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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
4. 1472- 1563 

Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit is de laatste van vier artikelen over Heren Van Mijnden die tevens 
Heren Van Ruwiel waren, het slot dat ten westen van Breukelen aan de ri
vier de Aa heeft gestaan. Nadat werd vastgesteld hoe de Van Mijndens aan 
Ruwiel kwamen1 en hoe zowel de befaamde Wouter II van Mijnden2 als 
zijn zoon Amelis III en zijn kleinzoon Amelis IV3 zich nu eens als Stichtse 
en dan weer als Hollandse edelman opstelden, gaat het aan het eind van het 
verhaal vooral over Van Mijndens voor wie Ruwiel hun enige kasteel was. 

Wouter III van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Toen Amelis IV in of kort na 1472 overleed4 volgde zijn zoon Anthonis 
hem op de gebruikelijke wijze op als Heer van Cronenburch en als am
bachtsheer van Mijnden en Loosdrecht. Zoon Wouter kreeg, zoals met hem 
overeengekomen was,3 het slot Ruwiel toegewezen, met alles wat daar zoal 
bij hoorde.4 Op 30 januari 1473 legde de bisschop van Utrecht vast dat na 
het overlijden van Amelis IV van Mijnden en Ruwiel diens zoon Wouter 
formeel leenman van Ruwiel geworden was. 

Met de komst van Wouter III Amelisz van Aemstel van Mijnden naar 
het slot Ruwiel eindigde een periode van bijna één en een kwart eeuw 
waarin het kasteel hetzij een nevenverblijfplaats was van een Hollandse 
edelman danwei door hem in bruikleen werd afgestaan. Er kwamen nu 
weer bezitters voor wie de gerechtsheerlijkheid en het slot Ruwiel de 
voornaamste basis van hun bestaan waren. 

Wouter III had een door hem erkende buitenechtelijke dochter, Cunera 
van Mijnden, die omstreeks 1464 geboren is. Wouters moeder zorgde op 
Cronenburch voor haar opvoeding; zij groeide daar op samen met onder 
meer haar neven Àmelis en Jacob van Mijnden, zonen van Wouters oudere 
broer Anthonis. Later was zij burgeres van de stad Utrecht.5 

Pas toen zijn dochter Cunera al door haar kleuterjaren heen was trouwde 
Wouter III van Aemstel van Mijnden van Ruwiel. Vermoedelijk heeft hij 
met het stichten van een eigen gezin gewacht tot hij officieel Heer van 
Ruwiel geworden was. Zijn gemalin was Rijclant,6 een jonkvrouwe Van 
Merenborg (of Van Merenburch).7 

In 1473, dus al heel spoedig nadat hij als kasteelheer vas aangetreden, gaf Wouter 
van Aemstel van Mijnden van Ruwiel aan zijn neef Gijsbert van Nijenrode van Velzen 
een jaargeld van 10 oude Franse schilden, ten laste van inkomsten die Wouter genoot 
uit bezit in Leersum en omgeving8 Deze Gijsbert was de inmiddels bejaarde zoon van 
Margaretha van Mijnden en Johan van Nijenrode, een achterneef van Wouter III en 
oudoom van Gijsbrecht III van Nijenrode die sedert 1455 op het kasteel Nijenrode het 
bewind voerde. Enkele jaren later overleed Gijsbert van Nijenrode van Velzen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3. 1991 



141 

A melis I 

Geertruid van Ruwiel x Wouter I 

I 
Amelis II x (1) Beatrix, (2) Lutgarde van der Merwede 

I 
Wouter II x Jutte van Cuylenburgh 

Amelis III 
x Margriete van 
Cronenburch 

Johan 

Amelis IV 
x Johanna van 

IJsselstein 

Jan (Johan) 
x Alverada van 

Assendelft 

Anthonis 11 (of 12) 
anderen 

Wouter III 
x Rijclant 

van 
Merenborg 

Amelis V 

Anthonis II 

Cornells I 
x Johanna 

van Scher-
penseel 

I 
Cornelis II 
x Josina van 

Sparewoude 

Herberen 
x Jvr. van 

Schroijenstein 

Margaretha 
x Johan van Nijenrode 

van Velzen 

Gijsbert van Nijenrode 
van Velzen 

x Geertruid Uten Hamme 

Adriana van Nijenrode 
van Velzen 

x Albrecht van Schagen 

Josina van Schagen 
x ( 1) Wouter van Egmond 

(2) Joost van Borselen 

Afb. 1. Overzicht van de leden van het geslacht Van Mijnden die zich ook Heer van 
Ruwiel mochten noemen (vet gedrukt), en van enkele anderen die in deze reeks van 
vier artikelen worden vermeld 

Een kleindochter van Gijsbert van Nijenrode van Velzen was Josina (of Joost) van 
Schagen. Op 6 augustus 1484 sloot de knape (= zoon van een ridder, die zelf niet de 
status van ridder heeft bereikt) Wouter van Aemstel van Mijnden een overeenkomst 
met Josina, die daarbij in rechte werd vertegenwoordigd door haar echtgenoot Wouter 
van Egmond. Daarbij gaf Wouter 23 morgen land binnen het kerspel Breukelen aan 
Josina in leen. Hiervan lag 12 morgen in het Bisschopsgerecht "achter de kerck te 
Breuckeien", terwijl de overige 11 morgen, de "Ybel hoeve" geheten, in de Breukeier-
waard lagen, "daer boven naest gelant is Jacob van Vyanen en beneden Louf van 
Pallaes" ? 

