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De heren van Kronenburg en hun 
invloed op de geschiedenis van Loenen 

Loenen bestond in de periode 

1297'tot 1818 uit twee 

gerechten, n.l. Stichts- en 

Hollands gerecht. 

Het kasteel Kronenburg lag 

als een Hollandse enclave 

in Stichts gebied. 

Tekening: mw. E. E. Brandes-

de Lestrieux. 

De tweedeling van Loenen 

Loenen is eeuwenlang een verdeelde gemeente 
geweest. Sinds tj97yliep er een grens midden 
door het dorp, die het Hollands grondgebied 
scheidde van het Utfechtse (Stichtse) gebied. 
Deze grens was ontstaan toen de bisschop van 
Uttecht en gtaaf Jan van Holland in 1297 een 
overeenkomst sloten, waarbij zij de zeggenschap 
over de landen rondom Loenen onderling ver
deelden. Een groot gedeelte van de Kronenburg-
se landen bleef in handen van de graaf van Hol
land. De bisschop kreeg het dorp Loenen, 
uitgezonderd het huis Kronenburg, dat als een 
Hollandse vesting in het Stichtse gebied kwam 
te liggen. Mijnden en Loosdtecht, gelegen aan 
de oostzijde van de Vecht, waren Hollandse 
lenen. De graaf claimde een smalle doorgang 
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van zijn Kronenburgs gebied naar de Vecht, om 
zo de verbinding met zijn bezittingen aan de 
overzijde te behouden. Zo kwam het dat de kerk 
en de omringende huizen tot het Hollands 
grondgebied gingen behoren. 
De beide gerechten waren ongeveer even groot 
in opppervlakte. Het inwonertal van het Stichts 
gerecht was echter aanzienlijk hoger. In 1650 
stonden op Hollands grondgebied 48 huizen, 
waarvan 23 buiten en 25 binnen het dorp; op 
Stichtse grond stonden er 37 huizen buiten en 
63 binnen het dorp. 

De heerlijke rechten (overheidsrechten in parti
culier bezit) in het Stichtse Loenen behoorden 
de bisschop, na 1528 de Staten van Utrecht toe. 
Het Hollands (Kronenburgs) gedeelte was in 
handen van de heren van Kronenburg, als leen 
van de graaf van Holland. Leefden de 'heren' van 
Stichts-Loenen ver verwijderd van het dagelijks 
leven aldaar, de heren van Kronenburg woonden 
in het dorp en oefenden de hoge jurisdictie 
(rechtspraak) en het bestuur over de kern van 
het dorp uit. 

Alhoewel in 1714 Stichts Loenen doof koop 
in particuliere handen ovetging en in 1754 
beide gerechten in handen van de heer van Kro
nenburg kwamen, is Loenen op rechterlijk en 
bestuurlijk gebied tot het einde van het Ancien 
Régime (1795) en tot op zekete hoogte zelfs 
daarna verdeeld gebleven. 

Pas in 1819 werden Hollands en Stichts Loenen 
(ook wel Loenen-Nieuwersluis genoemd) ver
enigd tot één gemeente, gelegen binnen de pro
vincie Utrecht. 

Hoe gtoot was de invloed van de heren van Kro
nenburg op het bestuur van het verdeelde Loe
nen? 

Cooten van Blomswaard 

Een goede bron om een idee te krijgen hoe zij 
zich hebben doen gelden in het dagelijks leven 
van Loenen vormen de geschriften van Cotnelis 
Cooten van Blomswaard. Veel over de heerlijk
heid Kronenburg, het bestuur en de rechten, 
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Kasteel Kronenburg in 1640. 

Tekening A. Rademaker. 

Coll.: Rijksarchief Utreeht. 

het huis en zijn bewoners is door hem opge
schreven. Hij was kerkmeester en schepen van 
het Hollands gerecht. In de eerste helft van de 
18e eeuw tot aan zijn dood in 1749 heeft hij 
zich intensief met de Loenense archieven bezig 
gehouden, omdat hij zich in de achtergronden 
van de kerkelijke conflicten tussen de katholie
ke heer van Kronenburg en de grotendeels pro
testantse inwoners van Loenen meende te moe
ten verdiepen. Veel van wat hij van belang 
achtte in de kerkekist en de schepenkist heeft 
hij afgeschreven. Een enkele keer voegde hij een 
attestatie toe, waarin hij aangaf dat hij een 
bepaald stuk met eigen ogen in de kerkekist 
had gezien. Ook voegde hij originele archief
stukken toe. ') 

Het archief van de heerlijkheid Kronenburg is 
voor een groot deel een verzameling van stuk
ken doot hem bijeengebracht, afgeschreven en 
voorzien van commentaar. 

