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Heren en vrouwen van Kronenburg m 
C.J. DE KRUIJTEREN DRS. H.B.J. PIERON 

Het kasteel Kronenburg, dat tussen Loenen en 
Nieuwersluis aan de Vecht was gelegen, werd 
misschien al in de 12de eeuw gebouwd. Het 
werd herhaaldelijk verwoest en hersteld, totdat 
het uiteindelijk in 1836 in opdracht van de 
toenmalige eigenaar Abraham du Bois geheel 
werd gesloopt ij-
De heren van Kronenburg hebben op de 
geschiedenis van Loenen en omgeving een 
belangrijk stempel gedrukt, belangrijker dan de 
bisschop en later de Staten van Utrecht2). Wie 
waren door de eeuwen heen de heren en vrou
wen van Kronenburg? 

In een aantal afleveringen wil de redactie een zo 
volledig mogelijk overzicht van hen geven. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van enkele ons ten 
dienste staande bronnen (zie onderaan dit arti
kel onder het kopje 'bronnen'). Indien mogelijk 
ontvangt de redactie graag aanvullingen cq. ver
beteringen op de hier gepubliceerde gegevens. 

Kronenburg 
Het slot Kronenburg werd volgens de overleve
ring in 1122 gebouwd door Jan van Cronen-
burgh. Deze overlevering is vrijwel zeker 
onjuisr. Toch is het landgoed Kronenburg erg 
oud. In 1156 wordt het land van Willem van 
Velsen genoemd dat bij Loenen moet hebben 
gelegen 3). Deze Willem zal een voorouder zijn 
van Gerard van Velsen die eind 13de eeuw heer 
van Kronenburg was. Willem van Velsen was 
waarschijnlijk heer van Velsen en Wijkambacht 
in Noord-Holland. Het is niet bekend hoe hij 
in Loenen gegoed raakte, misschien had hij 
zich voor de bisschop van Utrecht verdienstelijk 
gemaakt. De bisschop was heer van half Loe
nen. De andere helft van Loenen behoorde toe 
aan de heer van Amstel. 
Willems opvolget in Velsen en Wijkambacht 
was Albrecht Banjaert I, die in 1162 als een 
aanzienlijk edelman wordt vermeld. Tussen 3 
november 1203 en 18 januari 1223 wordt 
Albrecht Banjaert II genoemd, waarschijnlijk 

de kleinzoon van de vorige. Albrecht Banjaert 
II is berucht uit de Loonse oorlog. Hij steunde 
Willem I van Holland tegen diens nichtje Ada 
en haar man Lodewijk van Loon, die o.a. door 
de bisschop van Utrecht en Gijsbrecht II van 
Aemstel werd gesteund. In 1204 ondernamen 
Abrecht Banjaert II en Wouter van Egmond 
een inval in Amstelland en langs de Vecht. Het 
leek wel of zij de weg daar kenden want zij 
slaagden er in alle versterkingen van hun tegen
standers met de grond gelijk te maken. 
Terwijl Gijsbrecht II en Egbert van Amstel zich 
in het leger van de bisschop in Mijdrecht 
bevonden, werden de huizen van de Amstels in 
Ouderkerk, Muiden en Loenen verwoest. 
De tocht van Albrecht en Wouter eindigde vol
gens de Egmondse Annalen tussen Loenen en 
Breukelen en dit doet vermoeden dat Albrecht 
Banjaert II niet verder wilde optrekken dan zijn 
eigen landgoed bij Loenen. Als er ten tijde van 
de Loonse oorlog al een versterkt huis bij 
Cronenburg heeft gestaan, dan zal het toen 
ongetwijfeld in vlammen zijn opgegaan. 
Albrecht Banjaert II had twee erfdochters. De 
ene trouwde met de heer van Naaldwijk, die 
daardoor het ambacht Velsen verkreeg, de 
andere trouwde met Gerard van Noordwijk, 
die daardoor Wijkambacht en blijkbaar ook 
Kronenburg verwierf. Gerard van Noordwijk 
was de vader van Albrecht van Velsen, die de 
vader was van Gerard van Velsen en die ook 
heer van Kronenburg was. 