In 1481 kasteel Ruwiel verwoest 

Over de eerste acht jaren waarin Wouter het bewind voerde over kasteel 
en gerechtsheerlijkheid Ruwiel is verder niet veel bekend. 

Daarna kwam een periode van rampspoed. Deze werd veroorzaakt door 
factoren van buitenaf. Politieke ontwikkelingen binnen Sticht en stad 
Utrecht gingen aan Wouter III en aan het kasteel Ruwiel niet voorbij. 
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Afb. 2. Laat-Middeleeuwse prent van een valkenier die bezig is een valk af te richten 
voor de valkenjacht. Deze vorm van jagen werd door zowel de ridders en knapen als de 
edelvrouwen beoefend. Het was een tijdrovend geduldwerk om van een valk een goede 
jachtvogel te maken, Reigers waren in onze streken vaak de prooi. 

Toen Wouter van Mijnden kasteelheer werd op Ruwiel was David van Bourgondië al 
ruim 15 jaar bisschop van Utrecht. Hij zou het nog bijna een kwart eeuw blijven. 
Bisschop David deed zijn best in het Sticht een gecentraliseerd bestuursstelsel in te 
voeren, wat niet zo in de smaak viel van de gevestigde edelen op het platteland en de 
patriciërs in de steden, die gewend waren een betrekkelijk ruime autonomie te 
hebben. De Staten van Utrecht dwongen hem in 1477 op zijn plannen terug te komen. 
Na enige jaren begon de bisschop te proberen langs andere weg toch zijn doel te 
bereiken. Jaren van grote onrust binnen het bisdom waren het gevolg. 

In 1481 schaarden Hoekse Utrechters onder aanvoering van Jan van Montfoorten 
burgemeester Jan van Lanscroon zich aan de kant van opstandige Hoeken in het 
gewest Holland. Gezamenlijk veroverden zij Leiden en plunderden ze Den Haag. Door 
een Bourgondisch leger verjaagd, zochten Hollandse rebellen en Utrechtse Hoeken 
hun toevlucht in de stad Utrecht. Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, die door 
zijn huwelijk met de Bourgondische erfdochter Maria de Rijke ook graaf van Holland 
was geworden, duldde een dergelijke concentratie van muiters vlak bij de grens niet 
en eiste van Utrecht dat de gevluchte Hoeken werden uitgewezen. Om zijn ultimatum 
te onderstrepen legde hij beslag op alle Utrechtse goederen in Holland. De stad 
Utrecht wendde zich tot bisschop David om diens voorspraak bij Maximiliaan, maar 
kreeg van hem het advies de eis in te willigen. Na lang beraad besloot de Raad dat 
inderdaad te gaan doen, maar meteen daarop sloegen de Hoekse extremisten hun 
tegenstanders de stad uit, waarbij veel slachtoffers vielen,10 
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Dit was het begin van een langdurige oorlog van Holland tegen Utrecht. Deze 
bestond hoofdzakelijk uit plunderingen van het platteland en een blokkade van de 
stad Utrecht en van haar bondgenoot Amersfoort Een aantal malen werden snelle 
tochten uitgevoerd om kasteien of steden te verrassen; soms werd zelfs een compleet 
veldleger op de been gebracht, De systematische politiek van de verschroeide aarde 
maakte van het tevoren bloeiende Sticht één grote puinhoop. Omgekeerd lieten de 
Stichtenaren zich niet onbetuigd en betaalden de Hollanders en hun medestanders 
met gelijke munt terug.10 Deze oorlog van Utrecht tegen Maximiiiaan eindigde in 1483 
met de inneming van de stad Utrecht. 

De kastelen bij Breukelen hadden in deze, wat genoemd werd, Grote 
Oorlog de invloed van beide strijdende partijen te verduren. 

Nijenrode steunde Holland en werd door de Utrechters ingenomen en 
verbrand, waarna Jan III van Nijenrode aan de herstelwerkzaamheden kon 
beginnen. 

Kasteel Ruwiel, dat aan de bisschoppelijke kant diende, werd in 1481 bij 
een verrassingsaanval door de Woerdenaren ingenomen en verbrand." 
Wouter van Mijnden heeft er de handen aan vol gehad de schade in de Joop 
der daarop volgende jaren weer te herstellen. Op 20 augustus 1497 werd 
nog eens bevestigd dat Wouter van Mijnden met Ruwiel beieend was.12 

Wouter III en zijn gezin 

Mogelijk verklaart deze gang van zaken rond de verwoesting en weder
opbouw van kasteel Ruwiel waarom Wouter ook pas op die 20ste augustus 
1497, zon kwart eeuw na zijn huwelijk, de financiële toekomst van zijn 
vrouw Rijclant zeker stelde. Hij deed dat door haar de belastingopbrengsten 
toe te kennen die aan Ruwiel toevielen, alsmede de opbrengsten van een 
boomgaard die aan kasteel Ruwiel toebehoorde.6 

Uit het huwelijk van Wouter III en Rijclant van Merenborg zijn drie 
zonen en een dochter bekend. Daarvan speelden er twee een rol in de ge
schiedenis van Ruwiel: Cornelis en Herberen. Corneiis werd in of rond 1476 
geboren.13 Herberen, die naar zijn oom de Domkanunnik Herberen van 
Aemstel van Mijnden van Ruwiel was genoemd,14 kwam vermoedelijk 
enkele jaren later ter wereld.15 De derde zoon heette Hubert, de dochter 
Johanna.16 

In het Sticht, en vooral in de stad Utrecht, bleef het nog lang onrustig. In 1496 
werd Frederik van Baden bisschop van Utrecht. In tegenstelling tot zijn voorganger 
streefde Frederik niet naar een sterk gecentraliseerd gezag, maar stelde hij zich er 
mee tevreden te regeren in samenwerking met de Staten. In de stad Utrecht kreeg ook 
hij echter te maken met een anti-Hollandse beweging onder de patriciërs, geleid door 
Evert Zoudenbalch, en met het tot uitbarsting komen van de eeuwenoude haat tegen 
IJsselstein. 