Ook in het gerechtsarchief van Loenen is zijn 
handschrift duidelijk te herkennen. Wie waren 
de heren van Kronenburg en wat waren hun 
rechten? 

Het huis en de heren van Kronenburg 
In het weiland begrensd door de Rijksstraat
weg, de Bloklaan en de Vecht heeft ongeveer 

zeven eeuwen lang het huis Kronenburg 
gestaan. In de hobbelige structuur van de 
bodem is met enige fantasie de slotgracht nog 
te herkennen. 

Schrijvers uit de 19e en 20e eeuw noemen het 
jaar 1122 als het meest waarschijnlijke stich
tingsjaar. Wellicht hebben zij als bron gebruikt: 
„De annotatiën geschreven van de opmakinge 
wegens 't geslacht en huyse van Croonenburg 
tot Loenen aan d'riviere de Vecht", opgetekend 
door Krijn Hoogeveen, secretaris van Kronen
burg in de 18e eeuw. :) In de rijmkroniek van 
Melis Stoke verschijnt het huis Kronenburg 
voor het eerst in de bronnen naar aanleiding 
van de strijd van de Van Amstels tegen de gra
ven van Holland (1296). Na de moord op Flo-
ris V kwam het (verwoeste) huis Kronenburg in 
handen van de graaf van Holland, die er zijn 
bastaardzoon Willem van Henegouwen mee 
beleende. Vier eeuwen lang, tot 1710, bleef het 
huis en de hoge heerlijkheid via de mannelijke 
en vrouwelijke lijn in de familie Van Henegou
wen, later Van Lynden. Over deze periode is het 
nodige gepubliceerd. 

Daar de gegevens over de laatste jaren van het 
huis Kronenburg veel schaarser zijn, en vaak 
ook nog onjuist, besteden wij hier wat meer 
aandacht aan de periode 1710 tot 1837. 3) 
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Anthony van Lynden 
In de jaren 1704 tor 1707 is het huis Kronen
burg verhuurd geweest voor de som van 350 
gulden. Het is daarna onverhuurd gebleven 'tot 
meerder dienst' van de koper. ') Naast de finan
ciële last van het onderhoud en het herstel van 
het huis na de verwoesting door de Fransen in 
1672, kampte Anthony van Lynden, heer van 
Kronenburg, met grote problemen met zijn 
ingelanden. Het bleek dat de inning van de ver
ponding (belasting op onroerend goed) jaren
lang niet 'oirbaar' was verlopen. Buiten zijn 
medeweten en dat van zijn ingelanden waren er 
door de schout en gadermeester Härmen van 
Ringelsbergh, in 1683 bij het college van dijk
graaf en hoogheemraden van de Diemerdijk 
twee schuldbekentenissen getekend van respec
tievelijk vijf- en achtduizend gulden, vanwege 
te lage opbrengsten uit de verponding. Boven
dien was er door de rentmeester Paulus Staal 
nog eens een bedrag van 1300 gulden uit de 
kist gehaald. Anthony kwam op 12 september 

1709 met de ingelanden overeen dat hij hun 
aandeel in de schuld mer renten en proceskos
ten, alsmede de 1300 gulden, zou betalen. ') In 

1710 verkocht hij het huis en de heerlijkheid 
Kronenburg met alle daarbij behorende rechten 
en grond en 'een seer aansienlijke nieuwe Huys-
inge en Herberge, hebbende verscheyde groote 
en commodieuse Vertrecken, met zijn Speel-
huys en besloten Caatsbaan, sijnde het Raad-
huys van den Dorpe en Ambachte van Loenen 
en Cronenburgs Gerecht', aan de Leidse laken-
koopman Adriaan Wittert van der Aa. Het 
raadhuis van Kronenburg is waarschijnlijk in 
1700 gebouwd. Immers, op 31 januari 1700 
moesten nog de nieuw gekozen schepenen op 
de eerste 'gelegen' rechtdag de eed afleggen in 
handen van de schout. De andere 'officianten' 
(ambtenaren) werden afgekondigd in de kerk 
van Loenen. Op 25 februari 1701 ordonneerde 
de heer van Kronenburg dat alle officianten en 
bedienden op de eerste rechtdag moesten ver
schijnen'in onsen raethuyse van CronenburghY') 

