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Heren en vrouwen van Kronenburg (2) 

Vanaf 1354 waren het slot en de heerlijkheid 
Kronenburg in handen van de familie Van 
Cronenburch. De eerste uit deze familie was 
Dirk Claeszoon van Cronenburch die van 
1354 tot circa 1360 eigenaar was. Zijn jongere 
broer Willem van Cronenburch volgde hem 
op in de periode 1362 tot 1397. Daarna volg
den de twee zonen van Willem: Jan van Cro
nenburch van 1397 tot 1421 en Hendrik van 
Cronenburch de oude van 1421 tot 1430.') 
De zoon van laatstgenoemde, Hendrik van 
Cronenburch de jonge, was in de periode 
1430 tot 1446 eigenaar. Vanwege financiële 
problemen verkocht Hendrik de jonge het 
bezit in Loenen aan zijn neef Amelis van 
Amstel van Mijnden, wiens moeder Margriet 
van Cronenburch was, waardoor de heerlijk
heid in handen kwam van de familie Van 
Amstel van Mijnden.2' 

Mijnden, Loosdrecht en Loenen 
De geschiedenis van de familie Van Amstel 

van Mijnden is nauw verbonden met de 
geschiedenis van Mijnden en Loosdtecht en 
oorspronkelijk met de geschiedenis van 
Ouderkerk aan de Amstel. In Ouderkerk zetel
de Gijsbrecht I van Amstel, die daar omstreeks 
1200 werd opgevolgd door zijn oudste zoon 
Gijsbrecht II van Amstel. Gijsbrecht I had 
meer zonen, maar het grondgebied in Ouder
kerk was te klein om te kunnen verdelen onder 
zijn andere zonen. Daarvoor zocht hij andere 
oplossingen. Aan zijn jongste zoon, Egidius 
van Amstel, schonk Gijsbrecht I het grond
gebied ten oosten van de Vecht, dat wij nu 
aanduiden als (Oud- en Nieuw-) Loosdrecht 
en Mijnden. Egidius moet een vermogend en 
bekwaam man zijn geweest. In Mijnden liet 
hij omstreeks 1227 een groot en sterk kasteel 
bouwen, dat door zijn strategische ligging op 
de plaats waar de Drecht in de Vecht uit
mondt, vermoedelijk ook een militaire functie 
heeft gehad. Daarnaast hebben de heren van 
Mijnden bestuursinvloed gehad in Mijnden en 
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de Vecht, pag. 24. 

de beide Loosdrechten, welke heerlijkheden 
vaak als één geheel werden beschouwd. Egidi-
us van Amstel lier bovendien waterstaatkundi-
ge werken uitvoeren. Door het graven van slo
ten heeft hij een afwateringssysreem laten 
aanleggen op de rivier de Drecht, waardoor de 
gronden aan de oostkant van de Vecht verder 
in cultuur konden worden gebracht. De naam 
Loosdrecht is waarschijnlijk tussen de jaren 
1200 en 1300 ontstaan (lozen in de Drecht?). 
Egidius noemde zich Heer van Amstel van 
Mijnden en zo ontstond een aparte tak in het 
geslacht van de Van Amstels uit Ouderkerk 
aan de Amstel. 
De stamreeks van deze tak van het geslacht 
Van Amstel ziet er als volgt uit: 

- Egidius van Amstel van Mijnden (1200-
1235) 3', naam echtgenote onbekend; 

- Willem van Amstel van Mijnden (1235-?), 
naam echtgenote onbekend; 

- Amelis I van Amstel van Mijnden (1285-
1317), naam echtgenote onbekend; 

-Wouter I van Mijnden (1317-1326), die 

gehuwd was mer 1ste N. van der Horst en 
2de Geertruid van Ruwiel; door betrokken
heid van familieleden bij de moord op graaf 
Floris V verloren zij hun zelfstandigheid aan 
de graaf van Holland en mochten zij sinds 
1296 de naam Van Amstel niet meer voeren; 

-Amelis II van Mijnden (1326-1351), die 
gehuwd was met Luitgard van de Merwede; 