Beginnende met de herbouw van slot Ruwiel die op de verwoesting in 
1481 volgde, heeft onder Wouter III en zijn nakomelingen hoogstwaar
schijnlijk een geleidelijke verdichting van de bebouwing op de binnenplaats 
van het kasteel plaats gevonden. Doordat de militaire functie van het 
kasteel was verminderd kon de bezitter meer aandacht gaan geven aan de 
verbetering van het wooncomfort. Als eerste grote uitbreiding zal vrijwel 
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zeker het huis naast de woontoren zijn gerealiseerd. De uitbreidingen en 
aanpassingen die ook wijzigingen in de verdedigingsmuur vereisten, zoals 
het daarin plaatsen van vensters, zijn pas later tot stand gebracht, na de 
tijd van de Van Mijndens op Ruwiel. 

Anthonis, de oudste broer van Wouter, die al Heer van Cronenburch was, 
kocht in 1490 ook kasteel Loenersloot en de bijbehorende gerechtsheerlijk-
heid van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. De verkoper was heer Boudewijn 
vanZwieten.17 

Cornells I van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

De oudste zoon, Cornells, volgde zijn vader Wouter van Aemstel van 
Mijnden van Ruwiel op.7 Dat gebeurde in 1500, na op het overlijden van 
Wouter III.18 Cornells was toen omstreeks 24 jaar oud.13 Maar de eerste 
periode van zijn kasteelheerschap duurde slechts kort. Op 8 juli 1502 werd 
bericht dat Cornells van Mijnden uit kasteel Ruwiel vertrokken was, 
waarna Heer Herman van Lokhorst ermee beleend werd.19 Ongeveer twee 
weken later kende Herman van Lokhorst de volledige lijftocht van Ruwiel 
aan Cornells van Mijnden toe.19 Dat wijst er op dat er tussen deze beide 
heren een goede verstandhouding bestond. Eind 1508 zag Herman van 
Lokhorst weer van Ruwiel af en kwam het kasteel opnieuw aan Cornells 
van Mijnden.20 Deze belening aan Cornells werd op 20 januari 1518 
herbevestigd.21 Het blijft een intrigerende vraag welke zwaarwegende 
zaken Cornells in de jaren 1502 - 1508 te doen had dat hij de zorg voor het 
kasteel en de gerechtsheerlijkheid Ruwiel er toen niet bij kon hebben. Het 
antwoord heb ik tot dusver niet kunnen vinden. Vanaf 1508 is Cornelis 
gedurende zijn verdere leven Heer van Ruwiel gebleven. 

In het kohier van het huisgeld, een belastingheffing, uit 15H is sprake 
van de boerderij "cleyn Rueeü" (Klein Ruwiel), gelegen in de Breukeier-
waard en bewoond door Henrick Reyerss. Gelet op de hoogte van de aanslag 
was hij de rijkste van de vier in de Breukelerwaard wonende boeren.22 De 
naam van het bedrijf geeft aan dat het een boerderij op pachtgrond was. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het dezelfde boerderij betrof als die welke in 1459 
door de Heer van Ruwiel was verpacht aan Loef Dorlant3 "Klein Ruwiel" lag aan de 
weg waarover men moest gaan om vanaf Breukelen kasteel Ruwiel te bereiken (de 
huidige verbinding via een weggetje dat van Oud Aa aftakt was eertijds in ieder geval 
minder direct doordat de brug over de rivier de Aa er nog niet was) en had dus een 
belangrijke strategische functie. Verdacht volk kon er worden opgehouden en in de 
tussentijd kon de wacht op het slot worden gewaarschuwd. Aanvankelijk zal het 
bedrijf mogelijk ook de taak hebben gehad de kasteelboerderij te ondersteunen inzake 
de voedselvoorziening van het kasteel. Toen echter onder de Van Mijndens het slot 

Afb. 3 (boven) en 4 (onder) op de bladzijde hiernaast. De tekening, door Roeland 
Roghman ca. 1646 van "De Burcht Ruwiel" gemaakt (Afb. 3) en de daarop gebaseerde 
gravure van Jacob Schijnvoet, die zon 60 jaar later pas werd gemaakt, toen het kasteel 
zelf al door de troepen van Lodewijk XIV was vernield (Afb. 4). Van buiten komend 
moest men, om de brug over de slotgracht te bereiken, eerst een eenvoudig 
poortgebouw passeren In Afb 3 is rechts vaag nog iets van dat poortgebouw te zien 
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Ruwiel slechts een "tweede huis" vas, had het kasteel deze agrarische steun in de rug 
van "Klein Ruwiel" niet meer zo nodig en kon men er toe overgaan de boerderij te 
verpachten aan een notabele die de meeropbrengsten aan landbouwprodukten wel 
goed kon gebruiken, 

"Klein Ruwiel" stond iets ten westen van de huidige boerderij "Molensteyn", 
Breukelerwaard 3 Toen de oude boerderij bouwvallig was geworden werd aan de ande
re kant van het schuurtje een nieuwe boerderij gezet, die lange tijd ook nog "Klein 
Ruwiel heeft geheten. Delen van dat schuurtje/kalverhok zijn het enige wat nog rest 
van alles wat ooit de opstallen van het oude "Klein Ruwiel" waren. Verder zijn onder 
het huidige weiland op de plek waar eeuwenlang de boerderij stond spaarzame bak
stenen overblijfselen aanwezig. Na een verkoop werd in 1940 de naam van de 
boerderij gewijzigd in "Molensteyn". 

