 
begin af aan zeker van te zijn dat hem van de zijde van Wouter en van het 
kasteel Mijnden geen kwaad te duchten viel. Daartoe moest hij op 17 
oktober 1317 een gezegelde oorkonde aan de graaf afgeven13 en elf borgen 
stellen, die voor hem instonden en als bewijs daarvan ook hun zegel aan de 
oorkonde hechtten. Slechts enkele van die borgen kwamen uit het gewest 
Holland. De meesten waren Stichtse edelen. Dat duidt er op dat ook na 1296 
veel banden tussen de familie Van Mijnden en het Sticht behouden waren 
gebleven. Onder die borgen bevonden zich Gijsbrecht (Gijsbert) van Ruwiel, 
de toenmalige heer van het slot Ruwiel, en Gijsbrecht van de Poel, de 
villicusH van het Ronde Dorp van Breukelen. 

Toen Geertruid van Ruwiel met Wouter van Mijnden trouwde kreeg ze, 
naar de gewoonte van die tijd, een bruidschat mee. Voor adellijke vrouwen 
bestond die vaak vooral uit roerende goederen of geld, opdat het essentiële 
familiebezit niet zou worden aangetast. En als de medegave wei onroerend 
goed omvatte, dan betrof het meestal landbezit op enige afstand van het 
stamslot. Tegen die achtergrond gezien was de bruidschat van Geertruid 
van Ruwiel nogal opmerkelijk, want niet alleen kreeg ze onroerende goede
ren mee ten huwelijk, maar voor een deel lagen ze ook nog vlak bij het 
kasteel. 

Dat laatste blijkt uit het feit dat in 1325 haar weduwnaar, Wouter van Mijnden, werd 
genoemd als de bezitter van land dat eerder aan Gijsbert van Ruwiel had toebehoord.15 
Vrouwe Hadewych Uyten Enghe was toen pachtster van de tienden (een belasting
heffing) over 20 morgen16 land in het bezit van Wouter van Mijnden bij Ruwiel. Op 
een andere plaats werd gesproken van 7 morgen land van Gerrit van der Aa, dat aan 
de ene kant werd begrensd door land van Gijsbert (Gijsbrecht) van Nijenrode en aan 
de andere kant door land van Wouter van Mijnden. 

Geertruid had deze bezittingen vermoedelijk bij haar huwelijk meege
kregen om haar bij het oude familiebezit betrokken te houden en na haar 
overlijden werden ze door Wouter ten behoeve van hun zoon Amelis 
beheerd.16 Werd Geertruid al in 1319 als een vermoedelijke erfgename van 
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het kasteel Ruwiel gezien? Wat haarzelf betreft is door haar vroege dood 
die erfenis nooit gekomen en ook Wouter heeft het kasteel nooit zelf in 
handen gekregen. Pas van hun zoon Ameiis weten we zeker dat hij het slot 
Ruwiel in bezit had. 

Wouter van Mijnden overleefde Geertruid van Ruwiel, zijn eerste vrouw, 
slechts ruim vijf jaar. Op 13 maart 1326 werd gemeld dat hij inmiddels was 
overleden.18 Graaf Willem van Henegouwen en Holland benoemde daarop 
Dirk van der Does als voogd over de nog zeer jonge kinderen van Wouter. 
Deze Dirk van der Does was de oudste zoon van Maurijn van der Does en 
een zuster van Wouter van Mijnden.19 Hij verplichtte zich de kinderen be
hoorlijk te zullen opvoeden en kreeg voor het uitoefenen van die voogdij 
tot aan hun meerderjarigheid een vergoeding van 130 ponden per jaar toe
gekend. (Een pond was 240 penningen, oorspronkelijk het aantal munten 
dat uit één gewichtspond zilver geslagen werd.) Het grootbrengen van de 
kinderen Van Mijnden mocht de graaf echter verder niets kosten. Verder 
bepaalde de graaf van Holland dat de kinderen van Wouter van Mijnden 
zonder de toestemming van de graaf niet mochten trouwen.20 Het was hem 
duidelijk niet onverschillig met wie de in een uiterste uithoek van zijn 
gebied wonende familie Van Mijnden, die bovendien tot 1296 tot de Stichts 
Utrechtse adel had behoord, nauwe betrekkingen aanknoopte. Dirk van der 
Does werd ook belast met het beheer van de Hollandse goederen van de 
Van Mijndens (kasteel Mijnden, ambachtsheerlijkheid Mijnden en de beide 
Loosdrechten, landbezit). Uit de gerechtsinkomsten mocht hij de lage 
boeten behouden, terwijl de hoge boeten gedurende die periode aan de 
graal' moesten toevallen.20 