-Wouter II van Mijnden (1351-1423), die 
gehuwd was met Judith van Cuilenburg; 

- Amelis III van Mijnden (1423-waarschijnlijk 
1429), die in 1391 trouwde met Margriet 
van Cronenburgh.4 ' 

Hun zoon Amelis IV kocht in 1446 kasteel 
Kronenburg van zijn neef Hendrik van Cro
nenburgh de jonge en werd daardoor tevens 
Heer van Kronenburg en Loenen.5) 

De parochie Loenen en de familie (Van 
Amstel) van Mijnden 
Oorspronkelijk behoorden Mijnden en de bei
de Loosdrechren kerkelijk tot de parochie Loe
nen, omdar de drie heerlijkheden te weinig 
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inwoners hadden voor het stichten van een 
eigen kerk. Mogelijk stond in het huidige 
Nieuw-Loosdrecht (in die tijd Ter Sype 
genoemd) wel een doopkapel, een zogenaamd 
baptisterium, waar de pastoor uit Loenen de 
kinderen kon dopen. Dit bespaarde de inwo
ners van de beide Loosdrechten een lange 
tocht naar Loenen. Kerkelijk waren er dus 
banden met Loenen. Die banden werden ver
stevigd toen Amelis IV van Mijnden, zoon van 
Amelis III en Margriet van Cronenburgh, het 
pas hetbouwde slot Kronenburg in 1446 
kocht van zijn neef Hendrik van Cronenburgh 
de jonge. Nadat het huis Kronenburg de 
hoofdzetel van deze tak van het geslacht Van 
Amstel van Mijnden was geworden, werd het 
kasteel in Mijnden afgebroken, waarschijnlijk 
omdat dit huis toen niet interessant meer was 
voor de familie. Amelis IV verkreeg in 1448 
van hertog Philips van Bourgondië, ook wel 
Philips de Goede genoemd, het recht om de 
naam Van Amstel weer aan de naam Van 
Mijnden toe te voegen. Vanaf die tijd noem
den de leden van de familie zich voluit: Heer 
Van Amstel van Mijnden, Heer van Kronen
burg en Loenen, Heer van Ruwiel, etc. Het 

slot Ruwiel was via het huwelijk van Wouter I 
van Mijnden met Geertruid van Ruwiel ook in 
het bezit van deze familie gekomen.6) 

Kronenburg en de familie Van Amstel van 
Mijnden 
Vanaf 1446 waren het slot en de heerlijkheid 
Kronenburg in handen van de volgende leden 
van het geslacht Van Amstel van Mijnden: 

a. Amelis (IV) van Amstel van Mijnden 
(1446-1473), die gehuwd was met Johanna 
van IJsselstein. Sinds ongeveer 1430 was hij 
al Heer van Mijnden en de beide Loosd
rechten. Amelis had zitting in de Raad van 
Philips van Bourgondië en vanwege zijn ver
diensten verkreeg hij het recht om opnieuw 
de oude naam Van Amstel van Mijnden te 
voeren. Het echtpaar "was belast met veel 
zonen en dochteren", te weten zeven zonen 
en zeven dochters.7) De oudste zoon Antho-
nie werd na de dood van zijn vader opvolger 
in Kronenburg en Loenen. 

b. Anthonie (I) van Amstel van Mijnden 
(1473-1494), die gehuwd was met Elisabeth 
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van Zuylen van Nijevelt. Hun oudste zoon 
Amelis werd na de dood van zijn vader 
opvolger in Kronenburg en Loenen. 

c. Amelis (V) van Amstel van Mijnden (1494-
1539), die gehuwd was met 1ste Clementina 
van Mathenesse en 2de met Elburg van den 
Boetselaer. In deze periode was Loenersloot 
vanaf 1516 tijdelijk in het bezit van deze 
familie. De oudste zoon uit het eerste huwe
lijk volgde zijn vader na diens overlijden op. 
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d. Anthonie (II) van Amstel van Mijnden 
(1539-1542), die gehuwd was met Cathari-
na van Ruitenborg. Bij zijn overlijden in 
1542 werd hun oudste zoon opvolger in 
Loenen en Kronenburg. 