Ook in Loosdrecht hadden de Ruwielse Van Mijndens nog bezit. In 1520 
stond Cornells een stuk land met daarop gebouwde opstal, dat hij van zijn 
vader Wouter geërfd had, af aan zijn zuster Janna (= Johanna).23 

Cornells trouwde, vermoedelijk begin 1520, met Johanna van Scherpen-
seel, dochter van de Gelderse edelman Geurt van Scherpenseel.24 

In 1515 had de jeugdige Karel van Oostenrijk, zoon van de in 1506 overleden Filips 
de Schone, de regering over een belangrijk deel van de Nederlanden aanvaard. Hij 
werd achtereenvolgens in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland ingehuldigd. In 
1516 werd Karel - door het overlijden van Ferdinand van Aragon, zijn grootvader van 
moederszijde - tevens koning van Spanje. Om die taak degelijk te kunnen vervullen 
had hij behoefte aan rust in de Nederlanden. Een van zijn problemen was de Stichtse 
bisschop Frederik van Baden, die bijna voortdurend met de stad Utrecht overhoop lag 
en daardoor ook in Holland onrust teweeg bracht. Karel wist in 1517 bisschop Frederik 
te bewegen af te treden en slaagde er in zijn bloedverwant Filips van Bourgondië door 
de paus tot opvolger benoemd te krijgen. In augustus 1517 trad bisschop Filips als 
wereldlijk heerser aan, in het begin van 1518 werd hij als kerkvorst ingewijd. In 1519 
werd Karel van Oostenrijk, als Karel V, tevens opvolger van zijn andere grootvader, 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk, 

In 1521 en volgende jaren werd Cornells van Aemstel van Mijnden van 
Ruwiel genoemd als lid van de ridderschap van 't Sticht.25 Hij moet 
bisschop Filips van Bourgondië dus redelijk goed gekend hebben. Reeds in 
1524 overleed Cornelis, 48 jaar oud,24 

Doordat hij pas op betrekkelijk late leeftijd huwde zijn Cornelis van 
Aemstel van Mijnden van Ruwiel en Johanna van Scherpenseel niet langer 
dan vier jaar getrouwd geweest.24 Zij hadden maar één kind, een zoon. 
Aanvankelijk heette die, naar zijn grootvader, Wouter van Aemstel van 
Mijnden26 Maar na het overlijden van zijn vader heeft zijn moeder de naam 
van het jongetje veranderd in Cornelis.24 

Cornelis I had voor zich en zijn gezin ook een woning in de stad Utrecht. 
Dat adellijke huis, ook Ruwiel geheten, stond aan de zuidzijde van de 
Oudegracht, tussen de Bakkersbrug en de Jacobibrug.26 Daar verbleven ze 
meer dan op het slot Ruwiel.25 De weduwe en haar zoon bleven na de dood 
van Cornelis in Utrecht wonen. Kasteel Ruwiel was hun buitenverblijf. De 
jonge Wouter/Cornelis ging in Utrecht naar school. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Toen vader Cornelis overleed was zijn zoon Wouter/Cornelis II pas drie 
jaar oud.28 Hoewel hij al spoedig met kasteel Ruwiel en alles wat daarbij 
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behoorde beleend werd,29 kon hij in de praktijk die verantwoordelijkheid 
nog lange tijd niet aan. Daarom trad namens hem zijn oom Herberen op als 
Heer van het huis en gerecht van Ruwiel.3- In een belastingkohier uit 1536 
wordt gesproken van het Ruwielsgerecht van Herbert van Mijnden.31 In 
een later kohier, waarbij dat van 1536 duidelijk als voorbeeld had gediend, 
werd daarnaar nog eens nadrukkelijk verwezen.32 

Herberen voerde zijn taken als slotvoogd van Ruwiel als nevenactiviteit 
uit. Daarnaast deed hij een aantal andere dingen waardoor ook hij waar
schijnlijk heel wat meer tijd in de stad Utrecht doorbracht dan op kasteel 
Ruwiel.25 In het bijzonder diende hij de heren Walraven van Brederode en 
Wolfert van Brederode als hofmeester.33 De heren van Brederode hadden 
het kasteel van Vianen als hun traditionele thuisbasis, maar bezaten 
bovendien een huis in de stad Utrecht.34 Herberen huwde een dochter van 
de Utrechtse schepen Joost van Schroijenstein.35 

Uit de tijd van Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel is een 
aanwijzing bewaard gebleven dat ook Portengen-Zuideinde onder Ruwiel 
viel. In 1526 werd Wendelmoet, dochter van Peter Ruysch, door de heer 
van Ruwiel beleend met 4 morgen land in het Zuideind van Portengen.36 

Slotvoogd schreef memoires 

Van Herberen zijn 29 tweezijdig beschreven bladen met "memoires" 
bewaard gebleven.37 Het betreft een verzameling van herinneringen, door 
Herberen niet lang na de vertelde gebeurtenissen, op verschillende tijden 
en zonder enig systeem opgeschreven.33 Het handschrift en de zinsbouw 
verraden dat Herberen niet gewoon was de pen te voeren.38 

Helaas vertelt de schrijver in deze memoires niet erg veel over zichzelf 
of over kasteel Ruwiel. De meeste verhalen gaan over gebeurtenissen in de 
stad en het gewest Utrecht. De gedenkschriften zijn ook onvolledig. Soms 
kwam Herberen er blijkbaar gewoon niet toe om bepaalde ervaringen op 
papier vast te leggen. Vrij onverwacht hield hij tenslotte met schrijven op. 