Gijsbert van Ruwiel en de jonge Âmelis II van Mijnden 

Dat Dirk van der Does ook de aan Ameiis van Mijnden toegevallen 
goederen bij Ruwiel onder beheer heeft gehad is onwaarschijnlijk. Daarover 
had de graaf van Holland niets te zeggen. Bovendien zat op kasteel Ruwiel 
in die tijd nog een Gijsbert van Ruwiel. 

Officieel was in de jaren 1340 (maar vóór 1348) vastgelegd dat zijn oom 
Hendrik Rover van Ruwiel en, na hem, Ameiis van Mijnden deze Gijsbert 
van Ruwiel zouden opvolgen indien laatstgenoemde zonder nakomeling
schap ( 'descendenten') zou komen te sterven.21 

Wie was deze Gijsbert van Ruwiel? 
Uit het feit dat Ameiis van Mijnden als kandidaat-opvolger werd genoemd valt af te 

leiden dat hij een betrekkelijk nauwe binding had aan deze Ameiis, zoon van 
Geertruid van Ruwiel. Dat beperkt de kring waarbinnen we moeten zoeken. 

Gijsbert kan niet de vader van Geertruid zijn geweest. Die overleed vrijwel zeker al 
toen Geertruid nog erg jong was.^ Bovendien noemde Gijsbert in de jaren 1340 Hen
drik Rover van Ruwiel zijn oom. Deze Hendrik was een broer van Geertruid van 
Ruwiel. We moeten dus in de generatie na die van Geertruid zoeken, in plaats van de 
generatie vóór haar 

De eerstvolgende mogelijkheid die zich aandient is dat de Gijsbert van Ruwiel uit de 
jaren 1340 een zoon was van een broer van Geertruid. Dat zij een broer had is zeker, 
want in 1290 werd een knape Gijsbert van Ruwiel tot ridder geslagen^ en in 1317 was 
een Gijsbrecht (= Gijsbert) van Ruwiel - zoals we hiervoor reeds opmerkten - een van 
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de borgen voor Amelis en Wouter van Mijnden. Hij is eerder dan Geertruid over
leden, want anders zou hij als oom van haar kinderen meer in aanmerking zijn geko
men voor de voogdij dan neef Dirk van der Does. Neef Gijsbert Gijsbertsz van Ruwiel 
was vermoedelijk nog niet volwassen toen Geertruid stierf. 

Of was deze Gijsbert van Ruwiel dezelfde als de eerder genoemde Gijsbert, de broer 
van Amelis en had men zo - omdat het dienen van twee heren, de graaf van Holland 
en de bisschop van Utrecht, niet zo eenvoudig was - goederen die de familie Van 
Mijnden via Geertruid van Ruwiel in het bisdom Utrecht had geërfd zo snel mogelijk 
weer gescheiden van hun goederen in Holland? Deze mogelijkheid acht ik niet zo 
waarschijnlijk. Gijsbert van Mijnden was een jongere broer van Amelis. Het huwelijk 
tussen Wouter van Mijnden en Geertruid van Ruwiel duurde maar zeer kort. Het is dus 
twijfelachtig of de tweede zoon van Wouter wel uit zijn eerste huwelijk stamde. Als 
Geertruid van Ruwiel echter niet zijn moeder was kwam Gijsbert van Mijnden ook niet 
als Heer van Ruwiel in aanmerking. Bovendien zou hij dan al op zeer jonge leeftijd 
zijn naam Van Mijnden in Van Ruwiel veranderd moeten hebben." 