Adriaan Wit ten van der Aa 
Wittert liet Kronenburg grondig restaureren en 
verfraaide het tot een lustoord aan de Vecht. 
Hij overleed kinderloos en Kronenburg vererf
de via zijn vrouw in het geslacht Van Moens. 
De erven Gebrand van Moens verkochten huis 

en heerlijkheid in 1754 aan IJsbrand Kieft Bal
de, bankier te Amsterdam. Ook het raadhuis 
van Kronenburg ging over in handen van Kieft 
Balde. 

IJsbrand Kieft Balde 

Eerder al was Kieft Balde door aankoop in het 
bezit gekomen van de heerlijkheid Stichts Loe
nen (Loenen-Nieuwersluis). Met de aankoop 
van de heerlijkheid Kronenburg in 1754, kwa
men de beide Loenense gerechten dus nu in 
handen van één heer. Het schijnt dat noch hij 
noch zijn vrouw Nicola Geenxuida Smissaert 
op Kronenburg hebben gewoond, daar zij Wal-
lesteyn als buitenverblijf hadden. ) De erfgena
men van Kieft Balde, drie dochters en hun 
echtgenoten, schreven in 1803 aan het gedepu
teerd bestuur van Holland dat zij 'de voorschre
ven gebouwen van Croonenburch ter oorzake 
van aanmerkelijke reparation, welke daar aan te 
doen zijn, wilden doen afbreeken mits de daar 
op gevestigde Last daarop bleeff, waartoe de 
bloote grond meer dan genoegzaam voldoende 
is'. Het gedeputeerd bestuur had kennelijk geen 
fiducie in de solvabiliteit van de dochters; men 
ging wel akkoord met het verzoek, maar onder 
voorwaarde dat een bedrag van 1068 gulden be
taald werd aan de ontvanger-generaal. Van de 
rente kon dan jaarlijks het bedrag van de ver
ponding (ruim 26 gulden) opgebracht worden.") 

Daniël Gerard van den Burgh en Abraham du 
Bois 

De dochters Kieft Balde voelden hier niet veel 
voor en verkochten drie maanden later Kro
nenburg met alle rechten en het raadhuis aan 
Daniël Gerard van den Burgh, lid van de Sta
ten van Utrecht en Raad van de stad Utrecht, 
en zijn vrouw Ignatia Maria Bichon, weduwe 
Ram. De laatste overleed in 1811. Haar boedel 
werd verdeeld tussen haar dochters uit haar 
eerste huwelijk en Daniël van den Burgh. Na 
zijn dood in 1824 verkochten de erfgenamen 
het slot en de heetlijkheid Kronenburg; de 
heerlijkheid Loenen-Nieuwersluis; het raad
huis van Kronenburg en Loenen alsmede dat 
van Loenen-Nieuwersluis, 'bestaande in een 
nieuw vertimmert en modern Logement'; het 
recht van tol op de brug over de Vecht en het 
eigendom van de brug, bij publieke verkoop 
voor een bedrag van 87.230 gulden aan Abra-



V E C H T K R O N I E K PAGINA 23 

ham du Bois. Joannes Willem van Reenen, 
wonend op Oud Over te Loosdrecht, kreeg in 
datzelfde jaar enkele kleine panden die tot Kro
nenburg behoorden, waaronder het gevangen-
huis, toegewezen. Na 12 jaar op Kronenburg te 
hebben gewoond, verkocht Du Bois het huis 
en de heerlijkheid in 1836 bij publieke ver
koop aan Hermannus van Os. 
Het raadhuis van Loenen-Kronenburg , een 
'hecht en sterk modern logement', werd voor 
16.025 gulden eigendom van Hendrik Hilde-
brand Alting. 