Herberens geschriften geven ons indirect wel enig zicht op zijn persoon: 
een edelman die de gebruikelijke opvoeding van zijn tijdgenoten ontving, 
over praktische kennis beschikte, maar weinig algemeen ontwikkeld was; 
een man ook die vervuld was van de luister van zijn eeuwenoude geslacht.7 

Begin van de Kerkelijke Reformatie 

Om het tijdvak van Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel te 
begrijpen moeten we opnieuw aandacht geven aan de algemene politieke 
ontwikkelingen in het gewest Utrecht en daarbuiten. 

Bisschop Filips van Bourgondie was een ontwikkeld en bedachtzaam man Daardoor 
wist hij in het Nedersticht in brede kring respect te verwerven. Maar daarbuiten zat 
het hem niet mee, vooral doordat hij zich voortdurend moest verdedigen tegen Karel 
van Egmond, hertog van Gelre, die doorkneed was in zowel de Staatskunde als de 
krijgskunst. In het Oversticht (Overijssel) kreeg hertog Karel de overhand. Als ker
kelijk vorst kreeg Filips het evenmin gemakkelijk, Op 31 oktober 1517 had Luther zijn 
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95 Stellingen bevestigd aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dat leidde tot een 
beweging die op kerkelijk zowel als politiek gebied grote veranderingen in West-
Europa teweeg heeft gebracht. Bisschop Filips had oog voor de in de Rooms-Katholieke 
kerk ingeslopen misbruiken en begrip voor de geschriften van Luther en andere 
kerkhervormers. Toch moest hij als bisschop er aan meewerken de uitbreiding van de 
kerkscheuring tegen te gaan. Hij deed dat met beleid en gematigdheid. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel was minder gematigd in 
zijn oordeel over de ketterij. Hij noemde Luther een valse profeet die mis
leidende boeken schreef. Op niet mis te verstane manier maakte Herberen 
duidelijk dat hij het afkeurde dat Luther niet veel van de paus moest 
hebben, zijn monnikspij had afgelegd en een vrouw had getrouwd. Heel wat 
positiever uitte Herberen zich over Erasmus. Herberen maakte er melding 
van dat ook in Utrecht en omgeving slechte mannen en vrouwen van hun 
oude geloof waren afgevallen en 's nachts heimelijk in het open veld hun 
nieuwe geloof predikten.39 Ze hielden niet van sacramenten en heilige olie, 
niet van paus en priester, zongen de mis in de landstaal en verkondigden 
dat ieder mens zijn eigen vrije wil heeft. Herberen keek met verbaasde 
ogen het gedrag van de ketters aan. 

Einde van het wereldlijk regime van de bisschop van Utrecht 

In 1522 overleed bisschop Filips van Bourgondie. Hendrik van Beieren, zoon van de 
keurvorst van de Palts, werd zijn opvolger Bisschop Hendrik deed vanaf het begin 
van zijn regering pogingen het gehele Sticht onder zijn gezag te brengen. In het 
Oversticht stuitte ook hij daarbij op Karel van Egmond Voor een flink bedrag aan 
geld, vooruit betaald, wilde Karel echter wel het veld ruimen, want de voornaamste 
Overijsselse steden hadden zich aan zijn heerschappij onttrokken en zich zelfstandig 
verklaard en Karel had het er eigenlijk niet meer zo voor over om hen opnieuw te 
onderwerpen. Maar bisschop Hendrik zat met een lege kas en de Staten van Utrecht 
wilden hem geen geldmiddelen verschaffen. De kloosters konden niet genoeg opbren
gen. Dus moest de stad Utrecht dan maar gaan betalen, wat tot forse conflicten leidde, 
tussen bisschop en stadsbestuur en tussen de heersende magistraat en de gilden. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel maakte deze gebeurte
nissen van nabij mee, want hij woonde in die tijd in Utrecht bij heer 
Wolfert van Brederode.34 

Hij vertelde dat hij een groep burgers in vergadering bijeen had gezien, 
waar ze mopperden op hun bestuurders, in het bijzonder op de patriciërs 
onder de leiding van Evert Zoudenbalch. Ze namen het de zittende magis
traten onder meer kwalijk dat door hun toedoen een aantal geachte mensen 
uit de stad verbannen was, Onder die bannelingen was ook Herberens neef 
A melis V van Aemstel van Mijnden, Heer van Cronenburch, die al zon tien 
jaar niet meer in de stad had mogen komen.34 

Toen deze ballingen (misschien wel door toedoen van Herberen) verna
men dat de burgers van Utrecht in verzet kwamen tegen de voorzitter van 
het stadsbestuur hielpen ze graag mee om verdeeldheid te zaaien. Ze boden 
de burgerij aan om hen met ongeveer twee- tot driehonderd man te hulp te 
komen, als zij bereid waren op een ochtend de stadspoorten voor hen te 
openen.34 De burgers gingen daar niet concreet op in. 
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Het stadsbestuur onder Evert Zoudenbalch werd door de stedelingen zelf ten val ge
bracht, Daarna konden de bannelingen weer gewoon vrijelijk in de stad komen. Maar 
de problemen waren daarmee nog allesbehalve opgelost. De spanningen liepen zelfs 
zo hoog op dat de patriciërs uiteindelijk de bescherming inriepen van de Gelderse 
hertog Karel van Egmond, die prompt met zijn krijgslieden het Nedersticht binnen
drong. De bisschop kon niet meer doen dan een verdedigingsoorlog voeren. Van 
Holland kreeg hij geen steun. Op 5 augustus 1527 reden de eerste Gelderse ruiters de 
stad Utrecht binnen, 