Gerard van Velsen en Gijsbrecht van Amstel 
In tegenstelling tot hun voorouders waren 
Gerard van Velsen en Gijsbrecht IV van Amstel 
goed met elkaar bevriend. Hoewel Gijsbrecht 
slechts een leenman van de bisschop van 
Utrecht was, was hij veel machtiger dan de 
bisschop. Toen Gijsbrecht met de bisschop in 
oorlog raakte, vroeg deze de graaf van Holland 
om hulp. In 1280 werd Gijsbrecht in de slag bij 
Loenen verslagen en van 1280 tot 1285 werd 
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hij in de gevangenis van graaf Floris V opgeslo
ten. Om vrijgelaten te worden had Gijsbrecht 
moeten beloven geen enkel nieuw kasteel zon
der toestemming van de graaf van Holland te 
bouwen. Gijsbrecht had echter enkele vijanden 
in de Vechtstreek (de heer van Zuilen, de heer 
van Abcoude en de heer van Loenersloot) en 
wilde daarom een nieuw kasteel bij Loenen 
bouwen ter vervanging van zijn verouderde 
huis Te Velde aan de Loenersloot. Gerard van 
Velsen stelde zijn landgoed Kronenburg bij 
Loenen beschikbaar en Gijsbrecht liet daar in 
1291 een nieuw kasteel bouwen 4). Vijf jaar 
later werd Floris V door Gerard van Velsen, 
Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woer
den gevangen genomen en in het Muiderslot 
gevangen gezet. Gijsbtecht en Herman hadden 
nog een rekening met de graaf van Holland 
te vereffenen, maar het is niet helemaal duide
lijk waarom Gerard van Velsen in 1296 aan 
de samenzwering deelnam. Vermoedelijk had 
Gerard twee motieven. Hij maakte aanspraken 
op het ambacht Velsen en die aanspraken 
waren door de graaf afgewezen. Misschien was 
Gerard, die geen zonen had, ook boos omdat 
graaf Floris hem niet toestond dat zijn dochter 
Claris hem niet in zijn lenen mocht opvolgen. 

Floris V werd op de vlucht door Gerard van 
Velsen gedood. Amstel en Woerden weken toen 
het land uit, maar Velsen bleef met enkele 
samenzweerders op Cronenburg achter 5). Tot 
die samenzweerders behoorde Cosijn van 
Boternesse, een leenman van de heer van 
Amstel. Cosijn bezat ook land bij Cronenburg, 
hetgeen doet vermoeden dat hij door Gerard en 
Gijsbrecht tot kastelein van Cronenburg was 
aangesteld 6). Na een belegering moesten alle 
samenzweerders zich over geven. Gerard van 
Velsen en enkele anderen werden ter dood 
gebracht. Het huis Cronenburg werd door de 
nieuwe graaf van Holland geconfisceerd evenals 
alle goederen van Amstel en Woerden. 

Loenen was vanouds in twee delen verdeeld. 
Het gebied langs de Vecht werd Stichts Loenen 
genoemd, de bisschop van Utrecht was tevens 
heer van Stichts Loenen. Het gebied langs de 
Loenersloot en de Angstel had tot de heerlijk
heid van Amstel behoord. Slechts op één punt 
liep Amstels Loenen tot aan de Vecht, namelijk 
bij de kerk van Loenen. De heren van Amstel 
hadden vanouds het patronaatsrecht (collatie-
recht) van de kerk van Loenen in bezit 7). 
Waarschijnlijk claimden zij dat deze kerk, die 
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aan Sint Liudger was gewijd, door hun voorou
ders was gesticht. In de 13de eeuw hadden de 
heren van Amstel het patronaatsrecht in Loe-
nen in leen gegeven aan een zijtak van hun 
geslacht, de heren van Mijnden, die aan de 
overkant van de Vecht woonden. 

