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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
3. 1425- 1472 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit is het derde artikel in een reeks een vier over leden van de Hollandse 
familie Van Mijnden die tevens heren waren van het Stichts Utrechtse 
kasteel Ruwiel, dat ten westen van Breukelen aan de rivier de Aa gestaan 
heeft. Nadat werd beschreven hoe de Van Mijndens het geslacht Van 
Ruwiel opvolgden1 en hoe de befaamde Wouter II van Mijnden en Ruwiel 
pragmatisch door zijn lange leven ging,2 komen in dit artikel de zoon en 
kleinzoon van Wouter II aan de orde, die beiden A melis (of Melis) heetten. 

A melis III van Mijnden, Heer van Ruwiel 

Amelis III, in 1391 getrouwd met Margriet van Cronenburch, heeft er 
lang op moeten wachten tot hij zelf kasteelheer was. Maar met de daaraan 
verbonden plichten werd hij al wel eerder geconfronteerd, in het bijzonder 
binnen het gewest Holland. 

Zo werd hij bijvoorbeeld in 1398, toen Albrecht van Beieren had besloten met een 
Hollands leger een nieuwe krijgstocht tegen de Friezen te ondernemen, gesommeerd 
om zich met zijn krijgslieden te melden in Enkhuizen,5 teneinde vandaar onder 
leiding van de graaf van Oostervant over te steken naar Friesland.4 Deze expeditie had 
tot doel de smaad uit te vissen, veroorzaakt door een nederlaag die de Hollanders zon 
halve eeuw eerder hadden geleden. Aangenomen werd dat Albrecht hiertoe was aan
gezet door Willem van Cronenburch en Daniël van de Merwede. Veel Hollandse edel
vrouwen waren om die reden gebeten op deze beide adellijke heren, want ze waren 
beducht dat hun mannen en zonen in de strijd zouden omkomen.5 Amelis van Mijnden 
en Ruwiel kon evenwel niet anders doen dan zijn mannen mobiliseren en gaan. Zo lag 
de plicht van een leenman jegens zijn leenheer, en aan verzaking viel zeker niet te 
denken als nota bene je eigen schoonvader een van de initiatiefnemers tot de 
veldtocht was. 

Vermoedelijk omstreeks 1423 is Amelis III eindelijk definitief Wouter II 
opgevolgd als Heer van Mijnden en Loosdrecht en enkele jaren later ook als 
Heer van Ruwiel.2 Amelis was toen waarschijnlijk al rond de zestig jaar oud. 

Evenals zijn vader koos Amelis III voor de Hoekse partij van Jacoba van 
Beieren.6 Zijn Loosdrechtse onderdanen waren daar ongelukkig mee, maar 
konden hem niet van houding doen veranderen. In het gebied van Ruwiel 
had men minder moeite met zijn trouw aan Jacoba, door de overwegend 
Hoekse opstelling van het Sticht Utrecht. Amelis' Hoekse gezindheid sloeg 
ook over op zijn zonen. Zijn jongste, Jan, diende in 1423 Jacoba bij Hoorn. 

De strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen golfde op en neer en regel
matig kregen edelen, nu eens van de ene en dan weer van de andere partij, 
te maken met verbeurdverklaring van hun goederen. Zo kwam meteen ai in 
het opvolgingsjaar 1423 het aan Amelis III toegevallen huis Mijnden onder 
Hendrik van Nijenrode te staan.6 De Van Nijenrodes hadden zich steeds 
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voorstanders getoond van een krachtig grafelijk bestuur in Holland en 
stonden daardoor meestal aan de zijde van de Kabeljauwen.7 Het hebben 
van een machtige bondgenoot in Holland versterkte hun positie jegens de 
Utrechtse bisschop. 

Intussen maakte Jacoba van Beieren zich gereed voor een nieuwe krachtmeting 
met haar neef, Jan van Beieren zocht steun. Hij had geen zoon om hem op te volgen. 
Daarom voelde hij zich vrij om zijn neef Filips van Bourgondiè bij testament als zijn 
erfgenaam aan te vijzen, Dat verzekerde hem van de machtige hulp van de Bour
gondiërs. Hij brak daarmee evenwel het verdrag van Woudrichem, waarin was be
paald dat bij het overlijden van Jan alle rechten aan Jacoba zouden toevallen. 

Tot een nieuwe oorlog tussen Jan en Jacoba is het echter niet meer gekomen. 
Zonder het zelf ooit geweten te hebben heeft hij het toch moeten afleggen tegen de 
boze listen van zijn nicht. Hij werd het slachtoffer van een gif moord Een onbevestigd 
bericht vertelt dat Jan van Beieren de gewoonte had om de bladen van zijn gebeden
boek met spuugvingers om te slaan; aan die bladen zou de huurmoordenaar in een 
onbewaakt ogenblik het gif gesmeerd hebben.8 

Nadat zo Jan van Beieren in 1425 werd uitgeschakeld, eiste Filips, hertog 
van Bourgondiè en graaf van Vlaanderen, diens Hollandse goederen en 
aanspraken op. Jacoba van Beieren zat weer met een nieuwe tegenstander 
opgescheept. In de strijd die ontbrandde koos A melis III van Mijnden en 
Ruwiel opnieuw de partij van Jacoba.8 

Dat kwam zijn positie in Holland in het algemeen, en in zijn stamgebied 
Mijnden en Loosdrecht in het bijzonder, niet ten goede. Filips van Bour
gondiè weigerde de beleningen aan A melis van Mijnden te hernieuwen. 

Hendrik van Nijenrode werd door deze Filips als beheerder van het huis Mijnden 
gehandhaafd en tevens tot baljuw van Loosdrecht aangestelde Hendrik bleef in 
meerdere opzichten een trouwe steun van de Kabeljauwse voorman. In een bloedige 
strijd bij Brouwershaven, in 1426 geleverd tussen het leger van Filips van Bourgondiè 
en een bondgenootschap van Hoekse Zeeuwen en Engelsen, sneuvelde Hendrik van 
Nijenrode echter, te zamen met vele anderen.'° Filips behaalde de overwinning. 

Omdat de bisschop van Utrecht de kant had gekozen van Jacoba van Beieren, waar
door er voor Holland gevaar dreigde van de zijde van het Sticht Utrecht, keerde Filips 
daarop met zijn leger weer terug naar onze streken. 