Kort daarop kreeg de bisschop er genoeg van om met onwillige onderdanen een 
uitzichtloze oorlog te moeten voeren. Hij achtte zich niet in staat zijn wereldlijk gezag 
over het bisdom te handhaven. Dat bracht hem tot een ingrijpend besluit. Hij bood de 
keizer aan het hele Sticht aan hem af te staan, onder voorwaarde dat die het Sticht zou 
beschermen net zo als zijn andere landen en dat aan de bisschop een jaargeld zou 
worden uitgekeerd. Overijssel sloot zich bij het voorstel aan en de keizer ging er op 15 
november 1527 op in. Aan de periode waarin de bisschop van Utrecht tevens als 
wereldlijk vorst optrad was een einde gekomen. 

Nog in 1528 werden de troepen van Karel van Egmond uit de stad Utrecht verdre
ven en kwam een vredesverdrag tussen Karel V en Karel van Egmond tot stand, 
Utrecht was nu onder dezelfde heer gekomen als Holland: Karel V, die als landsheer de 
titel koning voerde en als opperste leenheer de titel van keizer. Beide gewesten 
werden, hoewel Utrecht gedeeltelijk nog eigen rechten behield, voortaan namens de 
koning door dezelfde stadhouder bestuurd. Overijssel werd van het Nedersticht 
gescheiden en kreeg een eigen bestuurder. Friesland en Groningen hadden ook Karel 
V als hun heer aangenomen. Hoewel Gelderland nog ontbrak, begonnen de contouren 
van de verenigde Nederlanden zich af te tekenen. 

In Breukelen was vanaf 1528 de koning, in plaats van de bisschop, leen
heer van kasteel Ruwiel. Tevens werd het oude Bisschopsgerecht omgezet 
in het Koninklijke Majesteitsgerecht (soms ook het Keizerlijke Majesteits
gerecht genoemd). Als een uitvloeisel van de machtswisseling van bisschop 
naar koning/keizer Karel V werd op 29 juli 1529 herbevestigd dat Cornelis 
van Mijnden was beleend met het huis en de goederen van Ruwiel.40 

Bestuurlijke hervormingen, godsdienstig conservatisme 

In 1536 erkenden de Staten van Utrecht het slot Ruwiel als een 
ridder matige hofstad.41 De ambachtsheerlijkheid Ruwiel was rond die tijd 
802 morgen en 300 roeden groot (683,4 hectare).42 

In 1539 gaf keizer Karel V aan Herberen van Mijnden toestemming om 
in het gerecht Ruwiel over te gaan van het burenrecht (waarbij alle man
nelijke erfelijke grondbezitters stemrecht hadden) op het schepenrecht 
(waarbij vijf schepenen namens de ingezetenen optraden).42 Overigens 
moeten we in dit geval over de toepassing van het burenrecht niet al te 
moeilijk denken; het hele gerecht telde niet meer dan zon 35 à 40 huizen. 

Naast slotvoogd van Ruwiel was Herberen van Aemstel van Mijnden van 
Ruwiel in 1538 ook kameraar van de Staten van Utrecht.28 De kameraar of 
thesaurier was een ambtelijke medewerker die belast was met het geldelijk 
beheer. 

Inmiddels greep de Kerkelijke Reformatie in de jaren 1530 en daarna 
steeds sterker om zich heen.43 In het westen van het Sticht Utrecht wisten 
vooral de Wederdopers aanhang te verwerven. Daarnaast waren er gema
tigder protestanten. Herberen van Mijnden zag die godsdienstige verdeeld
heid met lede ogen aan. Hij kon er zich goed in vinden dat de ketters van 
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overheidswege werden gestraft. Daarbij ging het er soms niet zachtzinnig 
aan toe: mannen werden onthoofd of verbrand, vrouwen in de nacht in het 
Utrechtse raadhuis in wijnpijpen (= lange en smalle vaten) verdronken.44 

Toen Herberen in die tijd onder het gehoor zat van de beminnelijke 
maar in zijn ogen dwalende pastoor Dirck van Abcoude kon hij het niet 
laten hem toe te roepen: "Meneer pastoor, u hebt zulke goede ouders en 
voorouders gehad, net als ik, wilt u dan wijzer zijn dan zij?", waarop de 
pastoor antwoordde dat zij nog niet beter wisten en, voor zover ze dingen 
wel aanvoelden, de waarheid nog niet durfden zeggen.43 Meester Dirck van 
Abcoude kwam er uiteindelijk verhoudingsgewijs genadig van af. Hij zat 
een jaar lang in kasteel Vredenburg gevangen, werd tot de brandstapel 
veroordeeld maar kreeg op voorspraak van vrienden gelegenheid zijn 
dwalingen schriftelijk te herroepen en het volk in het openbaar vergiffenis 
te vragen omdat hij hen slecht en valselijk was voorgegaan. Daarop werd 
hij, onder bedreiging met de doodstraf, naar Leuven verbannen.45 

De ingezetenen van het Ruwieisgerecht (Kortrijk, Portengen, Portengen-
Ter Aa) zullen van de behoudende godsdienstige opvattingen van hun 
slotvoogd en waarnemend gerechtsheer op de hoogte zijn geweest. Zo ze al 
geneigd waren tot afwijkende inzichten was het niet verstandig daarvan in 
het openbaar blijk te geven. 