Er is bovendien een aanwijzing dat de Gijsbert die in het tweede kwart van de 14de 
eeuw op slot Ruwiel woonde nog een echte Van Ruwiel was. Toen in 1351 Gijsbrecht II 
van Nijenrode aantrad als Heer van Nijenrode wijzigde hij zijn familiewapen. Gerard 
Splinter van Ruwiel, de stichter van Nijenrode, voerde het wapen van Ruwiel, te 
weten een balk van keel (rood) op een veld van goud, maar met daaraan toegevoegd 
een barensteel van azuur (blauw) om aan te geven dat hij een jongere zoon van de 
Heer van Ruwiel was. Zijn opvolgers als Heer van Nijenrode namen het wapen van de 
stichter over. Gijsbrecht II van Nijenrode liet pas vanaf 1351 de barensteel van de 
jongere tak uit zijn wapen weg.2^ Indien de mannelijke lijn in de hoofdtak van de 
Van Ruweels al ergens tussen 1320 en 1325 uitgestorven was geraakt, zouden de Van 
Nijenrodes hun familiewapen hoogstwaarschijnlijk al wel eerder aan de nieuwe 
situatie hebben aangepast. 

Ik houd het er op dat de begin- 14de-eeuwse Gijsbert van Ruwiel een 
neef was van de jonge A melis van Mijnden. In zon situatie was hij de 
natuurlijke Stichtse voogd over zijn bloedverwant en diens in het bisdom 
Utrecht gelegen bezittingen. 

Slot Ruwiel behoorde ten tijde van deze Gijsbert van Ruwiel nog steeds tot de 
kleinere kastelen, zowel wat betreft zijn omvang als zijn uitstraling. Riddertoernooien 
zullen er niet georganiseerd zijn, jachtpartijen wei. Het bestond toen vermoedelijk uit 
de versterkte toren met enkele bijgebouwen, een slotplein en de verdedigingsmuur 
aan de binnenzijde van de slotgracht. Zo volgebouwd ais in latere jaren zal het kas
teelterrein in Gijsbrechts tijd nog niet zijn geweest. De toren zal hebben bestaan uit 
een gewelf, een beneden-etage, een verdieping en een zolder met puntdak. Gebruike
lijk was dat in zon kasteel het gewelf bereikbaar was via een ingebouwde stenen trap, 
maar dat de weg naar boven alleen kon worden afgelegd via losse trappen en een 
vloer- respectievelijk zolderluik. Daardoor kon de verdieping bij een aanval op het 
kasteel als een laatste schuilplaats dienen. Dan kon de ladder worden opgetrokken, 
waardoor de vijand er minder makkelijk door kon dringen en tijd voor laatste onder
handelingen werd gewonnen. 

De vloeren van gewelf en beneden-etage zullen - als in de meeste andere versterk
te huizen van die tijd - van eenvoudige rode of bruine plavuizen zijn geweest. De 
muren waren dik, de vensters slechts smalle openingen. Als men op een mooie dag op 
de verdieping voor een venster zat kon men genieten van een prachtig landschap, 
maar de breedte van het uitzicht was gering. In de winter gingen er luiken voor de 
vensters om de kou te helpen weren. 

Binnen zal het somber, kil en vochtig zijn geweest. De grote stookplaats was geen 
overdaad. Het open vuur werd vooral gestookt met takkenbossen en turf. Dat gaf 
warmte en licht maar ook veel walm en roet. Maaltijden werden bereid in een pot die 
boven het vuur hing (zie Afbeelding 2). Dat beperkte de culinaire mogelijkheden. 

Voor de open haard stond altijd een bank. De tafel stond op schragen en was ver
plaatsbaar. Verder was in een toenmalig kasteelinterieur altijd wel een hoeveelheid 
krukjes, bergkisten, kandelaars en tinnen en stenen vazen aanwezig. 