In 1427 en 1428, toen de troepen van Filips van Bourgondiè onder meer 
Gooiland, Loosdrecht en Mijnden bezet hielden, was alle verkeer naar en uit 
het Bisdom Utrecht verboden. Men mocht niet van Mijnden of Loosdrecht 
naar Breukelen, Ruwiel of Breukeleveen, noch omgekeerd. Alleen als de 
bewoners van de grensstreek overlast werd aangedaan of hun vee over de 
grens liep, mochten twee personen de grens tijdelijk over. 

Tijdens deze bezetting zat Amelis - uit oogpunt van zijn particuliere 
belangen - weer aan de ongunstige kant. Filips van Bourgondiè liet Amelis 
niet in Mijnden en Loosdrecht toe. 

Inmiddels was Spiinter van Nijenrode, een broer van de hiervoor genoemde Hen
drik van Nijenrode, aangesteld tot bewaarder van de onroerende goederen en inkom
sten van het huis te Mijnden.11 Splinter had het vertrouwen van Filips. Hij was 
getrouwd met een bastaarddochter van Jan van Beieren, waardoor hij als een solide 
Kabeljauw werd beschouwd, en had als baljuw van Muiden en Gooiland zijn kundig
heid reeds laten zien. Desondanks bleek na korte tijd dat Splinter in het geheim de 
partij van Jacoba van Beieren bevoordeelde, waardoor hij prompt bij Filips in onge
nade viel. Splinter trok weg uit Holland en vestigde zich in Utrecht.12 
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Daarna werd de toestand voor de Van Mijndens nog slechter. Filips van Bourgondië 
vond in 1428 de verbeurdverklaring van het slot Mijnden met toebehoren dusdanig 
definitief dat hij het aan een andere leenman, Filips Heynkaart, wegschonk.6 Diens 
vreugde duurde echter maar kort. Nog in 1428 kwam in Delft een verdrag tussen 
Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondië tot stand. Jacoba mocht zich in naam 
gravin van Holland noemen, maar de daadwerkelijke macht en het bestuur over 
Jacoba's gewesten vielen toe aan Filips. In deze verzoening werden ook allen inbe
grepen die tegen Filips en vóór Jacoba hadden gestreden. Alle edellieden die door de 
oorlog van hun bezittingen waren verdreven mochten terugkeren. Op 6 oktober 1428 
werd Amelis van Mijnden door Filips beleend met het huis Mijnden en de daarmee 
verbonden ambachtsheerlijkheid. Filips Heynkaart werd door hertog Filips voor deze 
gang van zaken schadeloos gesteld.' 3 

In de archieven heb ik geen aanwijzingen gevonden waar Amelis gedu
rende de jaren van verbeurdverklaring van zijn Hollandse goederen woon
de. Maar het lijkt me niet te gewaagd te veronderstellen dat hij zich toen, 
voor zover hij niet op het oorlogspad of op reis was, in het voor hem veilige 
Sticht Utrecht bevond, op zijn "tweede huis", het slot Ruwiel. 

Amelis III overleed vermoedelijk in de eerste helft van 1429, hoewel in 
de geschiedkundige literatuur latere jaren als sterfjaar worden vermeld.14 

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Amelis IV, die de erfenis echter moest 
delen met zijn broer Jan. Dat leidde reeds in 1429 tot een zodanig verschil 
van mening dat het Hof van Holland er in werd gemoeid.15 Veel 
duidelijkheid leverde dit hoger beroep niet op want in 1436 was nog steeds 
sprake van een gezamenlijke erfenis.16 

Amelis IV van Aemstel van Mijnden, Heer van Ru viel 

Hoewel Amelis (ook wel Melis genoemd) IV in de jaren voordat hij zelf 
kasteelheer werd verscheidene jaren Ruwiel als zijn ouderlijke thuisbasis 
zal hebben gehad, heeft hij zich nooit sterk verbonden gevoeld met dat 
kasteel. Hij bracht er, in de eerste jaren nadat hij zijn vader had opgevolgd, 
vermoedelijk niet meer tijd door dan waartoe de omstandigheden hem 
noopten. In het huis en de omgeving van Mijnden voelde Amelis IV zich 
toch meer thuis dan in de oncomfortabele oude woontoren aan de Aa. 

Op de dag van St. Benedictus in het jaar 1430 werd een opmerkelijke 
overeenkomst gesloten. Hoofdpersoon was Amelis IV van Mijnden en 
Ruwiel. Deze bekende in Loosdrecht twee doodslagen te hebben begaan, te 
weten op Jan Pietersz en Klaas Simonsz. De beide slachtoffers waren ver
moedelijk in dienst van zijn neef Gijsbrecht van Nijenrode van Velzen, want 
Amelis raakte door die gebeurtenis bij deze neef in de schuld. Amelis loste 
die schuld af door Gijsbrecht een overgeërfde betalingsverplichting kwijt te 
schelden en hem alle aanspraken over te dragen die Amelis had in het 
Dorsscherveen te Kortenhoef.17 

Amelis IV trouwde met Johanna van IJsselstein,18 dochter van Herberen 
van IJsselstein. Deze verbintenis met het huis van IJsselstein bezorgde 
Amelis een goede introductie bij veel Utrechtse edelen.19 Hij trok daar ver
moedelijk meer voordeel uit dan uit het bezit van het slot Ruwiel. In 1436 
zegelde hij als lid van de ridderschap van Utrecht.20 Amelis IV verkreeg 
echter nooit de status van ridder.21 In de loop der eeuwen hadden zich be-
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paalde opvattingen over de ridderlijke deugdzaamheid gevormd. Een ridder 
behoorde niet uit eigenbelang ten strijde te trekken, maar om de vrede en 
het recht te bewaren. Verslagen vijanden moesten worden ontzien. Hulp
behoevenden moesten worden beschermd en noodlijdenden geholpen.22 De 
begane dubbele doodslag bleef een beletsel voor het ridderschap. 