Willem van Henegouwen 
Het kasteel Cronenburg lag eigenlijk in Stichts 
Loenen, maar omdat het nu ook in handen van 
de graaf van Holland was gekomen, werd het 
met Amstels Loenen verenigd. Beide gebieden 
kregen samen de nieuwe naam Hollands Loe
nen. Het door de belegering beschadigde kas
teel Cronenburg werd een korte tijd in handen 
gegeven aan Splinter van Loenersloot 8). Nadat 
graaf Willem III de Amstelse goederen in 1317 
definitief aan Holland had toegevoegd gaf hij 
Cronenburg aan zijn bastaardzoon Willem van 
Henegouwen. Ondanks zijn bastaard afkomst 
was Willem ridder, dat blijkt ook uit het feit 
dat hij zich kon permitteren een vogelaar op 
het slot te houden. Men beoefende daar in 
1342 de valkenjacht 5). Willem was gehuwd 
met een dochter van Jan van Polanen van der 
Lecke. Willem sneuvelde in 1345 bij Stavoren 
tegen de Friezen samen met zijn halfbroer graaf 
Willem IV. Voor de bisschop van Uttecht was 
dit een opluchting, want graaf Willem IV en 
zijn mannen vormden een voortdurende 
bedreiging voor het Sticht Utrecht. 
Omdat Kronenburg een recht leen was kon het 
het na het overlijden van Willem van Henegou
wen niet overgaan op zijn enige dochter Aleid 
van Cronenburgh. Het slot en de heerlijkheid 
vielen terug aan de graaf van Holland. 

Familie van Cronenburch 
Graaf Willem V van Holland beleende op 19 
maart 1354 Dirk Claeszoon (ovl. tussen 1359 
en 1362) met het huis en de heerlijkheid van 
Cronenburg, met het hoge recht (het recht om 
de doodstraf uit te mogen spreken) in Loenen 
en met 24 zaten, groot 373 morgen land, tus
sen Kronenburg en Vreeland I0). Dirk Claes
zoon werd dus heer van heel Hollands Loenen. 
De belening vond plaats op voorwaarde dat het 
kasteel Cronenburg zo snel mogelijk door Dirk 
Claeszoon hersteld zou worden. De graaf van 
Holland had het kasteel namelijk nodig in zijn 
strijd met de bisschop van Utrecht. Vanaf zijn 

belening ging Dirk Claeszoon zich Dirk van 
Cronenburch noemen u ) . Dirk Claeszoon was 
niet de eerste de beste. Zijn vader was Claes van 
de Gheyne, ook wel Nicolaas van Henegouwen 
genoemd. Deze Nicolaas was ook een bastaard
zoon van graaf Willem III. Toen Dirk het 
huis Cronenburg herbouwd had gaf hij het op 
4 juni 1359 in lijftocht aan zijn vrouw 
Elisabeth, dochter van Jan van Leeuwenhart. 
Elisabeth bleef kinderloos. Ook het tweede 
huwelijk van Dirk van Cronenburch met 
Elisabeth Hendriksdochter van Heemskerk 
bleef kinderloos. Dirk overleed vóór 8 decem
ber 1362. Kasteel en heerlijkheid Kronenburg 
gingen over op zijn jongere broer Willem. 

Willem van Cronenburch Claeszoon (ovl. 
1397), ridder, was heer van Kronenburg van 
1362-1397. Willem verkreeg in 1363 van de 
graaf van Holland ook een leen van 60 morgen 
in Ouderkerk aan de Amstel. Bij dit Hofland 
had een voormalig kasteel van de heren van 
Amstel in Ouderkerk gestaan 12). Het was 
inmiddels een gewoonte geworden om de ver
woeste kastelen van de heer van Amstel aan bas
taards van het Henegouwse huis in leen te 
geven. De verhouding tussen de graven van 
Holland en de bisschop van Utrecht waren nog 
steeds slecht, want ook de bisschop maakte nog 
aanspraak op voormalig Amstelse goederen. In 
1374, in een oorlog met Utrecht, liep het kas
teel Kronenburg grote schade op 13). 
Willem van Cronenburch trouwde met Elisa
beth van Heemskerk, de weduwe van zijn 
oudere broer. Na haar dood hertrouwde hij met 
Aleid Daniëlsdochter van de Merwede. Aleyd 
werd in 1421 en 1426 vrouwe van Cronen
burch genoemd. Uit het huwelijk van Willem 
van Cronenburgh en Elisabeth van Heemskerk 
werden twee zonen geboren, Jan van Cronen
burch en Hendrik van Cronenburch de oude. 