Het wooncomfort was dus niet groot en voor de bewoners was er weinig privacy. De 
vrouwen ondervonden dat het meest, omdat zij meer uren binnen de slotgracht door
brachten dan de mannen. Het leven in zon kasteel was veeleer hard dan romantisch. 
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Afb. 2 (links). Een dienstmaagd bereidt het eten in een ketel boven een open vuur. 

Afb. 3 (rechts). Het nuttigen van een maaltijd. Het meeste voedsel werd met de handen 
gegeten. Een mes diende vooral om een portie vlees af te snijden. 

Ongeveer 12 jaar lang zullen de in Holland gelegen bezittingen van de 
Heer van Mijnden door de voogd Dirk van der Does zijn beheerd.24 En zijn 
goederen in het Sticht Utrecht dus vermoedelijk door zijn neef Gijsbert van 
Ruwiel. 

Maar in 1338 werd Amelis (of Melis) van Mijnden volwassen genoemd. 
In dat jaar, hij zal toen mogelijk 18 jaar oud zijn geweest,25 trouwde hij 
ook, en wel met jonkvrouwe Beatrix, waarvan de achternaam en verdere 
familiebetrekkingen niet bekend zijn.26 Amelis kende haar het recht toe op 
een uitkering van 70 ponden per jaar uit de belastingopbrengsten (de 
tienden) van Loosdrecht. Zij heeft na haar huwelijksdag niet erg lang meer 
geleefd.26 

Vermoedelijk stierf ook zij in het kraambed, in die tijd de belangrijkste doods
oorzaak onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. "Tijdens de bevalling lig je met één 
been in het graf" zegt een eeuwenoude uitdrukking. De medische kennis was nog niet 
zo groot en bovendien werden geboorten in de Middeleeuwen met veel geheimzinnig
heid omgeven. Alleen vrouwen mochten een kraamvrouw bij de bevalling terzijde 
staan, en die werkten buiten de zich ontwikkelende medische wetenschap. Pas als 
alles achter de rug en opgeruimd was mocht een man het bed van een kraamvrouw 
naderen, ook als het een geneesheer betrof. 

In 1341 huwde Amelis van Mijnden, Heer van Mijnden, Loosdrecht ende 
Ruwiel voor de tweede maal, deze keer met Lutgarde van der Merwede, 
dochter van ridder Daniël van der Merwede en Moerkercke.26 Zij kwam uit 
een belangrijk Hollands geslacht, dat een kasteel en heerlijkheid had nabij 
Dordrecht. De graaf van Holland kon gerust zijn; de Heer van Mijnden 
richtte zijn blik Holland in en niet naar het Sticht. 

Blijkbaar had Amelis een krijgshaftige aard, want kort daarop, in 1341, 
ontving hij, nog pas omstreeks 21 jaar oud, de ridderslag.27 Het was een 
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belangrijk jaar voor Amelis, want in 1341 maakte de graaf van Holland 
bovendien de belening met het huis Mijnden, dat Amelis van hem had, 
erfelijk.27 Opmerkelijk is dat van Amelis en zijn zoon Wouter op 16 oktober 
1347 werd verlangd opnieuw te erkennen dat zij hun Mijndense goederen 
in leen bezaten van de graaf van Holland.28 

Àmelis II van Mijnden, Heer van Mijnden, Loosdrecht en Ruwiel 

De laatste Gijsbert van Ruwiel overleed inderdaad na zijn oom Hendrik 
van Ruwiel en zonder zelf een zoon of dochter na te laten die hem kon 
opvolgen. Bisschop Jan van Arkel, in 1341 tot bisschop gewijd, beleende 
vervolgens Amelis met Ruwiel. In de literatuur wordt daarbij wel het jaar 
1348 genoemd,21 maar misschien gebeurde het al wat eerder. 

Bisschop Jan van Arkel was een sterke persoonlijkheid die radicale beslissingen 
niet schuwde. Toch gaf hij gehoor aan de wens van Gijsbert van Ruwiel dat diens kas
teel aan Amelis van Mijnden werd beleend. Ik vraag mij af of hij er ook mee inge
stemd zou hebben dat kasteel Ruwiel een dependance werd van een Hollands edelman 
als toentertijd Ruwiel nog echt een belangrijke positie in het Sticht had ingenomen. 