Ondanks zijn niet vlekkeloze reputatie werd Amelis IV in 1434 door de 
graaf van Holland, hertog Filips van Bourgondié, benoemd tot baljuw van 
Mijnden, Loosdrecht en Teckop.23 

Samen met een aantal andere gerechtsheren vaardigde Àmelis, in zijn 
hoedanigheid van Heer van het Ruwielsgerecht, op 6 oktober 1438 een 
schouwbrief uit op de watergang de Aa. Daarin werd geregeld welke 
gerechtsheerlijkheden in welke mate moesten bijdragen in het onderhoud 
van de rivier, aan welke vereisten dat onderhoud ten minste moest voldoen 
en hoe daar toezicht op zou worden gehouden. De zorg voor de rivier was 
"gehoefslaagd"; dat wil zeggen dat de Aa in zijn lengterichting in een groot 
aantal stukken, "slagen" genoemd, was onderverdeeld en elke slag door een 
daartoe aangewezen landeigenaar moest worden onderhouden. Het Ru
wielsgerecht moest het grootste aantal hoefslagplichtigen leveren, op de 
voet gevolgd door het gerecht Oud-Aa en op enige afstand door het gerecht 
Otter s poor broek. In veel mindere mate moesten ook de gerechten 
Oudhuizen, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Portengen-Zuideinde en Vijf-
hoeven bijdragen. Deze schouwbrief bleef bijna twee en een halve eeuw 
geldig, totdat hij zo "deur den ouderdom verdonkert" was en aan herziening 
toe dat er in 1683 een nieuwe werd afgekondigd.24 

Amelis van Mijnden en Ruwiei gedroeg zich jarenlang vooral als een Hollandse, 
niet ais een Stichtse, edelman. Militair diende hij hertog Filips. In januari 1443 
bevond hij zich, namens Filips, op het Muiderslot, samen met Dirck van Zwieten. Ze 
namen er het kasteel over van de vertrekkende kastelein (= slotvoogd) Spiinter van 
Nijenrode, inspecteerden op verzoek van de 'heere van Bourgongien en Hollant" of 
alles in orde was, met inbegrip van de inventaris, en stelden vervolgens het slot ter 
beschikking van de nieuwe kastelein, Lodewijk van Montfoort25 

In 1446 kocht Amelis het in Loenen gelegen kasteel Cronenburch van 
zijn neef Hendrik van Cronenburch de Jongere.26 Hendrik was door de bis
schop van Utrecht benoemd tot maarschalk van het Nedersticht en die 
functie vond hij aantrekkelijker dan het kasteelheerschap en alles wat daar 
aan vast zat. Bovendien verloste de verkoop van het kasteel met toebeho
ren hem van zware geldzorgen, waaronder hij reeds verscheidene jaren ge
bukt leek te gaan. Daarin probeerde zijn neef Amelis van Mijnden hem, 
misschien niet zonder vooropgezette bedoelingen, te helpen. In 1438 ver
klaarde Hendrik van Cronenburch aan Amelis een bedrag van 2507 gulden 
schuldig te zijn.27 Op zijn beurt moest Amelis daarvoor echter ook de 
nodige leningen aangaan. Hij vond in 1438 willige geldschieters in zowel 
Zweder van Zuylen als in Lysbeth van Zuylen. Zweder kreeg, als waarborg 
voor een lening ter grootte van 1000 oude Franse schilden,28 het huis en de 
gerechtsheerlijkheid Ruwiei als onderpand.20 Lysbeth leende aan Amelis 
een even groot bedrag. De lening bij Zweder van Zuylen was in 1443 blijk
baar afgelost, want toen kreeg Amelis IV Ruwiei weer zelf in handen.20 
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De aanschaf van slot Cronenburch vas dus al met al geen geringe zaak. Het kan 
niet anders of zowel Amelis III als Amelis IV moeten in economische zin een zeer 
degelijk beheer hebben gevoerd over zowel hun Hollandse als hun Stichtse goederen 
(Ruwiel met toebehoren). 

Amelis IV was nu Heer van Mijnden, Loosdrecht en Muyeveld, Heer van Cronen
burch, Heer van Ruwiel, Heer van Loenerveen en Heer van Engelen en Vlijmen1* (de 
laatstgenoemde twee dorpen liggen ten westen van s-Hertogenbosch). 

Na zijn verhuizing naar Cronenburch was het huis Mijnden voor Amelis 
niet interessant meer. Kort daarna schijnt hij het te hebben laten slopen.29 

De belangstelling van Amelis IV voor kasteel Ruwiel verminderde in die 
tijd nog verder. Hij liet dat kasteel bewonen door zijn broer Jan (ook wel 
Johan genoemd) van Mijnden, die gehuwd was met Alverada van Assen-
delft,18 dochter van Bartolomeus van Assendelft en Ida van Zwieten.30 Jan 
mocht van hem ook de titel Heer van Ruwiel voeren. Jan overleed om
streeks 1465. In Amelis' latere levensjaren had Ruwiel grotere beleids
matige betekenis voor hem en trok hij het kasteel en de bijbehorende titel 
weer aan zichzelf. 

Belangrijker dan de titel Heer van Ruwiel vond Amelis het dat hij, enkele jaren na 
een daartoe gedaan verzoek, in 1448 van hertog Filips van Bourgondië het recht kreeg 
zich weer, zoals zijn verre voorouders, Van Aemstel van Mijnden te noemen. Het was 
Amelis ter ore gekomen dat de rechte lijn van het geslacht Van Aemstel uitgestorven 
was, waardoor hij nu de meest in aanmerking komende was om de naam voor uitster
ven te behoeden. Ook Filips vond dat deze roemruchte naam niet mocht verdwijnen. De 
smet die sinds de moord op graaf Floris V op de familie Van Mijnden had gelegen ' was 
daarmee uitgewist, Filips nam deze beslissing ondanks het feit dat hij een slepend 
conflict met Amelis had over de betaling van de pachtgelden waarvoor Amelis het 
baljuwschap van Loosdrecht van hem had verkregen. 

In 1449 en de jaren die daarop volgden maakte Amelis meer gebruik 
van de positie die Ruwiel hem gaf als Stichts edelman en zocht hij de 
vriendschap van de bisschop van Utrecht.31 Hij trad meermalen voor 
bisschop Rudolf van Diepholt als getuige op bij het belenen van goederen. 