Jan van Cronenburch (ovl. 1421), ridder, heer 
van Kronenburg en Loenen van 1397 tot 1421, 
erfde na het overlijden van zijn vader in 1397 
het slot en de heetlijkheid Kronenburg. Hij 
huwde Catherina van Drongelen, dochter van 
Jan van Drongelen, heer van Meeuwen en 
Etten. Hun huwelijk bleef kinderloos. Na zijn 
overlijden in 1421 zouden het slot en de heer
lijkheid van Kronenburg officieel weer terug-
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vallen aan de graaf van Holland. Dat was toen-
dertijd Jacoba van Beieren, gravin van Holland 
en Henegouwen. 

In de praktijk werd Jansbroer ridder Hendrik 
van Cronenburch de oude (ovl. 1437), heer van 
Kronenburg en Loenen. Hij huwde met Cathe-
rina van der Lecke. Uit dit huwelijk werden 
onder meer Hendrik van Cronenburch de jon
ge geboren en Margriet van Cronenburch 14), 
gehuwd met Amelis van Amstel van Mijnden, 
heer van Mijnden (1423-1436). Hendrik van 
Cronenburch de oude stond tijdens zijn leven 
slot en heerlijkheid van Kronenburg af aan zijn 
zoon Hendrik van Cronenburch de jonge (ovl. 
1461). Hendrik de jonge was in 1426 door 
Jacoba van Beieren tot ridder geslagen en werd 
in 1430 met Kronenburg en Loenen beleend. 
In 1439 verkocht Hendrik de oude het Hof
land in Ouderkerk aan de Amsterdamse poor
ter Jan Jan Heinenzoon. De verkoop werd door 
Hendriks zonen Hendrik de jonge en Willem 
bevestigd. 

De familie had blijkbaat financiële problemen, 
want Hendrik de jonge verkocht in 1436 het 
slot en de heerlijkheid van Kronenburg aan zijn 
zwager Amelis van Amstel van Mijnden. Op 21 
februari 1452 droeg hij al zijn rechten in Kro
nenburg en Loenen over aan Amelis IV van 
Amstel van Mijnden. Hendrik de jonge was 
ongehuwd, maar hij liet bastaardkinderen na 
bij Aelken van der Eem. 

Sinds 1452 kwamen Kronenburg en Loenen 
dus definitief in handen van de familie Van 
Amstel van Mijnden. In plaats van het Huis 
Mijnden, dat omstreeks 1525 werd afgebroken, 
werd Kronenburg toen de hoofdzetel van dit 
geslacht. Zij noemden zich in de 15de eeuw 
heer van Amstel van Mijnden, heer van Cro
nenburch, Loenen, de Loosdrechten, Loener-
sloot, Oucoop en Ter Aa. Ook het kasteel 
Ruwiel bij Breukelen was in het bezit gekomen 
van deze familie. Omdat de verbannen hoofd
tak van het geslacht van Amstel inmiddels in 
mannelijke lijn was uitgestorven, probeerde 
Amelis IV van Mijnden in 1446 ook het Hof
land in Ouderkerk terug te krijgen. Deze eis 
werd afgewezen, maar Amelis kreeg van Philips 
van Bourgondië wel toestemming om zijn 
wapen te wijzigen in dat van het oude wapen 
van de Van Amstels. Na een intetmezzo van 

twee eeuwen hadden de van Amstels het dus 
toch weer voor het zeggen in Loenen en om
streken. 

(wordt vervolgd) 
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