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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
2. 1352- 1425 

Âne A. Manien 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het eerste artikel uit een reeks van vier over de periode waarin het 
geslacht Van Mijnden het slot Ruwiel, aan de rivier de Aa, in bezit had 
stelden we vast dat deze familie kasteel Ruwiel verwierf via het huwelijk 
van Geertruid Gijsbrechtsdochter van Ruwiel en Wouter van Mijnden.1 

In dit artikel staan we stil bij het bewogen tijdvak waarin Wouter II 
Amelisz van Mijnden, kleinzoon van Jonkvrouwe Geertruida. Heer van 
Ruwiel was. Van de Ruwielse Van Mijndens is hij de enige die het slot heel 
erg lang in bezit had, vanaf zijn zeer jonge jaren tot in zijn zeer hoge 
ouderdom. 

Wouter II van Mijnden Heer van Ruwiel 

A melis van Mijnden liet drie zoons na. Van hen volgde de oudste, 
Wouter, zijn vader op als bezitter van het slot Mijnden en als ambachtsheer 
van de tot Holland behorende heerlijkheid van Mijnden en de beide Loos-
drechten. Hij was toen nog zeer jong. Graaf Willem van Beieren, die in 
Amelis een trouw aanhanger verloor, droeg "om liefde die wi hebben tot 
heeren Meiijs kinderen van Minden" aan Jan van Ruterberch op om. ten 
behoeve van die minderjarige kinderen, goed te zorgen voor hun Hollandse 
bezittingen. Deze Jan bewoonde een hofstede nabij het huis te Mijnden.-

In 1353 ontving Wouter van de Utrechtse bisschop jan van Arkel ook de 
formele belening met het kasteel Ruwiel. Weer had een Van Mijnden twee 
adellijke huizen ter beschikking en werd bijgevolg een dubbele loyaliteit 
van hem verlangd - aan zowel graaf als bisschop - en opnieuw zorgde dat 
voor problemen. 

Wouter II had andere politieke inzichten dan zijn vader. Hij was minder 
gesteld op Willem van Beieren en lijkt aanvankelijk op goede voet te 
hebben gestaan met de bisschop. Hij besloot op Ruwiel te gaan wonen en 
kasteel Mijnden te verhuren.3 De bisschop wist zelfs te bedingen dat hij 
betrokken werd bij het beheer van het huis. dat als een Hollands brugge
hoofd in Stichts gebied lag. De bewoners werden verplicht een oorkonde af 
te geven waarin ze verzekerden vanuit het huis Mijnden de bisschop en 
zijn gebied geen schade te zullen berokkenen. 

In 1355 kocht Wouter van Mijnden de rechten die de bisschop op het 
slot Ruwiel had af.4 Van leengoed werd het kasteel nu tot eigen bezit. De 
bisschop werd mogelijk tot deze transactie verleid door zijn bijna perma
nente geldnood. De verstandhouding tussen de bisschop en Heer Wouter 
lijkt toen nog goed te zijn geweest, maar al snel bekoelde die relatie. 

Nagenoeg terzelfdertijd in 1355 lag de bisschop met zijn troepen voor 
Woudenberg.4 Vandaar stuurde hij een boodschapper naar Ruwiel om er te 
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spreken met Wouter van Mijnden of degene die hem daar in rechte ver
tegenwoordigde. De bisschop liet zijn onvrede blijken met het feit dat er 
van Ruwiel geen krijgslieden gekomen waren om hem te helpen.5 Maar 
Wouter liet weten zich daartoe niet verplicht te voelen, want hij was geen 
leenman meer. 

Er ontstond een conflict tussen Wouter en de bisschop, met het kasteel 
Ruwiel als inzet. De bisschop beweerde alleen het kasteel aan Wouter te 
hebben verkocht. Daartegenover hield Wouter vol dat ook wat bij het huis 
hoorde nu geheel onder hem viel: de gerechtsheerlijkheid Ruwiel en haar 
inwoners.6 Geen van beide partijen was bereid iets toe te geven. 

Bovendien was Wouter inmiddels in 1355 baljuw geworden van Gooi
land, en daarmee had hij dus toegenomen belangen in het graafschap 
Holland gekregen.7 Dat maakte de bisschop van Utrecht nog extra 
wantrouwend jegens de Heer van Ruwiel. 

De controverse liep hoog op. Het kan zijn dat Jan van Arkel op het 
hoogtepunt van hun meningsverschil het huis Ruwiel zelfs verbeurd ver
klaard heeft.8 Uiteindelijk wist Wouter zich echter op Ruwiel te handhaven, 
maar hij moest in 1357 wel een prijs van 2000 pond betalen om in het 
bezit te blijven van het huis en de gerechtsheerlijkheid Ruwiel.6 Boven
dien moest hij opnieuw verklaren dat hij het huis Ruwiel van het Sticht 
Utrecht in leen hield.9 Tevens was het nu zijn beurt om te beloven dat hij 
en zijn nakomelingen vanuit hun slot nooit iets ten nadele van de bisschop 
en het Sticht zouden doen. Ook zegde hij toe het huis te zullen ontruimen en 
ter beschikking van de bisschop te zullen stellen indien laatstgenoemde dat 
per gezegelde open brief wegens oorlogsomstandigheden zou gelasten. Als 
getuigen traden op ridder Jan van Cuylenburgh en van der Leek en ridder 
Steven van Zuyien. 