Afb. 1. De toestemming die Amelis IV kreeg om weer de naam en het wapen van Van 
Aemstel te mogen dragen leidde ook tot een aanpassing van het zegel waarmee de 
heren van Ruwiel hun officiële stukken bekrachtigden. Links het zegel van Heer 
Amelis (III) van Mijnen van Rueel. Rechts het zegel van Heer Melis (IV) van Aemstel 
van Mynen. 
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Ook mengde A melis zich in de interne aangelegenheden van het Sticht en 
was hij betrokken bij het beslechten van vele geschillen die daar aan de 
orde waren. De bestuurders van de stad Utrecht verdachten hem ervan dat 
hij door zijn optreden niet alleen ook zijn eigen belangen probeerde te 
dienen (wat onder bisschoppelijke adviseurs veelvuldig voorkwam), maar 
tevens de invloed van graaf Filips van Bourgondië in het Sticht trachtte te 
vergroten. Van dat laatste was men veel minder gediend. Gijsbrecht van 
Brederode, in de jaren 1455 - 1456 bisschop van Utrecht, kwam tot de 
overtuiging dat de stadsbestuurders wel eens gelijk konden hebben en 
daarom werd Amelis in 1456 met een aantal anderen uit de stad Utrecht 
verbannen.32 Maar al in 1458 kon hij in Utrecht terugkeren, nadat het 
Filips gelukt was om zijn bastaardzoon David van Bourgondië tot bisschop 
van Utrecht benoemd te krijgen. 

Meteen in dat jaar al werd Amelis benoemd tot "Raad" (= raadsman) van 
deze bisschop. Dat was een onbezoldigd ambt, maar als een Raad ter 
afdoening van staatszaken aan het hof van de bisschop verbleef werd hij 
wei op kosten van de bisschop geherbergd.33 Daarbij bestonden stands
verschillen. Zo kon Amelis aan het hof beschikken over drie paarden en 
drie knechten, maar de lijfarts meester Wessel Gosevaert, die eveneens 
Raad was van de bisschop, moest het doen met slechts één knecht. Tot de 
status van Amelis zal in niet geringe mate ook bijgedragen hebben dat hij 
tevens namens de bisschop kastelein (= slotvoogd) was van het kasteel te 
Vreeland.33 Voor dat laatste ontving hij een jaarlijkse beloning met 1000 
oude Franse schilden.28 

De kinderen van Amelis IV 

Amelis IV en zijn vrouw Johanna werden rijk met kinderen gezegend. In 
de archieven heb ik 13 nakomelingen van dit echtpaar gevonden, maar er 
wordt ook wel gezegd dat het er in totaal 14 zijn geweest: 7 zonen en 7 
dochters.34 Twee zonen traden duidelijk in de voetsporen van hun vader: 
Anthonis als Heer van Cronenburch en Wouter als Heer van Ruwiel. Zoon 
Herberen was kanunnik ten Dom te Utrecht en enige tijd proost van West-
friesland35 en een vierde zoon, Hubert, was ridder der Duitse Orde van 
Utrecht. Twee andere zonen stierven op betrekkelijk jonge leeftijd: Amelis 
kwam door doodslag om het leven toen hij op kostschool was ("Melis lach 
tot Roswijck ter scolen en wort daer versclagen") en Cry stof f el stierf 
ongehuwd en kinderloos terwijl hij in dienst was van de Vrouwe van 
Gruythuysen te Brugge.36 

Dochter Elisabeth (Lysbeth) trouwde in 1475 met Egbert Haeck van Ru-
tenbergh, die op de havezate Zuthem of Zuithem, bij Windesheim in Over
ijssel, woonde.37 Zij kregen een zoon, Olof van Rutenbergh. Elisabeth over
leed in 1506. De overige zes dochters van Amelis en Johanna werden non.37 

Acht van de volwassen geworden kinderen, twee zonen en zes dochters, in het 
klooster: dat spreekt van een sterke godsdienstige betrokkenheid. Maar vaak speelden 
in zon situatie ook financiële overwegingen een rol mee Kinderen die trouwden 
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kregen een deel van het familiebezit mee. Vooral als voor een kind uit een adellijk 
gezin een huwelijkskandidaat van minstens gelijke stand gevonden werd kon de totale 
waarde van de huwelijksgaven wel eens fors oplopen. Als in het gezin van een edel
man flink wat kinderen de huwbare leeftijd bereikten, dan kon dat tot een groot mate
rieel probleem leiden. De ouders kwamen daarbij voor de keus te staan of ze sommige 
kinderen misschien maar liever in de richting van het klooster moesten stimuleren. 

Het intreden in een adellijk klooster was overigens ook niet kosteloos. De kloosters 
waren voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften van de buiten
wereld. Voor de vrouwenkloosters gold dat het sterkst. De nonnen waren gebonden 
aan de clausuur, hetgeen betekende dat zij zich niet buiten de kloostermuren mochten 
begeven.'8 Zij hadden daardoor nauwelijks de mogelijkheid om door handenarbeid 
ook zelf bij te dragen aan de inkomsten van het klooster. Voor de adellijke vrouwen in 
de kloosters gold bovendien dat handenarbeid als ongepast werd beschouwd.^ Zij 
dienden zich hoofdzakelijk te wijden aan het gebed. Van het adellijke klooster Oost
broek bij Utrecht is bekend dat vrouwen bij hun intrede een schaal van twaalf loot 
zilver met vijftig gulden en een rentebrief van minstens tien Rijnlandse gulden 
moesten overleggen.39 Plaatsing in een regulier klooster was goedkoper. 

De adellijke ouders van huwbare kinderen stonden voor keuzes die strategische, 
gevoelsmatige en financiële kanten hadden. Gewoonlijk wilde men in de eerste plaats 
het allerbeste zien te bereiken voor een of meer zonen, die immers de familienaam 
meedroegen. In een groter gezin kwam men bij dochters dan al spoedig voor de af
weging te staan wat economisch gezien haalbaarder was, een bruidsschat of de mede-
gaven naar een klooster. De berekening sloeg vaak door naar het laatste. 

