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Heren en vrouwen van Kronenburg G-slot) 

De laatste heer van Kronenburg uit het geslacht 
van Amstel van Mijnden was Anthonie III 
(1542-1578) 1 '. Door het ontbreken van een 
mannelijke erfgenaam verdeelde hij zijn bezittin
gen over zijn twee oudste dochters Clementia en 
Anthonia. Laatstgenoemde en haar man Steven 
van Lynden erfden de heerlijkheden Mijnden en 
de beide Loosdrechten, Clementia van Amstel 
van Mijnden en haar man Frans van Lynden 
kwamen in 1578 in het bezit van de heerlijkheid 
Kronenburg. Na de families Van Cronenburch 
en Van Amstel van Mijnden traden vanaf 1578 
leden van het geslacht Van Lynden op als heren 
en vrouwen van Kronenburg. 

Familie Van Lynden 
In de periode 1578 tot 1710 waren de volgende 
personen heer en/of vrouwe van Kronenburg: 

I. Clementia van Amstel van Mynden, dochter 
van Anthonie van Amstel van Mynden 
(overleden 1580) en Anna van Isendoorn; zij 
was van 1578 tot 1584 vrouwe van Kronen
burgen Loenen, ovl. 1 maart 1584 en begra
ven in de kerk van Loenen, huwde voor de 
eerste maal met Johan Holtzweiler (ovl. circa 
1577), huwde voor de tweede maal op 6 
december 1578 met Frans Baron van Lyn
den, heer van Hemmen, die sinds 1584 
tevens heet van Kronenburg en Loenen was, 
overleden op 6 maart 1606. Frans van Lyn
den hertrouwde in 1586 met Anna Agnes 
van Lynden, dochter van Dirk van Lynden 
en Judith van Wylich, ovetleden in 1613. 
Uit het huwelijk van Frans van Lynden en 
Clementia van Amstel van Mynden: 

II. Anthony Baron van Lynden, geboren vöör 
1 maart 1584, overleden in oktober 1626 
en begraven in de kerk van Loenen, heer 
van Kronenburg en Loenen (1606-1626), 
huwde op 22 oktober 1611 Alexandrina 
van Stepraedt, vrouwe van Doddendael 
en Grunsfoort, dochter van Reinier van 

Stepraedt, heer van Grunsfoort, Doddenda
el, Ingen en Wolbeek, graaf van Doornick, 
en Margriet van Rechteren, genaamd Van 
Voorst. Uit dit huwelijk: 

III. Frans Baron van Lynden, geboren in 1614, 
overleden op 12 maart 1657, begraven in de 
kerk van Loenen, heer van Kronenburg en 
Loenen (1626-1657), huwde Margaretha 
Sophia van Stepraedt van Doddendael, over
leden 5 november 1648, begraven in de kerk 
van Loenen, dochter van Derk van Stepraedt 
en Sophia van Isendoorn à Blois. 
Uit dit huwelijk: 

1. Sophia Heilwich van Lynden, geboren op 10 
februari 1641, overleden op 12 juni 1717 op 
het Huis Steptath bij Walbeek, zij huwde in 
1669 met Reinier Johan van Stepraedt, heer 
van Walbeek, geboren op 6 februari 1641, 
overleden op 17 januari 1717, zoon van 
Dirk van Stepraedt, heer van Doddendael en 
Walbeek en van Johanna Maria van Dornick 
tot Wonningen. Hun portretten hangen in 
de hal van het Huis Cannenburgh in Vaas
sen. 

2. Anthonie van Lynden: 

IV Anthonie Baton van Lynden, geboren in 
1646, overleden op 28 december 1726, heer 
van Kronenburg en Loenen (1657-1710), 
tevens heer van Mijnden, Loosdrecht, Loen-
derveen, Muydervelt, 't Velde, Teckop en 
Grunsfoort. Studeerde vanaf 1665 filosofie 
aan de universiteit van Keulen. Later moest 
hij wegens schulden zijn goederen verkopen: 
op 27 juni 1710 verkocht hij Kronenburg en 
Loenen aan Adriaen Wittert van der Aa te 
Leiden. Anthonie van Lynden huwde voor 
de eerste maal in 1665 met Elisabeth Anna 
van Wassenaet van Warmond, overleden 9 
maart 1679, begraven in de kerk van Loe
nen, dochter van Jacob, heer van Warmond 
en Woude en van diens tweede echtgenote 
Maria van Erkel; op 17 mei 1681 huwde 
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Het huis Kronenburg, gezien 

vanaf de Vecht, circa 1670. 

(ColLW.Mooij) 

Anthonie van Lynden voor de tweede maal, 
nu met Cornelia Anna van Isendoorn à 
Blois, geboren in 1661, overleden op 28 
december 1698, begraven in de kerk van 
Loenen, dochter van Elbert van Isendoorn à 
Blois tot den Cannenborch en Odilia van 
Wassenaer van Alkemade. 

Uit het eerste huwelijk: 
een zoon die jong gestorven is. 