Door de belening met Ruwiel had Amelis van Mijnden voortaan in 
principe zowel de graaf van Holland als de Utrechtse bisschop te vriend te 
houden. Maar voor dat laatste deed hij niet al te veel moeite. Het lijkt of hij 
de kracht van Jan van Arkel heeft onderschat. Onder de voorgangers van 
Jan, als bisschoppen van Utrecht, was het bisdom in verval geraakt en sterk 
onder Hollandse invloed. Jan van Arkel was echter speciaal naar voren 
geschoven om aan die situatie een eind te maken. 

De graaf van Holland zag dat met lede ogen gebeuren en belegerde in 
1345 de stad Utrecht, bij welke gelegenheid diverse Stichtse edelen zich bij 
de Hollanders aansloten. Niettemin was deze belegering onbeslist geëindigd 
met een bestand. Jan van Arkel meende dat dit bestand voor drie jaar gold 
en vreesde in 1348 opnieuw een confrontatie met de Hollanders. Om op 
alles voorbereid te zijn trok hij met het grootste deel van de weerbare 
burgers uit de stad Utrecht met vliegende vaandels op naar het noorden, 
waar nog met enige afvallige Stichtsen af te rekenen viel. Door krachtig op 
te treden hoopte de bisschop een afschrikwekkend voorbeeld te kunnen 
stellen, dat herhaling van collaboratie met de vijand en afvalligheid zou 
voorkomen.29 

Allereerst pakte hij Eemnes aan, dat zich aan het gezag van het bisdom 
had onttrokken. Op een open veld ten zuiden van het dorp Eemnes, 
Lapers" geheten,30 stuitte het leger van de bisschop op Hollanders, die 

uitgerukt waren om Eemnes te helpen.29 Amelis van Mijnden was zo stout
moedig geweest mee op te trekken en nog wel als "Capiteyn van de Hollan
ders ". Het kwam tot een gewapend treffen, waarin de Hollanders de neder
laag leden. Amelis van Mijnden raakte gewond. Hij werd, te zamen met vele 
anderen, door de Utrechters gevangen genomen. Er moest flink wat losgeld 
worden betaald voordat ze door bisschop Jan van Arkel weer op vrije 
voeten werden gesteld.31 
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Afb. 4. Het gebruik van een stormram en een "kaf bij een aanval op de muur van een 
belegerd kasteel (reconstructie door E. Vioilet-le-Duc). 

Graaf Willem van Beieren toonde zich zeer ingenomen met de diensten 
die A melis van Mijnden hem en Holland bewezen had. Behalve het kasteel 
Mijnden met bijbehoren, dat al in 1341 tot een erfleen was verheven, 
maakte hij nu ook alle andere Hollandse leengoederen van Amelis, waar
onder de ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten, tot 
erflenen "overmits dat hi ghevanghen was in onsen dienst in den orloghe 
tusschen den biscop ende den stat van Utrecht, omme bescattinghe, cost 
ende scade, die hi daer om onsen wille gheleden heeft ende om menighe 
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trouwen dienst, die hi ons ghedaen heeft ende noch doen mach".32 

Heel anders was de nasleep aan de Stichts Utrechtse zijde. Het bleef daar 
niet bij het al geïncasseerde losgeld. De bisschop had zeer weinig op met 
leenmannen die hun trouw aan hem niet gestand deden. Ook het kasteel 
Ruwiel ondervond de strafoefeningen van Jan van Arkel. Utrechtsen, onder 
bevel van de maarschalk van de bisschop, rukten op naar Ruwiel en 
sloegen het beleg voor dit waterslot. 

In deze periode maakte het voeren van een oorlog, en de rol van kastelen daarin, 
belangrijke ontwikkelingen door. 