e. Anthonie (III) van Amstel van Mijnden 
(1542-1578), die gehuwd was met Martina 
(komt ook voor als Anna) van Ysendoorn 
tot Cannenburgh. Anthonie III was de laat
ste heer van Amstel van Mijnden op kasteel 
Kronenburg. Hij had zes dochters en één 
zoon, Amelis VI. Voor de familie was het 
een ramp toen deze zoon jong overleed. De 
heerlijkheid Kronenburg was een zwaard-
leen en mocht alleen in mannelijke lijn wor
den overgedragen. Toen dit onmogelijk 
werd, heeft Anthonie III zijn goederen nog 
tijdens zijn leven verdeeld over zijn twee 
oudste dochters Clementina en Anthonia, 
die beiden gehuwd waren met broers uit een 
bekend Gelders geslacht.8) Clementina was 
getrouwd met Frans van Lynden en Antho
nia met Steven van Lynden. In naam erfde 
Clementina het gehele bezit Kronenburg 
e tc , maar uiteindelijk zouden zij en Frans 
van Lynden de heerlijkheid Kronenburg 
erven en Anthonia met Steven van Lynden 
de heerlijkheden Mijnden en de beide 
Loosdrechten (Oud- en Nieuw-Loosdrecht). 
De heerlijkheid Kronenburg kwam in 1 578 
dus in handen van een tak van het Gelderse 
geslacht Van Lynden, die begint met Frans 
van Lynden en zijn echtgenote Clementina 
van Amstel van Mijnden. Over het nage
slacht van dit laatste echtpaar gaat de vol
gende aflevering. 

Kees de Kruijter 

NOTEN: 

1. C.J. de Kruijter en drs. H.B.J. Pieron, Heren en vrouwen 

van Kronenburg (1), in: Vechtkroniek nr. 18 (mei 

2003), 20-23. 

2. Deze laatste gegevens zijn een correctie op hetgeen in het 

eerste artikel is vermeld. Arie A. Manren toonde in zijn 

artikel over het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 

(zie hierboven) duidelijk aan, dat het kasteel Kronenburg 

in 1446 door Hendrik van Cronenburgh de jonge is 

verkocht aan zijn neef Amelis IV van Mijnden. Als 

Amelis IV een neef van Hendrik de jonge is, dan is 

Margriet van Cronenburgh een zuster van Hendrik de 

oude en een dochter van Willem van Cronenburgh. Vgl. 

noot 26 op pag. 66 van het artikel van Manten. 

3. De jaartallen achrer de namen zijn nier de geboorte- en 

sterfjaren van de vermelde personen, maar zij geven de 

periode aan, waarin zij waren beleend met de desbe-

tteffende heerlijkheid of heerlijkheden. 

4. De gegevens voor de stamreeks zijn grotendeels ontleend 

aan: H. Brunekreef, Heren en Vrouwen van Loosdrecht, 

in: De Sypekerk re Nieuw Loosdrecht, Historische Reeks 

Loosdrecht, II. 

5. Zie voor meer gegevens over Amelis III en Amelis IV: 

A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel 

Ruwiel (aflevering 3, 1425-1475), in: Tijdschrift 

Hisrorische Kring Breukelen, jrg. 6 nr. 2, 1991, pag. 54-

67. 

6. H. Brunekreef, Heren en Vrouwen van Loosdrecht, 121 

en drs. B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en 

ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 328. 

7. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen rot de 

geschiedenis van de Utrechtsche Ridderhofsteden en 

Heerlijkheden. 's-Gravenhage 1909 (eerste deel), 671 . 

8. Als noot 4. 

Keizer Karel V te Loenen 

Op 14 augustus 1540 gebruikte keizer 

Karel V, die op doorreis was van Amster-

dam naar Utrecht, het middagmaal in 

kasteel Kronenburg. 

Zie voor meer informatie Jaarboekje 

Nifiarlake 1915, pag. 56 en 57. 