De opmerkingen over A melis en Cry stof f el verschaffen ons enig inzicht in 
de opleiding van adellijke zonen. De vader, of een door hem in dienst 
genomen ervaren wapenmeester, oefende de jongens in het omgaan met 
paarden en wapens. Iedere weerbare man uit de ridderstand behoorde een 
geoefend ruiter te zijn, die in staat was zijn leenheer als ruiteraanvoerder 
te dienen. Onderwijs genoten ze vaak op een kostschool. Ter afronding van 
de opleiding werd gepoogd een plaats voor hen te krijgen aan een of ander 
hof.40 Vooral om plaatsen aan voorname en goed bekend staande hoven 
werd gewedijverd. Wat dat betreft was Crystoffel van Aemstel van Mijnden 
gunstig bedeeld. Naast sportieve en militaire oefeningen speelde aan zon 
hof het aanleren van hoofse omgangsvormen een grote rol. Als tegen
prestatie moesten de jonge edellieden dienen als pages en edelknapen. 

Vooral voor zijn beoogde erfgenaam placht een edelman een zo goed 
mogelijke opleiding te regelen, waarbij tevens de basis werd gelegd voor 
een mogelijk toekomstig ridderschap. Tegen deze achtergrond komt het 
vemoeden op dat Amelis en Crystoffel van Aemstel van Mijnden de oudste 
zonen van Amelis IV waren. Crystoffel zou dan erfgenaam zijn geworden na 
de dood van zijn broer Amelis en Anthonis pas na het overlijden van 
Crystoffel. De beschikbare bronnen geven echter geen zekerheid over de 
volgorde van de diverse kinderen binnen het gezin van Amelis IV.36 

Kasteel Ruwiel als beloning voor geleverde krijgsdienst 

Na het overlijden van zijn broer Jan kreeg Amelis IV in 1466 ook de 
helft van de ambachtsheerlijkheid van Mijnden, Loosdrecht, Muyeveld en 
Loenderveen die tevoren aan deze broer had toebehoord.41 

Amelis IV begon zich toen zorgen te maken over hoe het met zijn eigen 
nalatenschap zou moeten gaan. Hij voelde zich bezwaard door zijn vele 

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



61 

zoons en dochters. Zijn meeste bezittingen waren Hollandse leengoederen 
en die zouden volgens het gewoonterecht overgaan op zijn oudste zoon. 
Voor de andere kinderen bleef dan weinig meer over. Hij legde - via de 
heer van Gruythuysen, stadhouder van Holland - zijn probleem voor aan 
Filips van Bourgondië, die hem wel ter wille wilde zijn.42 Filips liet Amelis 
vrij zijn bezit naar eigen goeddunken op een redelijke manier over zijn 
kinderen te verdelen, onder voorwaarde dat de ambachtsheerlijkheid en 
het kasteel wel aan zijn oudste zoon zouden toevallen. 

Hoe Amelis in detail zijn bezittingen onder zijn kinderen verdeelde weet 
ik niet. Wel is bekend dat Wouter van Mijnden niet zo maar Heer van 
Ruwiel werd. Omstreeks 1470 had Karel de Stoute, die een paar jaar 
tevoren ook graaf van Holland en Zeeland geworden was, een legermacht 
nodig in Lotharingen. Hij riep daartoe ook zijn Hollandse leenmannen met 
hun krijgers in actieve militaire dienst. Onder degenen die een oproep 
kregen om zich bij Nancy te melden was Amelis van Aemstel van Mijnden. 
Een dergelijke verplichting zinde Amelis helemaal niet en zijn oudste zoon 
Anthonis, die geen man voor een oorlog was, had al evenmin zin om te 
gaan. Toch moest een Van Mijnden er met een groep krijgslieden naar toe, 
wilde men niet in ernstige problemen komen met de leenheer van hun 
Hollandse goederen. Vader Amelis vond uiteindelijk zijn zoon Wouter 
bereid die taak op zich te nemen. Daarbij kreeg de nog jeugdige Wouter de 
toezegging dat hij daarna het kasteel Ruwiel met zijn onderhorige goederen 
zou krijgen. Wouter ging, als plaatsvervanger voor zijn vader, naar Nancy, 
overleefde de krijgshandelingen en kreeg na zijn behouden terugkeer de 
rechten op het slot Ruwiel, zoals hem was toegezegd.43 

Amelis IV en de kerk 

In zijn laatste levensjaren was Amelis IV ijverig in het godsdienstige vlak. Hij 
richtte zich daarbij vooral op de kerk van Loenen, zijn Hollandse parochiekerk. Deze 
kerk was diverse altaren rijk, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, St. Antonius, St. Sebasti-
aan, St. Ludgerus en St. Anna. In de 15de eeuw deden er een pastoor en vier kapelaans 
dienst.38 

In 1471 gaf Amelis 2 l /2 morgen land in Mijnden aan de kerk. De opbrengsten 
daarvan moesten worden gebruikt om vigiiiën (= avondgebeden op de gedenkdag van 
een overledene) en zieiemissen op te dragen voor zijn grootvader Wouter van 
Mijnden, zijn grootmoeder Jutte en hun kinderen. Dat moest door vier priesters 
gedaan worden Er moesten kaarsen bij worden gebrand die door de koster dienden te 
worden aangestoken.44 Amelis gaf meer van dergelijke giften aan de kerk van 
Loenen voor het zieleheil van verschillende leden van zijn familie Pas bij de 
Kerkelijke Reformatie (welke in Loenen eind 1578 plaatsvond) kwam er een eind aan 
de plechtigheden die Amelis ingesteld had.44 

Bezittingen van de Heer van Ruwiel 

Uit de tijd van Amelis IV en zijn zoon Wouter heb ik een aantal docu
menten weten te vinden die een breder beeld geven van de bezittingen die 
behoorden bij het kasteel Ruwiel. Daarbij moet een onderscheid worden ge
maakt tussen land waarvan de kasteelheer privaatrechtelijk eigenaar was 
en het Ruwielsgerecht, het gebied waarover hij regeringsbevoegdheden 
uitoefende. 
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Afb. 2. Laat-Middeleeuws boerenechtpaar met kenmerkende eenvoudige hoofddeksels. 
De mannen deden het werk op het land meestal blootshoofds. 

In het kohier van een in 1459 geheven grondbelasting, het zogeheten 
morgengeld, staat dat Amelis van Mijnden 45 morgen46 land (38,3 hectare) 
bezat in het gerecht Breukelerwaard, waarvan het Kapittel van St. Marie 
gerechtsheer was.47 Deze grond was verpacht. 