De eerstgenoemde getuige was een zwager van Wouter van Mijnden en 
Ruwiel. Wouter trouwde namelijk, vermoedelijk in dat jaar 1357, met Jutte 
van Cuyienburgh, dochter van Hubert Schenck, Heer van Cuylenburgh, en 
Jutte van der Leek.10 In 1357 stelde hij het financiële bestaan van zijn 
vrouw veilig door haar een jaarlijks bedrag toe te kennen uit de inkomsten 
die aan het huis Ruwiel toevielen.10 

Hoekse en Kabeljauwse twisten 

Hoe kon het gebeuren dat een eigengereid man als Wouter II van Mijn
den zich bij herhaling toegeeflijk opstelde jegens de bisschop van Utrecht: 
in 1353 en 1355 door toe te laten dat de bisschop zich mengde in de ver
huur van het slot Mijnden3 en in 1357 door te accepteren dat hij op Ruwiel 
weer de positie moest gaan innemen van leenman van de bisschop? 

Het was de algemene politieke situatie die hem daartoe noopte. In Hol
land waren de Hoekse en Kabeljauwse twisten uitgebroken. Evenals veel 
andere Hollandse edelen koos Wouter positie aan de Hoekse zijde. Bisschop 
Jan van Arkel liet zelden een kans voorbijgaan om aan de machtspositie 
van Holland afbreuk te doen; hij zag in dat de groeiende kracht van zijn 
buurgewest vooral werd gevoed door de steden, die aan Kabeljauwse zijde 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



43 

stonden, en dus besloot hij tot steun aan de Hoeken, de binnenlandse oppo
sitie van de graaf. Dat dreef Wouter van Mijnden en Ruwiel noodgedwon
gen in de richting van de Utrechtse bisschop. Daarentegen werd de Heer 
van Nijenrode, die liever op de voor hem wat verder weg zittende Holland
se graaf steunde en de bisschop graag van zich af wilde houden, Kabeljauw. 

De Hoekse en Kabeljauwse twisten waren rond 1350 tot gewelddadige uitbarsting 
gekomen, maar hadden in feite toen al een voorgeschiedenis van vijf jaar 

De Hollandse graaf Willem IV liet, toen hij in 1345 sneuvelde, geen kinderen of 
broers na die hem zouden kunnen opvolgen Daardoor kon de keizer (als opperste 
leenheer van deze gewesten) vrij over de lenen Holland, Zeeland en Friesland 
beschikken. Hij gaf ze in 1346 aan zijn echtgenote Margaretha van Henegouwen. De 
Hollandse edelen waren daar redelijk mee ingenomen. Zij verwachtten dat ze onder de 
regering van een vrouw heel wat meer vrijheid van handelen zouden hebben en 
allerlei rechten die ze in het verleden hadden moeten afstaan weer terug zouden kun
nen nemen. De steden waren daarentegen allesbehalve tevreden met de beslissing, Zij 
gaven de voorkeur aan een man die met krachtige hand de rust in en rond het gewest 
zou weten te handhaven, waardoor handel en nijverheid konden bloeien, wat in het 
belang was van de stedelingen Margaretha vond een compromis, door haar zoon 
Willem van Beieren namens haar met het leeuwedeel van het bestuurlijke werk te 
belasten Maar Willem wilde meer en wist in 1349 te bewerkstelligen dat zijn moeder 
het grafelijk gezag aan hem overdroeg. Daarvoor moest hij Margaretha dan wel een 
jaargeld van 10 000 oude Franse schilden betalen 

Het schild was een Franse gouden munt, in 1337 ingevoerd, die in grote aantallen 
in de Nederlanden circuleerde. Hij werd er al snel door vrijwel alle vorsten nage
maakt, waarbij soms werd geknoeid met het goudgewicht. De toevoeging "oude" aan de 
omschrijving van de valuta hield in dat het betrouwbare munten moesten zijn, geen 
goedkopere imitaties 

Al spoedig kwam Willem tot de ontdekking dat de zware financiële verplichting die 
zijn moeder hem had opgelegd in de praktijk niet op te brengen viel. Ook werd hij 
geconfronteerd met opstandigheid van vele Hollandse edelen, die in hoogste instantie 
liever te doen hadden met een in het buitenland wonende vrouw dan met een zich 
binnenslands bevindende graaf. Willem verbrak de overeenkomst met zijn moeder, 
riep zijn getrouwen bijeen en bouwde een leger op waarmee hij zijn gezag wenste te 
bevestigen. Margaretha, op haar beurt, beschuldigde haar zoon van het leveren van 
een wanprestatie en herriep daarom haar beslissing om het graafschap aan hem af te 
staan. Zo kwamen twee partijen tegenover elkaar te staan, Margaretha's aanhangers 
onder de naam Hoeken en Willems aanhang onder de naam Kabeljauwen. 