Uit het tweede huwelijk: 
a. Margriet Alexandrina van Lynden, gedoopt 

te Grunsfoorr 6 januari 1683, huwde in 
1702 met Thomas Walraven van Wassenaer, 
zoon van Gerard van Wassenaer, heer van 
Alkemade en diens tweede vrouw Bernardi-
na Margaretha van Raesfeldt. 

b. Anna Elisabeth van Lynden, gedoopt te 
Gtunsfoort 7 januari 1686, huwde in 1711 
Caspar van Merwick, heer van Kessel, zoon 

van Willem van Merwick en Judith van Lyn
den. 

c. Frans Elbertus van Lynden, gedoopt te 
Grunsfoort 9 mei 1692, jong overleden. 

d. Elbert van Lynden, gedoopt te Grunsfoort 
29 april 1696, jong overleden. 

Overige heren en vrouwen van Kronenburg 

Vanaf 27 juni 1710 kwam de heerlijkheid Kro
nenburg en Loenen in handen van de volgende 
personen: 
1. Adriaen Wittert van der Aa, geboren op 15 

mei 1672 te Leiden, overleden aldaar 19 
december 1714, zoon van Adriaen Wittert 
van der Aa en Maria Cnotter, heer van Kro
nenburg en Loenen (1710-1714), huwde 
Anna Maria Moens. Van der Aa heeft het 
kasteel laten restaureren en door Italiaanse 
meesters laten verfraaien '. 
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Anna Maria Moens, weduwe van Adriaen 
Wittert van der Aa, vrouwe van Kronenburg 
en Loenen (17)4- circa 1716). Zij hertrouw
de met van Kamminga (zie nummer ' ' . 
Dominicus Franciscus Baron van Kammin-
ga, heer van Kronenburg en Loenen (circa 
1716-1726). 

Maria Magdalena Ornia, weduwe Moens, 
moeder en erfgename van haar dochter Anna 
Maria Moens, vrouwe van Kronenburg en 
Loenen (1726-1735). 

Hendrik, graaf van Moens, zoon van Maria 
Magdalena Ornia, weduwe Moens en broer 
van Anna Maria Moens, heer van Kronen
burg en Loenen (1735-1753). 
Mr. IJsbrand Kieft Balde, heer van Kronen
burg en Loenen (1754-1770). 
Nicola Geertruijd Smissaert, weduwe van 
IJsbrand Kieft Balde, vrouwe van Kronen
burg en Loenen (1770-1795) 
Sophia Johanna Kieft Balde en haar twee 
zusters Regina Catharina en Anna Adriana 
Kieft Balde erfden in 1795 de bezittingen 
van Kronenburg. In 1803 verkochten zij het 
huis met alle rechten aan Daniël Gerard van 
den Burgh. 

Mr. Daniël Gerard van den Burgh, decaan 
en kanunnik van de Domkerk in Utrecht, lid 
van de Staten van de provincie Utrecht en lid 
van de raad van de stad Utrecht, heer van 
Kronenburg (1803-1824). Zijn erfgenamen 
verkochten de bezittingen van Kronenburg 
aan Abraham du Bois. 

Abraham du Bois, koopman te Amsterdam, 
heer van Kronenburg (1824-1836). In 1836 
verkeerde het huis Kronenburg in zo slechte 
staat, dat het rijp was voor de sloop. Du Bois 
verkocht Kronenburg met al zijn bezittingen 
aan Hermanus van Os, die het enkele maan
den later in een openbare veiling in diverse 
kavels doorverkocht aan nieuwe eigenaren 
3). De titel 'heer van Kronenburg' met de 
daaraan verbonden rechten en plichten ging 
over naar Jacobus Henricus van Reenen. 
Mr. Jacobus Henricus van Reenen, heer van 
Kronenburg (1837-1846), die gehuwd was 
met Louise van Vollenhoven. Hun zoon 
werd opvolger als heer van Kronenburg. 
Jhr. mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reen
en, geboren Amsterdam 30 september 1818, 
overleden Den Haag 31 mei 1893, burge

meester van Amsterdam, minister van bin

nenlandse zaken (1853-1856), heer van Kro

nenburg (1847-1893). 4) 

Bijlage: Benoeming van functionarissen 
in Loenen 

Jaarlijks benoemden de heren of vrouwen van 
Kronenburg de overheidsfunctionarissen in Loe
nen. Uit de vele benoemingsbesluiten die zich in 
het archief van de gemeente Loenen bevinden, 
hebben wij er twee uitgekozen. 

A. Het besluit van 25 februari 1701: 
Wij Anthonij Baron van Lijnden, Heer van 
Cronenborgh, Loenen, Teckop, Grunsfoort, 
Cortenbergh etcetera, hebben over desen jare 
1701 in onse hoge heerlij kheijt en geregte van 
Cronenborgh en Loenen aengestelt, gelijk wij 
aenstellen en continueren bij desen de naevol-
gende officianten: 

Borgermeester: Tijmon Sijmonsen van Loenen. 
Schepenen: Adriaen van Leeuwen, Jan Teunisz 
Stolt, Jacob Cornelissen van Roijen, Simon 
Hendrikxsen Brunt, Jan Kees Wiggerden, 
Hendrik Cornelissen, Hendrik Pietersen. 
Hoogh Heemraed van den hogen Zeeburgh 
en Diemerdijck: Roeloff Schouten. 
Kerkmeesters: Hendrik Cornelissen van Ock-
huijsen en Jacob Elbertsen Nelekeur. 
Armmeesters: Hendrik Jansz Metselaer en Jacob 
Stoffelsen. 