(1) Er waren zwaardere katapulten en andere werp- en slingermachines ontwik
keld. Verder lieten de aanvallers, die een dam in een slotgracht probeerden te leggen 
of met behulp van een (van een ijzeren kop voorziene) stormram bezig waren een 
kasteelmuur te ontwrichten, zich tegen beschieting en bekogeling van bovenaf be
schermen door een overdekte'werkplaats, de "kaf (zie Afbeelding 4). 

(2) Het buskruit was uitgevonden. Ofschoon kanonnen al vrij snel zeer veel 
functies gingen vervullen, werden ze vooral bij belegeringen ingezet, zij het 
geruime tijd nog niet erg effectief.33 Door onbedoelde ontploffingen waren ze haast 
even gevaarlijk voor de gebruikers als voor de beoogde slachtoffers.3"» 

(3) Een vorst die een oorlog te voeren had was niet langer alleen afhankelijk van 
een feodaal leger, waarbij leenmannen met hun horigen werden opgeroepen. Hij kon 
nu ook strijdkrachten recruteren uit de stadsbevolking.33 Tevens boden zich ook 
huurtroepen aan, vaak met ervaring in het krijgsbedrijf en specialist in bepaalde 
onderdelen daarvan. Ze waren beschikbaar zolang er geld was om hun soldij te 
betalen zulks in tegenstelling tot feodale krijgers die slechts tot 40 dagen, hooguit 3 
maanden dienstplicht per jaar konden worden verplicht.33 

Na langdurige belegering werd kasteel Ruwiel in 1352 ingenomen en 
vernield,31 hoewel inmiddels Amelis II, in 1351, overleden was.35 Een 
aantal jaren later verkocht de bisschop dat wat er nog van het slot over 
was aan de zoon van Amelis II van Mijnden.36 

Noten 

1 AA Man ten, 1989. De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukeien jaargang 4, nr. 3, biz. 137 - 148. 

2 Proefonderzoek bij het voormalige kasteel Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring 
Breukeien, jaargang 5, nr. 2, biz. 79 - 80. 

3 Zie, bij voorbeeld: J.R Clifford Kocq van Breugel, Kastelenboek Provincie Utrecht, 
4de druk, biz. 230. Tevens: E.B.J Postma, 1983. Nijenrode in Prent. Nijenrode/Breu-
kelen en Repro-Holland/Alphen aan den Rijn, biz. 5. 

4 Zo schreef de burgemeester van de gemeente Ruwiel op 23 juni 1838 aan het 
provinciebestuur van Utrecht dat de naam van zijn gemeente was ontleend aan de 
in 1265 door Gijsbrecht van Ruöel gestichte riddermatige hofstad. Zie: J.C Wisse, 
1987. Een dode vrouw in een Ruwielse hooiberg in het jaar 1857. Tijdschrift 
Historische Kring Breukeien, jaargang 2, nr. 2, biz 66 - 67. 

5 Omstreeks 1270 (of wat eerder) stichtte de derde zoon van Gijsbert van Ruwiel het 
kasteel Nijenrode. Deze zoon had toen dus ten minste een jongvolwassen leeftijd. 
Naar de gewoonte van die tijd zal Gijsbert van Ruwiel er voor gezorgd hebben dat 
hij over een bij zijn stand passend onderkomen beschikte voordat hij een gezin 
stichtte. In ieder geval is het onaannemelijk dat vader en zoon in bijna dezelfde tijd 
bezig waren een kasteel te bouwen. 

6 AA Manten, in voorbereiding. Kasteel Ruwiel en het geslacht Van Ruele. Tijd
schrift Historische Kring Breukeien. 

7 H Brunekreef, 1985b. Heren van Amstel van Mijnden (I). Historische Kring Loos-
drecht jaargang 12, nr. 55, biz. 116 - 128. Brunekreef duidde deze Gijsbert (Gijs
brecht) van Ruwiel aan als de "bouwer van het kasteel van die naam". Dat kan 
echter onmogelijk juist zijn. De jongste van drie zonen van Gijsbert I van Ruwiel 
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stichtte, als gezegd, reeds vóór of rond 1270 Nijenrode. Deze Gijsbert I zal dan niet 
zo'n halve eeuw later, in 1319, nog een jongedochter op huwbare leeftijd hebben 
gehad. De vader van Geertruid van Ruweel moet een zoon van Gijsbert (of Gijs-
brecht) I van Ruele zijn geveest, 