Nadat aanvankelijk de Hoeken in Holland de overhand leken te gaan krijgen, 
keerde het tij in 1351 ten gunste van de Kabeljauwen. De Hoeken werden vervolgd en 
het land uitgedreven of gevangen genomen, totdat in 1354 een verdrag tot stand 
kwam en de bedreigde edelen weer naar hun kastelen konden terugkeren 

Omdat binnen Holland de situatie weer redelijk onder controle was. meende Willem 
van Beieren tegen het einde van 1355 de handen voldoende vrij te hebben om de 
bisschop van Utrecht aan te pakken wegens diens steun aan de Hoeken. Een aantal 
Kabeljauwsgezinde Stichtse edelen, waaronder Gijsbrecht van Nijenrode, zegden te
gelijkertijd hun verstandhouding met de bisschop op en voegden zich bij Willem van 
Beieren. Deze gang van zaken zal er toe bijgedragen hebben dat de bisschop in toorn 
ontstak toen hij moest vaststellen dat er ook vanuit kasteel Ruwiel geen hulp was ko
men opdagen, terwijl hij Wouter van Mijnden en Ruwiel toch als Hoeksgezind kende. 

Margaretha stierf reeds in 1356 en prompt laaiden binnen Holland de twisten weer 
op. In Holland hadden de Kabeljauwen een sterke positie, maar Willem van Beieren 
had ook nog te rekenen met bisschop Jan van Arkel die intussen Weesp en Muiden 
ingenomen had. Nog in 1356 besloten de partijen tot een nieuw vredesverdrag. 

In 1357 werd graaf Willem ongeneeslijk krankzinnig. Zijn broer Albrecht kwam, 
na een zeer tactisch verzoek daartoe van Hoekse zijde, het bewind waarnemen. Het 
duurde echter tot februari 1358 voor hij de Kabeljauwen ertoe had gebracht zich 
onder hem te schikken. 

Vanaf het moment dat Wouter van Mijnden zijn vader opvolgde tot in 
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1358 had hij er meestal direkt persoonlijk belang bij om naast zijn kasteel 
in het Hollandse Mijnden ook een vaste stek te hebben in het Sticht Utrecht. 
Werd de grond in het meestal Kabeljauws overheerste Holland hem te 
warm onder de voeten, dan kon hij veilig uitwijken naar slot Ruwiel in het 
gewest van de Hoeksgezinde bisschop. Tussen 1354 en 1356 leek het er 
even op of Wouter het ook los van de bisschop wel weer zou kunnen red
den, maar hij vergiste zich zowel in de kracht van bisschop Jan van Arkel 
als in de schijnbare vrede in het Hollandse. Aan beide kanten brak zijn 
houding hem danig op. Het leerde hem dat hij voortaan omzichtiger te werk 
moest gaan en er in ieder geval voor moest zorgen bij de leenheer van één 
van zijn beide kastelen in een goed blaadje te blijven staan. En omdat hij 
had ondervonden dat de binnenlandse situatie in Holland onverwacht snel 
kon veranderen koos hij er voor zich te schikken naar de bisschop. In het 
Sticht wist Wouter zich nu op een vooraanstaande plaats te handhaven.1 ' 

In 1364 kwam er een onvervacht eind aan de merkwaardige ruzie-vriendschap
verhouding tussen Jan van Arkel en Wouter van Mijnden. Door een pauselijk bevel 
werd Jan van Arkel verplicht het Bisdom Utrecht te verlaten en bisschop van Luik te 
worden. In Utrecht werd Johan van Vernenburg de nieuwe bisschop, in 1371 gevolgd 
door Arendt van Hoorn en in 1379 door Floris van Wevelinkhoven. Over de verstand
houding tussen Wouter van Mijnden en Ruwiel en deze bisschoppen heb ik geen 
bijzonderheden kunnen vinden. In Holland bleef het onder het bestuur van de 
"ruwaard" (= regent) Albrecht van Beieren 32 jaar betrekkelijk rustig, zodat er voor 
Wouter blijkbaar minder aanleiding was om zijn relatie met de genoemde bisschoppen 
warm te houden. 

Vermoedelijk in de tijd van bisschop Johan van Vernenburg kreeg Wouter van 
Mijnden de ridderslag.'2 

Afb. 1 (links). Het bakken van brood in een speciaal bakhuis. Het gewone volk at 
meestal roggebrood. Daarnaast was er het "schoenbroot dat die edele luden eten"; dat 
"schone" of "mooie" brood voor de adellijke familie was tarwebrood. 

Afb. 2 (rechts). Het slachten van een varken in de late Middeleeuwen. Brood en vlees 
vormden in die tijd het belangrijkste voedsel. Groente was niet meer dan een bijzaak. 
De aardappel kende men in onze streken toen nog niet. 
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Inkomstenbronnen van de Heer van Ruviel 

De Heer van Ruwiei ontving inkomsten uit het gebied dat hij bestuurde, 
het Ruwielsgerecht, te weten bepaalde belastinginkomsten en het batig 
saldo van de lagere rechtspraak, waartoe hij binnen de gerechtsheerlijkheid 
zelf bevoegd was. Die gerechtsheerlijkheid Ruwiei omvatte ongeveer wat 
later deel uitmaakte van de gemeente Ruwiei, met uitzondering van de 
gerechten Ter Aa en Breukelerwaard, die in de Middeleeuwen afzonderlijke 
bestuurseenheden waren. Ook had hij inkomsten uit de kasteelgoederen. 
Die kasteelgoederen konden heel verspreid liggen, soms dichtbij, soms ver 
weg. Door giften bij huwelijken, verervingen en koop of verkoop kwam er 
van tijd tot tijd wat bij of ging er wat van af. Zo werd hij in 1383 genoemd 
als de eigenaar van land in de Breukelerwaard13 en had hij in 1409 het 
landgoed te Schelborch met alles wat daarbij behoorde in bezit; dit werd 
door hem verpacht.14 

Omgekeerd nam Wouter zelf ook wel eens iets in pacht als hij daar uit 
financiële of prestige-overwegingen voordeel in zag. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat er door de kasteelheer van 
Ruwiei tol werd geheven van passerende schepen. 

