
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1917 Een akte uit den jare 1317, waarin Wouter van Mijnden voor zich en zijne nakomelingen trouw belooft aan den Graaf van Holland. De hierboven genoemde akte, welke in het oude archief vanHolland berust en die den ITden October van dit jaar op eenbestaan van juist 6 eeuwen kan bogen, verdient zeker wel eensin herinnering te worden gebracht, al was het alleen maar omhaar eerbiedwaardige oudheid. Ze heeft te meer aanspraak opvermelding, daar ze in oud-Hollandsch is gesteld, terwijl demeeste stukken uit dien tijd hun inhoud in het Latijn tot uit-drukking brengen. Moge het volgende als toelichting voor het ontstaan der aktedienen. Tot de tegenwoordige gemeente Loosdrecht behoort eenbuurtschap. Mijnden geheeten, die een afzonderlijk waterschapuitmaakt. Zij grenst in het westen aan de Vecht, welker oeveraldaar de Mijndensche

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

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



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

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

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











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