S Stamboom van Amstel, van Mijnden, IJsselstein, Collectie Voogsgeerd (in beheer bij 
de Historische Kring Loosdrecht). Tevens: Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 258 en 501. 
[W. en W.J. Voogsgeerd waren enthousiaste onderzoekers van de Loosdrechtse ge
schiedenis. Vader W. Voogsgeerd was van 1891 tot 1922 hoofd van de Christelijke 
lagere school te Loosdrecht, zoon V.J. Voogsgeerd van 1922 tot 1960. Het leeuwen
deel van de door hen verzamelde informatie bleef ongepubliceerd. Bij veel gege
vens in hun notitieschriften is helaas geen vindplaats genoteerd.] 

9 W A Rijksvrijheer van Spaen, 1807. Historie der Heeren van Amstel, van Ysselstein 
en van Mynden. Immerzeel & Comp., Den Haag, 199 blz. * bijlagen, in het bijzonder 
blz. 175. 

10 Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 8Û0, blz. 3-
11 H Brunekreef, 1985a. De Heren van Amstel II. Historische Kring Loosdrecht, jaar

gang 12, nr. 54, blz. 69 - 77, in het bijzonder blz. 74, 77. 
12 Bij die gelegenheid was Gijsbrecht van Nijenrode een bondgenoot van de graaf 

van Holland en dus een tegenstander van de Utrechtse bisschop Het kasteel en 
verdere bezittingen van Nijenrode schijnen toen door het optreden van de bis
schop vrij aanmerkelijke schade opgelopen te hebben. In 1311 bekende graaf 
Willem 11j dat hij bij Gijsbrecht van Nijenrode voor de kapitale som van 2000 
zwarte tournooisen in de schuld stond wegens schade die Nijenrode in het belang 
van de grafelijkheid door Willem van Mechelen had opgelopen. In 1329 was er nog 
sprake van een aflossing van die schuld aan Gerard Splinter van Nijenrode, zoon 
van Gijsbrecht, in jaarlijkse termijnen van 130 tournooisen, te onttrekken aan de 
inkomsten die de graaf genoot uit de goederen van de kinderen van Wouter van 
Mijnden. 

13 F van Mieris, 1753 - 1756. Groot Charterboek der Graven van Holland en Zeeland en 
Heeren van Vriesland. Leiden. 4 delen; in het bijzonder deel II blz. 189. Zie ook: 
Van Spaen, 1807, blz. 174 - 175. Tevens: W. Voogsgeerd, 1928, drukproef van een 
nooit gepubliceerd boek (in Collectie Historische Kring Loosdrecht), blz. 63. 

14 De bestuurder van het Ronde Dorp, woonachtig op de villa van Breukelen. Meer 
over de villa is te lezen in: A.A. Man ten, 1990. Oudste landgoed bij Breukelen aan de 
Vecht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4r blz. 137 - 149. 

15 Als volgt ontleend aan S. Muller Fz, 1891. De registers en rekeningen van het 
bisdom Utrecht 1325 - 1336 (deel 2 ). Werken van het Historisch Genootschap geves
tigd te Utrecht, nieuwe serie, no. 54. in het bijzonder biz. 674 682: 
"Vrouwe Hadewich uten Enghe hout den tiende van twintich morghen lants uyt 
heren Wouters lande van Mynden by Ruweel (1325). 
"Geryt van der A hout 7 morgen lands mitten dagelix gerichte tyns ende tiende, 
gelegen in Broeclerweerde, daer boven naest gelant is her Ghisebert van Nyenrode 
ende beneden her Wouter van Mynden" (preciese datering van de oorspronkelijke 
acte niet bekend). 