Pachter van het gerecht Breukeleveen 

Heer Wouter van Mijnden en Ruwiei wist van het feit dat hij ook een 
Stichts edelman was gebruik te maken en gedurende de periode 1375 -
1385 per contract de pacht van het dagelijks gerecht en de belastingen (de 
tijns en de grove en smalle tienden) van Breukeleveen en Tienhoven te 
verwerven, alsmede die van Breukelen-Proostdijgerecht (= de gerechts
heerlijkheid Breukelen-St. Pieters), met inbegrip van het toen nog bestaan
de dorpje Otterspoor.15 Hoe groter het gebied waarover hij zeggenschap 
had, des te meer aanzien en macht had hij binnen de ridderschap. 

De gerechtsheerlijkheden van Breukeleveen en Tienhoven waren beide 
in het bezit van het Kapittel van Sint Pieter, dat van zijn kant ook belangen 
had bij de overeenkomst met Wouter van Mijnden. Er waren onduidelijk
heden over de grens tussen Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) en Breukeleveen 
en dat gaf van tijd tot tijd aanleiding tot grensconflicten. Men hoopte dat 
Wouter, als hij enige tijd zeggenschap had aan beide zijden van de grens, 
dat probleem zelf vreedzaam zou weten op te lossen.16 

De plaatselijke bevolking had in het dagelijks bestaan meer te maken 
met de pachter dan met de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid. De 
pachter benoemde de schout en regelde de praktijk van de rechtspraak en 
het innen van de belastingen. Vooral door de inwoners van Breukeleveen 
zal in 1375 vermoedelijk met zeer gemengde gevoelens zijn gereageerd op 
het bericht dat het gerecht en de belastingen verpacht waren aan de man 
die behalve Heer van Ruwiei ook Heer van Mijnden en de beide Loos-
drechten was. Wat kon men verwachten van iemand wiens belangen, naar 
hun gevoel, toch meer aan de Hollandse kant lagen dan in het Sticht? Men 
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had echter geen inspraak in de manier waarop het kapittel dit soort zaken 
wenste te regelen. 

Aan het pachten van het gerecht waren verscheidene voorwaarden verbonden, 
waarmee het Kapittel van Sint Pieter vooral zijn eigen belangen veilig stelde, maar 
waarmee ook de rechtszekerheid van de ingezetenen was gediend. De pachter van het 
gerecht Breukeleveen moest schriftelijk aan het kapittel beloven recht te spreken 
"alse daer ghewoenlike is" en van oudsher gebruikelijk was geweest. Ook werd be
paald dat hij de belangen van het kapittel diende te behartigen alsof het zijn eigen 
belangen waren Grond mocht slechts in eigendom worden overgedragen ten over
staan van het gerecht, vertegenwoordigd door de schout, en de buren (geërfden) 
Indien iemand die in het Breukeleveen land in bezit had waarvoor pacht aan het 
kapittel diende te worden betaald, zijn pacht niet zou voldoen, dan moest degene die in 
de praktijk het gerecht in handen had overgaan tot het leggen van beslag op de 
goederen van de nalatige en daardoor alsnog het verschuldigde bedrag innen, 

Dit soort bepalingen waren standaard-voorwaarden bij de verpachting van het 
gerecht van Breukeleveen. Ze werden bijvoorbeeld bij herhaling ook gesteld aan 
Gijsbrecht II van Nijenrode, die in 1332, 1347 en 1360 pachtovereenkomsten met het 
Kapittel van Sint Pieter aanging ' 7 

Het contract van 1375 met Wouter van Mijnden was echter uitvoeriger Mogelijk 
koesterde het kapittel toch enige argwaan jegens een pachter die ook grote belangen 
had liggen aan de andere kant van de Stichts-Hollandse grens en had men conclusies 
getrokken uit de eerdere moeilijkheden met de Loosdrechters. Zo moest Wouter na
drukkelijk erkennen dat hij van het kapittel geen andere tienden had gepacht dan die 
welke in het contract met name waren genoemd.'* 

Opmerkelijk was ook dat het contract met Wouter van Mijnden en Ruwiel werd aan
gegaan voor een periode van 10 jaar, terwijl zowel daarvoor als daarna het Kapittel 
van Sint Pieter gewoon was pachtovereenkomsten te sluiten met een looptijd van 15 
jaar 

Het gebied van Breukeleveen dat tussen 1375 en 1385 door Wouter be
stuurd werd was vanaf de Zogdijk (nu Scheendijk) tot aan de Lodijk (later 
Oude Lodijk, thans Herenweg) in cultuur gebracht, waarbij akkerbouw toen 
nog de belangrijkste vorm van grondgebruik was. Tussen de Lodijk en het 
Gooi (dus waar nu de Breukeleveense of Stille Plas ligt en ten oosten daar
van) lag nog onontgonnen hoogveen. De huizen van de toenmalige Breuke-
leveners stonden ten dele aan de oostkant van de Zogdijk en ten dele aan 
de Oude Weg (een nu verdwenen dijk, ter hoogte van de Kalverstraat). 