De belasting van één stuiver per morgen land werd over 24 morgen betaald door 
Goelt. de vrouw van Jacob Tymensz, en over 5 morgen door deze Jacob zelf. De overige 
16 morgen stonden op naam van Loeff Dorlant, maar de belasting werd voldaan door 
Jan Dirksz ten Weerden omdat Loeff het huis en het land aan hem had afgestaan. 

De boerderij met de 16 morgen daarbij behorend agrarisch land, waarop Jan van 
Weerden zat, vormde in die tijd een fors boerenbedrijf. Jacob Tymensz en zijn vrouw 
hadden daarentegen een boerenbedrijf (dat zij waarschijnlijk had geërfd) met nog 
flink wat meer dan die oppervlakte aan land. Dat wijst er sterk op dat zij op Oud-Ruwiel 
zaten, de kasteelboerderij van het slot Ruwiel. De kasteelboerderijen waren veel 
omvangrijker dan de gewone boerenbedrijven omdat ze ook het voedsel voor de 
kasteelbewoners moesten leveren.48 Ook tussen de Breukelerwaardse Dijk en de rivier 
de Aa, dus buiten het gerecht Breukelerwaard, zal de kasteelboer grond in gebruik 
hebben gehad. Het feit dat de grond van de kasteelboerderij eigendom was van de 
kasteelheer en door de boer van de kasteelheer werd gepacht duidt er on dat eerst het 
kasteel was gesticht en vervolgens de boerderij daarbij werd gebouwd.4' 

Het bezit van de Heer van Ruwiel binnen het gerecht Breukelerwaard vormde 
bijna een kwart van de totale oppervlakte van dat in de Middeleeuwen circa 197 
morgen grote gerecht (ook bijna al het land van het tegenwoordige Breukelen-noord 
viel daar toen onder).5° 

Het gebied dat vanuit het kasteel Ruwiel bestuurd werd omvatte toen 
met zekerheid Kortrijk, het Noordeinde van Portengen en Portengen-Ter 
Aa. Deze vormden met elkaar de gerechtsheerlijkheid van Ruwiel of het Ru-
wielsgerecht. Onduidelijk is of toen ook Portengen-Zuideinde er bij hoorde. 
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Het territorium van Portengen-Ter Aa was groot. Daaronder vielen het 
gebied van Portengen tussen de Bijleveld en Portengense Dijk dat noord
waarts aansloot op Portengen-Noordeinde, het noordelijkste (en grootste) 
deel van het gebied tussen Portengense Dijk en Boschdijk, een strook land 
ten zuiden langs de Boterwal en een deel van de oeverwalgronden aan 
weerszijden van de rivier de Aa (zie ook Afbeelding 3). 

In een ongedateerde leenovereenkomst, uitgegeven door Jan I van Nijenrode, die 
van 1430 tot 1454 kasteelheer van Nijenrode was, is sprake van een morgen' land, 
gelegen in het gerecht van Melis van Mijaden, die strekte van de Portengense Dijk in 
de richting van Oud Aa (het gerecht van Herman van den Rijn).51 

Het reeds aangehaalde belastingkohier over het jaar 145947 spreekt over Kortrijk, 
het gerecht van Melis van Mijnden 52 en een overeenkomstig kohier van enkele 
jaren later over Portengen ter Aa, het gerecht van Melis van Mijnden 53 

Afb. 3 Kaart van de gemeente Ruwiel in 1865 (uit J. Kuyper, 1868. Gemeente-Atlas van 
de provincie Utrecht. Uitgave Hugo Suringar, Leeuvarden). De gemeente Ruviel werd 
in 1815 gevormd uit het voormalige Ruvielsgerecht, het oude gerecht Breukelerwaard 
en Nieuwer Ter Aa. Wat oppervlakte betreft leverde het Ruvielsgerecht daarbij veruit 
de grootste inbreng; de vroegere grenzen van die gerechtsheerlijkheid zijn in de 
hierboven aangegeven gemeentegrenzen nog duidelijk herkenbaar 
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Een verwijzing naar Kortrijk komt ook voor in een akte van 23 juni 1455, waarin 
sprake is van Otterspoorbroek, grenzende ten oosten aan het gerecht van de bisschop 
van Utrechten ten westen aan dat van Melis van Mijnden .W 

In een leenakte van 6 augustus 1478 komt de reeds eerder genoemde ene morgen 
land opnieuw aan de orde. Er wordt dan gezegd dat deze ligt in het Noordeinde van 
Porteagea, Me/is van Mijnden 's gerecht*» 

Op 20 februari ("des Donredaghes voer sunte Peters dach ad Cathedram") 1483 
verklaarde Herman Jansz de Jonghe, met als getuigen IJsbrant Henricxz, schout, en 
Vranck (= Frank) Jansz en Dirck Ghijsbertss, buurlieden van het Noordeinde van 
Portengen - Wouter van Mi/ndens-gerecht, dat hij overgedragen heeft aan Peter van 
der Meer ten behoeve van de koorgezellen en vicarissen van St. Pieter te Utrecht, 7 
morgen land gelegen in genoemd gerecht, waarvan 3 morgen gelegen zijn in een 
weer van 12 morgen, naast land van het Vrouwenaltaar in de kerk van Breukelen.56 
(Dit laatste betrof een akker waarvan de opbrengsten moesten worden besteed voor 
het laten functioneren van het Maria-altaar, ingericht door de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap.) 

Kerkelijk behoorde het gerecht Ruwiel tot de in 1138 gevormde parochie 
Ter Aa. De kasteelbewoners waren echter, als ze op slot Ruwiel verbleven, 
op de kerk van Breukelen gericht. Met trots vertelde Herberen van Mijn
den dan ook dat de mensen van het kasteel Ruwiel van oudsher het recht 
hadden om tijdens de mis in de kerk van Breukelen als eersten het paes-
bord (de communie) te ontvangen en als eersten een gift voor de priester 
op het altaar te leggen, vóórdat de Van Nijenrodes aan de beurt kwamen.57 

Deze traditie ging terug op het feit dat de Van Nijenrodes via een zijtak af
stamden van de oorspronkelijke familie Van Ruwiel,1 terwijl de Van Mijn-
dens golden als de rechtsopvolgers van de hoofdtak van de Van Ruwiels. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1991a. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 1. 1319 - 1352. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 1, blz. 4 - 14. 