Herberen beheerde Ruwiel tot medio 1540. In dat jaar werd de jonge 
Cornelis "mondig".40 

Herberen heeft vermoedelijk gedurende de tijd waarin hij slotvoogd over Ruwiel 
was veel van het huis Ruwiel in de stad Utrecht gebruik gemaakt. Hij werd in 1537 
vermeid ais lid van de Utrechtse ridderschap 25 In 1540 was hij tegenwoordig bij de 
intocht van Karel V te Utrecht.33 Bij die gelegenheid reisde de keizer eerst van 
Amsterdam naar Cronenburch in Loenen; vandaar werd hij opgehaald voor de tocht 
door gewest en stad Utrecht,46 Ook in 1549 werd Herberen als lid van de Utrechtse 
ridderschap genoemd.25 Herberen overleed in of kort na 1566.47 Hij had twee zonen, 
Wouter en Filips, en vier dochters, Johanna, Catharina, Petronella en Anna.47 Zoon 
Wouter overleed kinderloos in grote armoede te IJsselstein in 1612.48 Een van de 
dochters, Petronella, non te Coninxvelt bij Delft, stierf in 1598,48 

Cornelis II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Op 2 juni 1540 legde Cornelis II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel de 
eed van trouw aan de landsheer af.40 Vanaf die datum trad hij officieel op 
als Heer van Ruwiel. Cornelis II trouwde met Josina van Sparenwoude.49 

Van al de Van Mijndens van Ruwiel is Cornelis II de enige waarvan een 
portret bekend is (zie ook Afbeelding 5). Het betreft een schilderij van vijf 
leden van de Utrechtse Jeruzalemsbroederschap,50 dat werd geschilderd 
door Jan van Scorel en in het bezit is van het Centraal Museum te Utrecht.28 

In het onderschrift staat te lezen: "van Aemstel van Minde, heer tot Ruweel 
Bin ie Cornelis jonc van jaren. Te Jerusalem was ie god hebs deel. In 't jaer 
(vijftien) eenenveertich bi waerheits verclare". 

In de ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten was de eerder 
in dit artikel genoemde Anthonis van Aemstel van Mijnden van Cronenburch opge
volgd door zijn zoon Amelis V (zie Afbeelding 6). Hij werd ook Heer van Loenersloot. 
In 1515 werd die belening herbevestigd51 Amelis' jongere broer, Jacob van Aemstel 
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Afb 5 Portret van Cornells II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel, als lid van de 
Utrechtse Jeruzalembroederschap, geschilderd door Jan van Scorel (reproduktie 
beschikbaar gesteld door het Centraal Museum te Utrecht). 

van Mijnden geheten, trouwde met Johanna van Nijenrode, de jongere zuster van de 
erfdochter Josina van Nijenrode die met Willem Turck gehuwd was?2 Deze Jacob van 
Aemstel van Mijnden kreeg in 1516 door zijn broer Amelis kasteel Loenersloot 
toebedeeld.53 Hij voerde daarna de titel Heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa. Jacob 
van Aemstel van Mijnden komt in de geschiedenis onder meer voor als hofmeester en 
vertrouwde raadgever van bisschop Hendrik van Beieren. Bij sommige tegenstanders 
van de bisschop binnen de stad Utrecht was hij niet zo geliefd; zij noemden hem 
spottend "bisschop Jacob". Jacob van Aemstel van Mijnden was ook hoofd van de 
Stichtse ridderschap 54 

Cornells II in financiële problemen 

Cornelis II en Josina van Sparenwoude kregen een zoon Gerrit, die jong 
overleed, en drie dochters. De oudste van deze dochters, Johanna, trouwde 
met Frederik de Wael van Vronenstein, welk huwelijk kinderloos gebleven 
lijkt te zijn. De beide andere dochters stierven op jeugdige leeftijd.55 

Toen keizer Karel V in 1549 opnieuw naar Utrecht kwam was Cornelis II 
van Aemstel van Mijnden van Ruwiel een van de leden van het officiële 
ontvangstgezelschap.56 

Reeds in de nadagen van Cornelis II bleek er onder zijn nakomelingen 
niemand meer te zijn die na hem de zorg voor Ruwiel op zich kon of wilde 
nemen. Bovendien was de financiële positie van Cornelis II niet best, zodat 
men in zijn verre familie er niet op zat te wachten om in zijn voetsporen te 
treden. Op 15 januari 1557 nam Cornelis van Mijnden een hypotheek van 
1200 gulden op kasteel Ruwiel, hem verschaft door Cornelis van Mierop.57 
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A melis IV 

Aathonis I Wouter III 
x Elisabeth van Zuilen van Nyveld Heer van Ruwiel 

. I 
A melis V Jacob I Cornells I Herberen 

x Johanna van Nijenrode 

Jacob II Anton Cornelis II 
x Philippotte Uiteneng 

Joost I 
x Wilhelmina van Voorst 

Jacob III 
x Maria van Sparenwoude 

Joost II 
x Odilia van Wassenaar tot Warmond 

I 
Maria Johanna 
x Pieter Reinier van Stepradt tot Doddendael en Duistervoorde 

Afb 6 Overzicht van de leden van het geslacht Van Aemstel van Mijnden die sedert de 
aankoop in 1490 Heer of Vrouwe van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop varen (vet 
gedrukt) en hun relatie tot enkele anderen die in dit artikel worden genoemd. 