Wouter van Mijnden en Ruwiel heeft niet de rust rond de grens tussen 
Breukeleveen en Loosdrecht weten te brengen die in 1375 van hem ver
wacht werd. Vermoedelijk is daarom op die ene pachtovereenkomst inzake 
het gerecht van Breukeleveen geen tweede meer gevolgd. De nieuwe 
pachter, in 1385, was opnieuw Gijsbrecht II van Nijenrode.'9 Laatstge
noemde had reeds eerder lange tijd dat gerecht in pacht gehad, totdat een 
conflict met het kapittel verlenging van de pacht in de weg had gestaan. 

Slot Ruwiel inmiddels tot een achter af kasteel geworden 

In zijn latere jaren lijkt Wouter II het huis Mijnden weer zelf in gebruik 
te hebben gehad. Mogelijk woonde hij afwisselend op kasteel Mijnden en 
slot Ruwiel. De rust die de ruwaard Albrecht in Holland wist te bewaren 
maakte dat Wouter lange tijd zonder problemen op beide plaatsen terecht 
kon, al moet daarbij worden aangetekend dat in de persoonlijke sfeer de 
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verstandhouding tussen hertog Albrecht en Wouter II van Mijnden en 
Ruwiel niet best was. 

Ais Wouter te Mijnden verbleef betekende dat overigens niet dat slot 
Ruwiel dan leeg stond. Hij liet er altijd wel een gevolmachtigd beheerder 
met een aantal krijgers en bedienden achter. Een kasteel moest steeds 
bedrijfsklaar en verdedigbaar zijn. 

In 1385 gaf bisschop Floris van Wevelinkhoven vergunning een nieuwe, 
lange watergang aan te leggen. Deze zou de naam Heycop krijgen.20 De 
Heycop kruiste de rivier de Aa. Het feit dat hij niet in de Aa eindigde, maar 
door het Breukelerwaardse landschap heen tot aan de Vecht werd door
getrokken, maakt duidelijk dat in die tijd de Aa voor de waterafvoer zowel 
als voor de scheepvaart niet veel betekenis meer had. Slot Ruwiel was 
bijgevolg een achteraf gelegen kasteel geworden. 

Man van veel moeilijkheden 

Uit alles blijkt dat deze Wouter II een man was die in zijn lange leven 
heel wat moeilijkheden heeft meegemaakt, waarvan hij er verscheidene 
zelf heeft heeft veroorzaakt. 

Bij een onenigheid tussen Wouter II en baljuw Jan van de Poel verden de baljuw 
en zijn mannen door Wouter en de zijnen gevangen genomen en mishandeld Dat kon 
en mocht de Hollandse graaf niet door de vingers zien In 1377 werd er een verdrag 
opgesteld met de baljuw als gevolg van het misnoegen dat Wouter had opgewekt bij 
hertog Albrecht. Naast de verplicht gestelde verzoening werd er een zware straf in 
het vooruitzicht gesteld bij herhaling: verbeurdverklaring van Wouters Hollandse 
bezittingen en gevangenneming en mogelijk de doodstraf voor hemzelf 21 

De inwoners van Mijnden en de beide Loosdrechten vonden dat Wouter II zijn 
positie misbruikte om zijn persoonlijke belangen te bevorderen. Heer Wouter vond dat 
hem het nakooprecht toekwam, wat betekende dat hij goederen die zijn onderdanen 
aan wie dan ook verkochten tegen de bedongen prijs van de verkoper kon overnemen 
indien hem datzinde Werden door het gerecht iemands onroerende goederen opge
ëist en geschat, dan achtte de ambachtsheer het zijn recht zich bij voorrang deze 
goederen tegen de geschatte waarde toe te eigenen. Zodoende breidde hij zijn persoon
lijke bezittingen tegen niet ai te hoge prijzen uit, Wouters onderdanen vonden boven
dien dat hij de te betalen tienden (een belasting) aan de hoge kant vaststelde Een 
grief was ook dat Wouter hun zonder opgaaf van redenen verbood hun land te ontve-
nen, waardoor zij belangrijke inkomsten derfden en dat land in waarde daalde 2 2 

In 1384 liepen de geschillen die Wouter met zijn Loosdrechtse onderdanen had zo 
hoog op datze met hun klachten over hem naar de Hollandse graaf gingen,2^ Dat was 
een heel waagstuk in die tijd. Gehoor kreeg men niet gauw en in een beroep ingesteld 
tegen een ambachtsheer werd men zelden in het gelijk gesteld. En bij een afwijzing 
liep men het risico dat zon heer nog strenger ging optreden Anderzijds zullen de 
betrokkenen ook wel hebben geweten dat het tussen de ambachtsheer en de graaf 
niet zo best boterde De moed van de Loosdrechters werd beloond: hertog Albrecht 
besliste op bijna alle punten in hun voordeel. Het recht van nakoop en het voor-
rangsrecht bij gerechtelijke verkopen werd Wouter ontzegd. Zolang de graaf ont-
veningen toestond mocht Wouter zich er niet mee bemoeien en zijn mensen niet bij 
de turfwinning voor de voeten lopen. Ook werd bepaald dat rechtvaardigheid moest 
worden betracht bij de inning der tienden.22 