2 A.A. Manten, 1991b. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 2. 1352 - 1425. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 41-53. 

3 In de rekening, door Willem van Coulster als rentmeester van Holland over het 
jaar 1398 opgemaakt, komt de volgende post voor: "Item opten vierden Mey Hansen 
gesonden met brieven aen verscheyde steden ende oick Otto van Nienrode, heer 
Melis van Mynden ende andere ridderen ende knapen, om met mijn heer St. Jans-
misse naestcomende totEnckhuysen over te trecken in Oost-Vrieslandt" (geciteerd 
door A. van Buchel in een ongepubliceerd manuscript). 

4 H. Brunekreef, 1986a. Heren van Amstel van Mijnden (II). Historische Kring Loos-
drecht, jaargang 13, nr. 56, blz. 21 - 28. Brunekreef schrijft op blz. 22 abusievelijk 
de vervulling van deze dienstplicht toe aan Wouter II van Mijnden. Hij volgde 
daarin WA. 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. 179), die de krijgstocht van 1398 besprak in zijn paragraaf over 
Wouter II. Maar de in de voorgaande noot aangehaalde tekst laat er geen twijfel 
over bestaan dat Wouters zoon werd opgeroepen. Zowel Van Spaen als Brunekreef 
vermeldden ook dat hij 20 krijgslieden meenam (wat op een vrij hoge welstand van 
het huis van Mijnden zou wijzen). Voogsgeerd had het over Amelis van Mijnden 
met 15 krijgslieden (Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 809, blz. 5). Otto van Nijenrode, 
die ook werd opgeroepen, moest 25 gewapende manschappen meebrengen (J.J. de 
Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode, uit oor
spronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, 
vierde deel, eerste stuk, blz. 28 - 29) 

5 W. Voogsgeerd, 1928. Drukproef van een nooit gepubliceerd boek over de geschie
denis van Loosdrecht, aanwezig in de collectie van de Historische Kring Loos-
drecht, blz. 97. 
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6 Van Spaen, 1807, blz. 182. 
7 F. Halma, 1725. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en Onderhorige Landschap

pen, Geopent in een Algemeen Historisch, Genealogisch, Geographisch en Staat
kundig Woordenboek, . . . Gedrukt door H. Halma, Landschaps- en Akademie-
drukker te Leeuwarden, Deel 1, blz. 386, Gijsbert van Nieuwenroode. 

8 Script De Bruijn (in Collectie Voogsgeerd bij Historische Kring Loosdrecht), blz, 64. 
9 J.J. de Geer, 1853 Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht van 

Nyenrode. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vijfde deel, eerste 
stuk, blz. 138 - 226, in het bijzonder blz 174. 

10 Arnoidus Buchelius (Aernout van Buchel, 1565 - 1641), ongepubliceerd manuscript 
(Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht). 

11 De Geer, 1853, blz. 178. 
12 Script De Bruijn, blz. 64 - 65. 
13 Voogsgeerd, 1928, blz, 121 -123. Script De Bruijn, blz. 67. 
14 Eerdere onderzoekers noemen vooral 1434 en 1436. Voogsgeerd geeft beide jaar

tallen: 1434 in Collectie Voogsgeerd, inv. nr, 257b, 1436 in Coli Voogsgeerd, inv. nr. 
809. In zijn ongepubliceerde boek (1928, blz 126) koos Voogsgeerd voor 1436 
("Omtrent het sterfjaar van Amelis III verkeeren wij in het onzekere. Wij hebben 
dit hoofdstuk onder zijn naam tot 1436 gesteld, omdat in dat jaar zijn zonen met zijn 
goederen door Filips van Bourgondië werden beleend"). Ook bij anderen speelde de 
oorkonde uit 1436 een doorslaggevende rol. Zie bijvoorbeeld Van Spaen, 1807, blz. 
183: ". . . in 1436 was hij overleden, dewijl zijn zoon toen beleend werd". Zie verder 
noot 16. 

15 Memorialen Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, fol. 35 verso (Algemeen 
Rijksarchief, s-Gravenhage): "Up Sinte Jacobsdach apostel anno XXIX (= 25 juli 
1429) soe sijn Jan van Mijnden ende Melis van Mijnden, gebroederen, gebleven an 
mijns genadichs heren Rade van sulken geschiile, als sy onderlingen hebben van 
hairs vaders erve in manyeren, soe wes die Rade dair aff seggen sullen na den 
rechten van den lande, dat sy dat houden sullen an beyden syden." 

16 Hollandse Leen registers. Akte van 11 februari 1435 (Paasstijl; = 1436 in de tijdreke
ning waarin een jaar met Kerstmis begint). Philips van Bourgondië "verleidde" 
Amelis van Mijnden met "die helfte van alle die Goede te Minden, van Loosdrecht, 
van Muinenvelt, van Loenre Venne ende bider Vecht, mitten Huyse, Heeriichede, 
thienden ende alle synen toebehoren tot eenen erfleen" en de Nesse tot een recht-
leen. Hoogstwaarschijnlijk was er in 1436 geen sprake van een nieuwe belening, 
maar van een bevestiging van een al bestaande situatie. Misschien gaf het over
lijden van Jacoba van Beieren, in 1436, daartoe aanleiding. Van betekenis is in dit 
verband dat Filips op 11 februari 1436 refereerde aan de uitspraak gedaan te Leiden 
op 31 maart 1430, die hijzelf ook bevestigd had. Die uitspraak van 1430 sluit weer 
redelijk aan bij het verzoek om een beslissing dat in het jaar daarvoor werd gedaan 
door Jan en Amelis van Mijnden (zie vorige noot). Uit de periode 1429 - 1436 zijn 
mij geen betrouwbare vermeldingen van Amelis III bekend. Er wordt wel enkele 
malen melding gemaakt van een Melis van Mijnden, maar die kunnen heel wel 
betrekking hebben op zoon Amelis IV 

17 De Geer, 1853, blz. 200 
18 W. van Gouthoeven, 1620. D'oude Chronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zee-

landt ende Utrecht, Dordrecht, 2 delen, 629 + 360 blz., in het bijzonder deel 1, blz. 
191. Zie ook Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 809, blz. 1 en de bladzijde gemerkt 
"Wittert v.Hoogl. 3. 