16 1 Rijnlandse morgen = 6 hond = 600 vierkante roeden = 8516 m^. 
17 Het feit dat Wouter en later ook zijn zoon Amelis werden genoemd in verband met 

landbezit bij Ruwiel maakt het vrijwel zeker dat Geertruid van Ruweel de moeder 
van Amelis was Het was in die tijd heel gebruikelijk dat bij het huwelijk van 
belangrijke personen huwelijkse voorwaarden werden opgesteld die bepaalden dat 
de in net huwelijk ingebrachte goederen van de vrouw, indien zij zou komen te 
overlijden zonder een of meer kinderen na te laten, moesten terugkeren naar haar 
eigen familie. In het geval van Geertruid gebeurde dat niet, wat er toch wel erg op 
wijst dat zij een natuurlijke erfgenaam had. 

18 Van Mieris, Groot Charterboek, deel II, 381, 407. 
19 Arnoutvan Buchel (1565 - 1641) maakt in een ongepubliceerd manuscript melding 

van "J.N. Mynden, getrout met Mouryn van der Does in Hollant". Van Gouthoeven 
(in zijn "D'oude Cnronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zeelandt ende 
Utrecht" uit 1620, deel 1, blz. 168) schrijft dat "Heer Maurijn vander Does" (uit 
Rijnlandt), "Ridder, Raet (= raadsheer) vanden Grave Willem van Hollant, An. 1326, 
hadde te wijve een Dochter van Amelis van Mynden". 
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drukfout staat er 1376) aan Dirk van der Does, de voogdij over de kinderen van 
Wouter van Mynden, 

21 Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 258. 
22 Er zijn aanwijzingen dat deze Gijsbert, zoon van Wouter I en broer van Amelis II, 

zijn leven lang de naam Van Mijnden is blijven voeren en dat hij zich in de stad 
Utrecht vestigde. In de tijd van Wouter II van Mijnden (zoon van Amelis II) woon
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Amelis bij zijn eerste huwelijk 12 jaar oud was. Dat geboortejaar kan echter onmo
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die in de oorkonde waarop Voogsgeerd hier doelde voor het erfelijk maken van het 
leen worden aangevoerd (vele trouwe diensten, gevangenschap, afgeperst geld) 
lijkt zijn conclusie aannemelijk, Mogelijk werd de fout gemaakt doordat de schrij
ver in 1351 het document van 1341 als uitgangsmateriaal bij de hand had en daaruit 
bepaalde zaken overnam. 

28 A Perk, 1866. Hortentius over de opkomst en ondergang van Naarden. Historisch 
Genootschap te Utrecht, nieuwe reeks, nr. 5. 

29 W van Gouthoeven, 1520. D'oude Chronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zee-
landt ende Utrecht Dordrecht 2 delen, 629 • 360 blz. in het bijzonder deel i M? 
384. 

30 Lapers lag ten noorden van waar nu de weg van Hilversum naar Baarn ligt, tussen 
de buitenplaatsen de Hoge Vuursche en Groeneveld. 

31 Van Spaen 1807, blz. 177. 
32 Voogsgeerd, 1928, blz. 85. 
33 H W Koch, 1980. Over Hellebaarden, Donderbussen en Huurlingen. Het Krijgs
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34 KA, Ottenheym, 1989. Oorlog rondom kastelen. In: A.J. Brand (Red.), Oorlog in de 
Middeleeuwen. Verloren, Hilversum, blz. 71 - 88. 

35 Van Spaen (1807, Bijlage VI) geeft als sterfjaar van Amelis van Mijnden 1352 op. 
Perk (1866) noemt 1351. Vrijwel zeker is 1351 juist, want toen liet de bisschop van 
Utrecht een document opmaken waarin hij vastlegde hoe Ruwiel door het verzoek 
van Gijsbert van Ruwiel en het overlijden van Hendrik Rover van Ruweel in 
handen was gekomen van Amelis van Mijnden. Dat document zal vermoedelijk ge
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36 Kroniyk van Arent toe Bocop. In: Codex Dipl. Neerlandicus. Historisch Genootschap 
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Jan van Arkel, het huis Ruwiel ingenomen en vernietigd, "dre iarren hyernae 
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TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 1, 1991 