De irritatie van Albrecht jegens Wouter II bleek ook uit de terzelfdertijd genomen 
beslissing dat Wouter in Loosdrecht geen dobbelschool mocht stichten, zoals een gok-
lokaal toen werd genoemd. Tien jaar later, in 1394, kreeg Wouters zoon Amelis wel 
goedkeuring voor het inrichten van een lokaliteit waar men tegen een bepaalde 
vergoeding het kegelen en bepaalde kansspelen (zoals dobbelen en het quaec- of 
kwakspel, een soort van triktrakspel) kon leren en beoefenen.22 
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Afb. 3 Het leven op een kasteel was vrij eentonig. In het bijzonder als er gasten 
waren werd er 's avonds vrij vaak geschaakt, gedobbeld, gedamd of triktrak gespeeld. 
De hierboven gereproduceerde houtsnede laat zien dat verliezen bij het schaken niet 
altijd gelaten werd aanvaard. 

Als we zien hoe Wouter II in Mijnden en de beide Loosdrechten met zijn 
onderdanen omging, dan zal zijn gedrag jegens de inwoners van de ge-
rechtsheerlijkheid Ruwiel niet anders zijn geweest. Ook voor hun zal hij 
geen gemakkelijk heer zijn geweest: hard, streng en tactloos. 

De relatie tussen Wouter van Mijnden en Ruwiel en Gijsbrecht van Nijenrode was 
soms zo slecht dat er lokale oorlogjes ontstonden. De graaf wenste een dergelijke 
onrust zo dichtbij zijn grens niet te tolereren en greep in.24 In 1384 werd door middel 
van een officiële brief vrede gesloten tussen Wouter van Mijnden, met zijn 
verwanten en vrienden, aan de ene kanten Gijsbrecht van Nijenrode, met zijn ver
wanten en vrienden, aan de andere kant25 Albrecht bepaalde dat als er weer twisten 
dreigden op te laaien, de beide kasteelheren hun geschil maar moesten uitvechten in 
een persoonlijk duel2^ 

In 1395 kreeg Wouter van Mijnden onenigheid met Frederik van Blan-
kenheim, die in 1393 Floris van Wevelinkhoven was opgevolgd ais bisschop 
van Utrecht. De oorzaak was dat Wouters onderdanen in Ter Sype herhaal
delijk de grens met het oostelijke deel van het Breukeieveen schonden en 
daar illegaal turf staken. Dat deel van de Hoilands-Stichtse grens was 
overigens niet duidelijk gemarkeerd, want de Weersloot was nog maar voor 
een deel gegraven.26 De bisschop trad hardhandig op, wat Wouter er toe 
bracht mee te gaan werken aan een duidelijke gebiedsscheiding. 

Wouter II tot op hoge leeftijd politiek actief 

Toen in het begin van de 15de eeuw de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
weer opvlamden kwam Wouter II van Mijnden in hetzelfde kamp terecht 
als bisschop Frederik. Beiden stonden aan de zijde van de Hoeken. 
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De aanleiding tot het opleven van de interne Hollandse spanningen lag al in 1390. 
De ruwaard hertog Albrecht van Beieren had tot dan geprobeerd zoveel mogelijk 
tussen de Hoeken en Kabeljauwen door te laveren. Maar, inmiddels weduwnaar gewor
den, werd hij verliefd op de schone jonkvrouwe Aieid van Poelgeest, wier familie 
Kabeljauws was De Hoeken meenden een verschuiving in de opstelling van Albrecht 
te bespeuren en zwoeren zich op haar te wreken. Op 21 september 1390 werd ze ver
moord. Verscheidene edelen, bang voor tegenacties, weken uit. Ook Willem, Albrechts 
oudste zoon, werd door de Kabeljauwen met de moord op de mooie Aleid in verband 
gebrachten moest vluchten, wat hem definitiefin het Hoekse kamp bracht. 

Tegen het eind van Albrechts leven kwam een verzoening tussen vader en zoon tot 
stand, waarna Willem geleidelijk de bestuurszaken begon over te nemen. De anti-
Kabeljauwse tendens in zijn beleid werd toen al snel duidelijk 

In 1404 overleed Albrecht van Beieren. Hij werd in Holland en Zeeland 
officieel opgevolgd door zijn zoon, graaf Willem VI. Bisschop Frederik en 
kasteelheer Wouter steunden ieder op hun eigen wijze deze Hoeksgezinde 
graaf. En aan de zijde van de graaf van Holland stond ook Otto van 
Nijenrode. Ruwiel en Nijenrode waren zowaar in hetzelfde kamp beland. 