19 Voogsgeerd, 1928, blz. 128. 
20 Coll. Voogsgeerd, inv. nr. 257b, blz. 2. 
21 Van Spaen, 1807, blz, 184: "De oudste zoon van Heer Amelis, droeg denzelfden naam 

van Amelis, maar hij verwierf niet de Ridderlijke waardigheid." 
22 J. Bumke, 1989. Hoofse Cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middel

eeuwen. Het Spectrum, Utrecht, 2 delen, te zamen 811 blz., in het bijzonder deel 2, 
blz. 371 - 372,388. 

23 Voogsgeerd, 1928, blz. 124. 
24 Schouwbrief op den Watergang van de Aa, 27 April 1683. In: C.W. Moorrees en P.J. 

Vermeulen, 1860. Mr. Johan van de Waters Groot Plakkaatboek 's Lands van 
Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810. Kemink en Zoon, Utrecht, 778 blz., 
in het bijzonder blz. 380 - 381. 
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25 De Geer, 1853, biz. 176 -177,205. 
26 S. van der Linde, 1954 (ongewijzigde herdruk 1978). 1000 Jaar Dorpsleven aan de 

Vecht, Loenen aan de Vecht 953 - 1953 Uitgave Drukkerij Van Kralingen/Kantoor
boekhandel Joop Lamme, Loenen aan de Vecht, 151 blz. Van der Linde schrijft op 
blz. 24 dat kasteel Cronenburch in 1424 door Hendrik van Cronenburch werd ver
kocht aan zijn zwager Amelis III. Brunekreef (1986a) volgde hem daarin. De aan
name dat het Amelis III was die Cronenburch kocht is mogelijk terug te voeren op 
Van Gouthoeven (1620, deel 1, blz. 191: "Amelis, heere van Mijnden ende Ruweel. .. 
hadde getrout een Dochter heere Henricx van Croonenburgh, welcke Heerlijck-
heyt hy daer na kochte van sijns Wijfs broeder" ). 
Herberen van Mijnden (letterlijk geciteerd in: Kleijntjens, 1923, blz. 234) laat er 
echter geen twijfel over bestaan dat het zijn grootvader Amelis IV was die het 
Loenense kasteel kocht van zijn neef: "want mijn vaders vader . . . Melis van 
Aemstell van Mijnden, heer tot Mijnden . .. coft het huys te Cronenborch van heer 
Henrick van Cronenborch, ritter. Ende desse voerszeide Melis van Aemstell van 
Mijnden sijn moeder was een dochter van Cronenborch ende sijn vader heeten 
oeck Melis van Mijnden", Zie ook Gedenkschriften van Jhr, Herberen van Mijnden, 
blz. 16 (cf. noot 29): "Ende mijn oldevader voorseyt (= Melis van Mijnden ende van 
Ruwiel) cocht Cronenborch van heer Henrick van Cronenborch ritter 
Over het jaar waarin de transactie plaats vond wordt de nodige duidelijkheid 
verschaft in Collectie Voogsgeerd (Historische Kring Loosdrecht), groene map nr. 
13 (verzameling foto's van Middeleeuwse oorkonden, zonder nadere aanduiding 
inzake de herkomst van dit materiaal), oorkonde van 19 september 1446. Het begin 
en einde van deze oorkonde luiden als volgt: 
"Ie Melis van Mynden doen condt allen luyden alsoe myn genadighe heere myn 
heer de Hertoge van Bourgondie ende van Brabant grave van Hollant. . . int jaer 
duysent vierhundert zesse ende veertich . . . belieft heeft die oversettinghe vanden 
huyse ende slote van Cronenburch mit boomgaerde, cingelen, graven, 
uuyterdycken ende hoofweyden mitter heerlicheyd ende daer tot tgerechte van 
Loenen tot Croenenburch totbehoerende van mynen lieven neve heren Henrick 
van Croenenburch die jonge, up my ende mynen erven, . . ." 
" . . . soe heb ie Melis van Mynden voornoemt mynen segel hieran gehanghen 
Gedaen ende gegeven inden Hage upten XIXen dach in September int jaer onses 
heren duysent vierhondert zess ende viertich voirnoemt." 

27 H. Brunekreef, 1986b. Heren van Amstel van Mijnden (III). Historische Kring Loos
drecht, jaargang 13, nr. 57, blz. 50 - 56. Brunekreef, die de aankoop van Cronen
burch in 1424 dateerde en aan Amelis III toeschreef, veronderstelt in deze publi-
katie bijgevolg abusievelijk dat de Van Mijndens in geldzorgen verkeerden omdat 
de aankoop hun financiële mogelijkheden eigenlijk te boven was gegaan. Niet 
Amelis maar Hendrik van Cronenburch was echter de centrale figuur in de finan
ciële perikelen. 

28 Over de munt het (oude) Franse schild, zie dit tijdschriftnummer blz. 43. 
29 Herberen van Mijnden, in: S. Muller Fz, 1888. Gedenkschriften van Jhr. Herberen 

van Mijnden. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, geves
tigd te Utrecht, elfde deel, blz. 16. 

30 Van Spaen, 1807, blz. 183 
31 Van der Linden, 1954, blz. 24. 
32 Officiatorum domini David, fol. 1, Registrum Judicale domini David episcopi Traiec-

tensis inceptum anno LVIII terre Traiectensis. 
33 D.Th. Enklaar, 1922. Het Landsheerlijk Bestuur aan deze Zijde van de IJssel gedu

rende de Regering van Bisschop David van Bourgondie. Utrecht, blz. 34, 35. 
34 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, blz, 14 - 15: ". . . Melis . . . nam 

te wijffe heer Herbern van Ysselsteins dochter, daer hy by wan seven zoenen, daer 
ick hiervoor off hebbe ghesprooken, ende seeven dochteren". De passage over de 
zeven zonen, waarnaar Herberen hier terugverwees, vinden we letterlijk 
geciteerd door Kleijntjens (1923, blz. 233 - 234), maar Herberen noemt er daar 
slechts zes. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de "seven", waar het ging om het aantal 
zonen, een schrijffout was. Ook Van Gouthoeven, 1620, deel 1, blz. 191, somt zes 
zonen en zeven dochters op, 

35 Van Spaen, 1807, blz, 186. 
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36 Herberen van Aemstel van Mijnden ende van Ruwiel, geciteerd door Kleijntjens, 
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