Ik heb niet de indruk gekregen dat de geldproblemen toe te schrijven 
waren aan slecht beheer. De benoeming van Herberen van Mijnden tot ka
meraar van de Staten van Utrecht maakt duidelijk dat binnen de familie 
Van Mijnden deskundigheid aanwezig was in het behandelen van geld
zaken. Misschien deed zich nog de nasleep gelden van het herstel na de 
verwoesting in 1481 en de verbeteringen die nodig waren om het oude slot 
wat plezieriger bewoonbaar te maken. Ook was de financiële basis die de 
gerechtsheerlijkheid aan belastingopbrengsten en andere revenuen bood 
vrij zwak, door het betrekkelijk kleine aantal belastingplichtigen en de 
eenzijdige afhankelijkheid van de landbouw. 

Vertrek van de Van Mijndens van Ruwiel 

Op de vrije markt vond Cornelis wel een gegadigde voor Ruwiel in de 
persoon van joffer Agniese van Aeswijn. Zij kende Cornelis van Aemstel 
van Mijnden hypothecaire rechten toe tot een totaalbedrag van 10 189 
gulden, waarvoor zij als onderpand stelde zowel het kasteel Ruwiel als 10 
morgen land bij Ruwiel, genaamd "Poelrije".58 

In 1563 berichtte Cornelis van Aemstel van Mijnden van Ruwiel aan 
Filips II - die na de troonsafstand van zijn vader Karel V hem in 1555 ook 
als landsheer van Utrecht was opgevolgd - dat de Van Aemstels van 
Mijnden verder afzagen van hun aanspraken op kasteel Ruwiel, maar dat 
hij wel een opvolger van buiten zijn familie kon voordragen. 

Op 12 november 1563 werd de Gelderse Agnes van Aeswijn met het huis 
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Ruwiel beieend.58 Daarmee was aan het tijdvak, dat meer dan twee eeuwen 
had geduurd, waarin Ruwiel in handen was van het geslacht Van Mijnden 
een definitief einde gekomen. 

Vanaf die tijd was hun huis in Utrecht, waarvan ze daarvóór toch al vaak 
gebruik maakten, de permanente verblijfplaats van Cornells van Aemstel 
van Mijnden en zijn gezin. 

Op 20 december 1563 werd de akte van 15 januari 1557 inzake de 
plecht ten gunste van Cornells van Mierop "gecasseerd", dat wil zeggen 
buiten werking gesteld,59 nadat de schuld was afgelost. 

Cornells II maakte zijn testament in 1564.55 Daarin werden al zijn 
kinderen genoemd, waarvan op dat tijdstip alleen dochter Johanna nog in 
leven was; zij was toen nog niet getrouwd. Na de spoedig daarop volgende 
dood van Cornells (1565) maakte zijn weduwe Josina van Sparenwoude 
eveneens een testament.55 

Op 15 juli 1592 werd de plecht gecasseerd die Agnes van Aeswijn en 
Floris van den Bongard hadden ten gunste van de erven van Cornells van 
Aemstel van Mijnden.58 In 1600 stierf de weduwe van Cornells II.49 '55 

We staan tot slot nog even stil bij Van Mijndens die Loenersloot en de daarbij beho
rende heerlijkheid in handen hadden (zie Afbeelding 6). De al eerder genoemde Jacob 
van Aemstel van Mijnden, Heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, en zijn vrouw 
Johanna van Nijenrode hadden twee zonen: Jacob en Anton. Jacob Jr. trouwde met 
Philippotte (of Filippa), dochter van Amelis Üiteneng en Wilhelma van Doornik. Hij 
werd in 1531 en 1537 genoemd als lid van de ridderschap van het Sticht Utrecht60 In 
1534 werd deze Jacob II beleend met de ridderhofstad Loenersloot. In 1542 stierf zijn 
vrouw. Jacob II zelf komt in de archieven voor tot in 1544 6 I Vermoedelijk overleed 
hij in dat jaar of kort daarna. Zijn vader Jacob I kreeg daarna opnieuw de positie van 
Heer van Loenersloot. 

Jacob II van Aemstel van Mijnden liet een in 1537 geboren zoon na, die Joost was 
genoemd. Deze Joost erfde Loenersloot, Ter Aa en Oukoop van zijn grootvader Jacob I 
bij diens overlijden in 1568.62 Joost en zijn vrouw Wilhelmina van Voorst kregen twee 
zonen en drie dochters die de volwassen leeftijd bereikten. Joosts oudste zoon, Jacob 
III, volgde hem op als Heer van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. Hetzelfde gebeurde 
weer met diens oudste zoon Joost II, geboren uit het in 1615 gesloten huwelijk met 
Maria van Sparenwoude.60 

Deze Joost II had uit zijn huwelijk met Odilia van Wassenaar tot Warmond slechts 
dochters, waarvan er maar één oud genoeg werd om te trouwen Na de dood van Joost 
II in 1651 kwam de Heerlijkheid Loenersloot, Ter Aa en Oukoop aan die dochter Maria 
Johanna van Aemstel van Mijnden en haar man Pieter Reinier van Stepradt tot 
Doddendael en Duistervoorde. Hun nakomelingen hebben dit bezit verkocht 6" 
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32 Archief der Staten van Utrecht, inv, nr. 97, fol. 321 - 346. Uittreksel uit het 
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(Rijksarchief te Utrecht). 

33 Muiier, 1888, blz, 3. 
34 Gedenkschriften van Jhr, Herberen van Mijnden, blz. 23. 
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47 Kieijntjens, 1923, blz, 232 - 233, die daarmee Muller, 1888, corrigeerde Laatst
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55 Van Spaen, 1807, blz, 1% 
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58 Stichts Repertorium, Utrechts Leenhof, inv. nr. 191, registerakte F, fol. 131. 

Onderpand voor de plecht "t leen in capite en 't leen staande fol. 178" 
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