In diverse Hollandse plaatsen leidde de opvolging tot opstanden, maar 
Willem maakte daar in enkele jaren een eind aan, waarbij Frederik van 
Blankenheim hem een handje hielp. Wouter van Mijnden en Ruwiel en zijn 
zoon A melis toonden zich actieve krijgslieden, onder meer bij de belegering 
van Hagestein en in de strijd bij Woudrichem tegen de Geldersen en de 
troepen van de heren van Arkel. Ook leenden ze flinke geldbedragen aan 
de graaf. Dit laatste duidt er op dat ze in financiële welstand verkeerden.27 

Nadat Willem VI eenmaal zijn gezag gevestigd had regeerde hij be
kwaam en met krachtige hand over zijn gebied. Als gevolg van de goede 
verstandhouding tussen graaf en bisschop was er toen vrede tussen Utrecht 
en Holland. Wouter van Mijnden en Ruwiel kon onder die omstandigheid 
naar eigen vrije keus blijven beslissen of hij in het huis Mijnden of in slot 
Ruwiel wenste te verblijven. Graaf Willem VI deed er veel aan om Wouter 
aan zich te binden. Zo maakte hij in 1412 de beide Loosdrechten, Mijnden 
en Muyeveld los van het baljuwschap van Amstelland en Gooiland en ver
hief hij dat gebied tot een afzonderlijk baljuwschap. Daaraan werd tevens 
Teckop toegevoegd, dat - hoewel door Stichts Utrechts gebied omgeven -
ook tot Holland was gaan behoren. Heer Wouter werd er aangesteld als 
baljuw en mocht er de hoogste rechtsmacht uitoefenen, tot en met de 
doodstraf.27 Als uitvloeisel van hun goede relatie beloofde Wouter van 
Mijnden en Ruwiel aan graaf Willem dat hij na diens overlijden zijn enig 
kind en dochter Jacoba van Beieren als gravin zou erkennen en haar zou 
helpen als die opvolging zou worden betwist. 

Korte tijd na de dood en de begrafenis van Willem VI werd de 17-jarige Jacoba 
vrijwel zonder verzet ingehuldigd als Hollands vorstin. Dit begin leek veelbelovend 
voor haar, maar die schijn bedroog. De opvolging door Jacoba deed de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten al gauw in alle felheid opleven. De Kabeljauwen schoven Jan van 
Beieren, de broer van Willem VI, met zijn instemming als nieuwe graaf naar voren 
Hij was de naaste mannelijke bloedverwant van de overledene 

Jacoba probeerde haar positie te versterken door een snel gesloten huwelijk met 
haar neef, hertog Jan van Brabant. Een paar jaar van strijd volgden. 
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Zijn gegeven woord getrouw trok Wouter van Mijnden en Ruwiel in 
1417, ondanks zijn hoge ouderdom, ten behoeve van Jacoba zijn wapen
rusting aan. Dordrecht, de eerste stad in Holland die Jan van Beieren erken
de, werd belegerd door een Hollands-Brabantse troepenmacht van Jacoba. 
In dat leger bevonden zich ook Wouter van Mijnden en zijn zoon À melis. 

Veel onderzaten van de Heer van Mijnden en Loosdrecht voelden er niets voor hem 
in de krijgstocht voor de gravin te volgen. Evenals veel Gooilanders moesten ze van 
een vrouw aan het bewind niet veel hebben. Wat zou die hen beschermen tegen de 
macht van de edele heren? Een aantal Loosdrechters gaf zelfs gehoor aan een oproep 
van Jan van Beieren en schaarde zich onder zijn vaandel in de strijd tegen Jacoba.28 

Het beleg voor Dordrecht werd een fiasco. De stad lag beschermd tussen 
de grote rivieren en had een enorme mond- en krijgsvoorraad. Jan van 
Brabant gaf, tegen de zin van Jacoba, het beleg op. Ten slotte kwam het tot 
onderhandelingen. In 1419 bevond Wouter van Mijnden zich onder de 
edelen die in Woudrichem het vredestraktaat tussen Jacoba van Beieren en 
haar oom hertog Jan van Beieren ondertekenden.29 Ook Otto van Nijenrode 
en Jan van Cronenburch, uit Loenen, waren daarbij.29 Na het sluiten van dit 
verdrag vertrok Jacoba naar Henegouwen, waar ze erg populair was. 

Deze afloop van het conflict maakte de positie van Wouter II in Holland 
weer moeilijk. Het geslacht Van Mijnden lag in ongenade bij Jan van 
Beieren. Zo weinig betekende Wouter er nog dat hij, met zes anderen, in 
1421 alleen nog maar in Holland reizen mocht als hij beschikte over een 
speciaal vrijgeleide van hertog Jan.30 