Weesmeesters: Jacob Jacobsz van de Vaert den 
jonge en Aert Dirk Joosten. 
Molenmeesters in Cronenborgh: Arien Herman-
sen en Gijsbert Dirksen Mom. 

De oudste plattegrond van 

Kronenburg met links boven 

de Stichtse molen en rechts 

boven de Hollandse molen, 

circa 1670. 

(Bron: Jaarboekje Nifiarlake 

1915) 
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Handtekening onder het 

benoemingsbesluit van 

1 februari 1773 van Nicolaa 

Geertruijd Smissaert, vrouwe 

van Kronenburg. 

(S.A. VV, Gerecht Loenen -

Kronenburg, nr 8) 

Molenmeesters in Loenen der Edel Mogende 
Heren Staren 's Lants van Utreght Gereght: 
vacant. 

Brantmeesters in Cronenborgh: Dirk Maendagh 
en Dirk Ploij. 

Brantmeesters in Loenen der Edel Mogende 
Heren Staten 's Lants van Utreght Geregte: Cor-
nelis Arissen Fokkert en Jacob Hendrik Ver-
burgh. 

Molenmeesters in de Hondertsche polder: Cor-
nelis Elbertsen en Pieter Claessen Rock. 
Alle welke officianten en bedienden wij Heer van 
Cronenborgh ordonneren en gebieden dat sijlie-
den op den eersten regtdag in onsen raethuijse 
van Cronenburgh verschijnen en aldaer afleggen 
den behoorlijken eedt in handen van onsen 
schout van Cronenburgh op alsulke boeten en 
breuken als daer toe staen. 
Gelijk wij Heer van Cronenburgh verders ordon
neren en verstaen dat de kerk- en armmeesters 
van hare ontfangh en uijtgaeff pertinente reke
ning sullen doen in handen van ons of van onsen 
gemagtigde, alle 't welke door onsen secretaris 
van Cronenburg in onse kerke van Loenen sal 
werden afgekondigt en uijtgeroepen. 
Aldus gedaen op onsen huijse van Grunsfoort 
desen 25e februarij 1701. 

B.Het besluit van 1 februari 1773 met vrijwel 
dezelfde indeling: 
Wij Nicolaa Geertruijd Smissaert, weduwe van 
den weledele gestrenge heer mr. IJsbrant Kieft 
Balde, vrouwe van Kroonenburgh, Loenen etc, 
etc, hebben voor dezen jaare 1773 in onze hooge 
heerlijkheeden van Kroonenburgh en Loenen, 
Kroonenburghs Gerecht, gecommitteerd, gecon
tinueerd en aangesteld, gelijk wij committeren, 
continueren en aanstellen bij deezen de volgende 
regenten en officianten, te weeten: 
als burgermeester: Hendrik van Veeren; 
als scheepenen: Gerrit Zuijdhoek, president, Vol-
kert van Rooijen, Gijsbert Spoor, Gijsbert Joos-
ten, Jan Klijnenbreugel, Jan de Jongh en Gerrit 
van der Paauw; 
als kerkmeesteren: Joris Sanderson en Gijsbert 

van Veeren; 

als armmeesteren: Jan de Jongh en Jan Post; 
als weesmeesteren: Hendrik van Veeren en Gerrit 
Zuijdhoek; 

als molenmeesteren van de Hollandsche polder: 
Dirk van Wesenbeek en Hendrik van Rooijen; 
als molenmeesteren van de Stichtsche polder: de 
heer Herman van Ghezel en de heer Pieter Trip; 
als molenmeesteren van de hondertsche polder: 
Teunis Korver en Johannes Sanderson; 
als brandmeesteren op Holland: Jan Duijff en 
Jacobus Slot; 
als brandmeesteren op 't Sticht: Johannes San
derson en Pieter Sol. 
Alle welke regenten en officianten wij ordonnee-
ren op den eersten rechtdag aanstaande in onzen 
raadhuijs van Kroonenburgh te verschijnen en 
aldaar af te leggen den eed daartoe staande (zo 
veel burgermeester en scheepenen aangaat) in 
handen van onsen bailliuw van Kroonenburgh 
en Loenen, en dat de verdere officianten in hun
ne ampten zullen worden ingevoerd na de 
gewoonte in onzen raadhuijse gerecipieerd. Ter 
oirkonde deze geteekend, den eersten februarij 
anno 1773. 
N.G. Smissaert, weduwe IJ.K. Balde. 
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4. De gegevens in dit laatste overzicht zijn grotendeels ont

leend aan een studie van Gertjan Verhage over de geschie

denis van de hervormde gemeente van Loenen. In de 

negentiende eeuw waren de heren van Kronenburg, in 

ieder geval vader en zoon Van Reenen, tevens kerkvoogd 
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