salade 

kinstuk 

schouderplaat 

okselschijf 

bovmarmstuk 
borststuk 

elle boo gp laat 

buikstroken 

onderarmstuk 

bovenbeenstuk 

knieplaat en schelp 

onderbeenstuk 

Afb 4. Ridder Wouter van Mijnden stak zich regelmatig in het harnas. Deze tekening 
laat zien uit welke onderdelen zon beschermende lichaamsbedekking was opgebouwd. 
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In 1423 overleed bisschop Frederik van Blanken heim Over 2ijn opvolging ontstond 
een jaren durende machtstrijd, waaruit uiteindelijk de Hoeksgezinde Rudolf van Diep-
holt als overwinnaar te voorschijn kwam. In 1426, toen het conflict nog volop aan de 
gang was, vond een gewapend treffen tussen beide partijen plaats nabij de Vecht 
tussen Breukelen en Loenen.31 Rudolfs tegenstander had huursoldaten uit Picardie 
(in Nuurd-r rankrijk) geworven, cue na hun nederlaag in het gevecht bij de Vecht alle 
kanten op vluchtten. Van Gijsbert van der Aa, op kasteel Ter Aa, weten we dat hij in 
deze strijd om de bisschopszetel aan de kant van Rudolf stond, en in 1426 verscheidene 
gevluchte Picardiërs krijgsgevangen wist te maken Jan van Nijenrode (de beoogde 
opvolger, en intussen alvast "assistent" van Heer Otto van Nijenrode) hield zich neu
traal. Van de Heer van Ruwiel is niet bekend of hij ook bij die gelegenheid actief 
partij koos. 

Wouter van Mijnden overleed op zeer hoge leeftijd. Over het jaar van 
zijn dood bestaan tegenstrijdige berichten, die lopen van 1423 tot 1427. Een 
brief van 2 januari 142532 doet echter vermoeden dat hij toen nog in leven 
was. Zijn oudste zoon en opvolger, A melis III, had in die jaren binnen 
Holland sterk te lijden onder de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

De kinderen van Wouter II van Mijnden en Ruwiel 

Van Wouter II van Mijnden en Ruwiel en Jutte (of Judith) van Cuylen-
burgh zijn vier volwassen geworden kinderen bekend. Behalve de al ge
noemde Amelis (of Melis) III hadden ze nog twee zonen en een dochter. 

A melis III van Mijnden huwde in 1391 met Margriet, een dochter van 
Willem van Cronenburch en Elisabeth van Heemskerk.33 Hij kende haar uit 
zijn inkomsten een jaargeld toe van 80 Franse schilden33 

Dat huwelijk van Amelis III zorgde voor een aanmerkelijke verbetering in de ver
standhouding tussen de familie Van Mijnden en hertog Albrecht van Beieren. Willem 
van Cronenburch was een bastaardzoon van de in 1345 in Friesland omgekomen 
Hollandse graaf Willem IV van Henegouwen en dus verwant aan het Beierse graven-
huis. Daarenboven was Willem van Cronenburch een van de vertrouwde raadgevers 
van hertog Albrecht } * 

De tweede zoon, Johan (of Jan), was kanunnik van het Domkapittel te 
Utrecht.35 De derde zoon, Claes, werd medicijnmeester.36 

Dochter Margaretha (ook wel Margriete genoemd)37 trouwde met Johan 
(ook wel Jan genoemd) van Nijenrode van Persijn, Heer van Velzen. 

Deze Johan van Nijenrode was een zoon uit het tweede huwelijk van Gijsbrecht II 
van Nijenrode, met Margaretha (of Margriete) van Rijn. Hij kreeg in 1392, naast een 
grote verscheidenheid aan andere goederen, ook het huis te Velzen in bezit. Marga
retha van Mijnden kreeg als huwelijkscadeau van haar vader enige veengronden 
mee, gelegen onder Loosdrecht en in Gooiland, tot een gezamenlijke waarde van 1300 
oude Franse schilden.38 Op 28 juli 13% gaf Gijsbrecht van Nijenrode aan zijn zoon 
Johan ook nog in leen twee hoeven land in "Camericken" (Kamerik), anderhalve 
hoeve in "Bertenghen" (Portengen) en 4 morgen bij Maarssen, onder voorwaarde dat 
de "lijftogt" (het vruchtgebruik) van deze goederen toeviel aan Margriete van Mijn
den, gemalin van Johan van Nijenrode.39 

In 1411 was deze Johan van Nijenrode van Velzen reeds overleden; zijn weduwe 
Margaretha van Mijnden, Vrouwe van Velzen, droeg toen onroerend goed dat zij in 
Bunnik bezat over aan haar zoon Gijsbert/*0 Op zijn beurt liet Gijsbert de echt-
verbintenis tussen zijn ouders Jan van Nijenrode van Velzen en Margaretha van 
Mijnden vastleggen in een gebrandschilderd raam in de kerk van Naarden.'* ' 
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Afb. 5. Middeleeuwse romantiek. Een jonkvrouw verpoost zich tijdens een roeitochtje 
op de rivier. Twee muzikanten zorgen voor extra vermaak. De boomtakken die in de 
boot zijn gezet dienden mogelijk voor enige verkoeling. 

Margaretha zelf trad na de dood van haar man in het klooster van Wijk 
bij Duurstede. Terwijl ze daar de plechtige geloften stond af te leggen, keer
de ze zich tot haar daarbij aanwezige zoon en zei ze "Mijn zoon, voor alle 
goederen van de wereld zou ik je niet willen verlaten, maar ter wille van 
mijn Schepper, God Almachtig, iaat ik je varen", en terwijl ze naar hem 
keek en hem herhaaldelijk zoende, wenste ze hem vaarwel tot in de 
eeuwigheid.42 In het spanningsveld tussen moederliefde en Middeleeuwse 
vroomheid overwon de laatste. 
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