De sloop van Kronenburg 
Van Os werd de sloper van het kasteel en ver
kocht anderhalf jaar later de heerlijkheid en het 
'geamoveerde slot Kronenburg' aan Jacobus 
Hendricus van Reenen, broer van bovenge
noemde Van Reenen. Na diens dood in 1848 
erfde zijn oudste zoon de grond waarop het 
kasteel gestaan had, en de bijbehorende rechten 
uit de boedel. ') De laatste heren van Kronen-

: 

burg lieten hun invloed nog gelden onder meer 
in 1841 door hun bemoeienis met de oprich
ting van een spaarbank in Loenen, en in 1843 
opnieuw door bezwaar te maken tegen de aan
leg van een spoorlijn langs het zandpad. '") 

De rechten van de heren van Kronenburg 
De belangstelling voor het huis en de heerlijk
heid Kronenburg was in de tweede helft van de 
18e eeuw en het begin van de 19e eeuw mis
schien meer gebaseerd op de rechten die aan 
het het huis verbonden waren, dan op het huis 
als woonstede. 

Het feodale stelsel uit de middeleeuwen, waar
bij de vorst land en overheidsrechten in leen gaf 
in ruil voor bestuurlijke en militaire diensten, 
leidde ertoe dat het overheidsgezag versnipperd 
raakte. De leengoederen werden in de loop van 
de tijd erfelijk en de leenmannen gingen zich 
gedragen als onafhankelijke heren over hun 
gebied. Het bezit van overheidsrechten, de 
'heerlijke' rechten, waren op het platteland vaak 

Kasteel Kronenburg. 

Olieverfschilderij Adam 

Willaerts (Antwerpen 1577-

1644 Utrecht). 

Dit schilderij hangt in het 

gemeentehuis Beek en Hoff. 

Coll. : Gemeente Loenen. 
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Mw. N.G. Kieft Balde-

Smissaert, 25 jaar lang 

vrouwe van Loenen en 

Kronenburg (1770-1795). 

Coll.: Iconografisch Bureau 

Den Haag 

verbonden aan grondgebied en een huis. Deze 
rechten werden beschouwd als private vermo
gens bestanddelen, die voor geld verkocht of 
verpacht konden worden. Als bron van inkom
sten uit een heerlijkheid dienden niet alleen de 
opbrengsten uit de grond, maar ook die uit 
overheidsfuncties (boetes, legesgelden en belas
tingen). Evenals de overheidsrechten werden 
ook de overheidsambten tegen een vergoeding 
vergeven of verpacht. Bij de verkoop van het 
huis Kronenburg werden de heerlijke rechten 
en de later verkregen privileges dan ook als losse 
bestanddelen opgevoerd. 

Hoge en lage jurisdictie 
Een belangrijk heerlijk recht was de jurisdictie of 
rechtspraak over het gebied. Van scheiding van 
wetgevende, ' uitvoerende en rechtsprekende 
macht was vóór 1795 nog geen sprake. De 
bestuurders besruurden en spraken ook recht. 
De grens tussen de competenties van de verschil
lende rechtbanken was niet altijd duidelijk te 
trekken. Vaak was deze afhankelijk van de 
machtsverhoudingen. Hoe meer zaken er waren, 
zo te meer geld uit boetes en confiscaties kwam 
er binnen. De heren van Kronenburg bezaten in 
het Hollands gerecht van Kronenburg de hoge 
jurisdictie (rechtspraak in civiele én criminele 
zaken). En vanaf 1754 bezaten zij in het Stichts 
gerecht de lage jurisdictie (civiele zaken, kleine 
overtredingen en de vrijwillige rechtspraak). De 

rechtspraak over strafzaken op Stichts gebied 
kwam toe aan de bisschoppelijke maarschalk, 
vanaf 1583 aan het Hof van Utrecht. Het kwam 
echter voor dat Stichtse inwoners van Loenen 
die een misdrijf hadden begaan, niet voor het 
Hof van Utrecht maar voor schout en schepenen 
van het Hollands gerecht in Loenen werden 
gebracht. In 1644 constitueerde en machtigde 
Claes Brouwer, schout van Stichts Loenen, 
Barend Anthonis Coop van Groen, secreraris 
van her Kronenburgs gerecht, 'de saecke waar te 
nemen' in een moordzaak in Loenen. Zo ver
grootte de heer van Kronenburg zijn rechts
macht in Loenen. ") 

Bestuur 

Onder de heerlijke rechten vielen ook het 
bestuur, het maken van verordeningen en het 
afgeven van vergunningen. De heer van de 
heerlijkheid bestuurde. 1 lij werd daarin bijge
staan door schout en schepenen en andere over
heidsdienaren. In het Stichts gerecht fungeerde 
een maarschalk als vertegenwoordiger van de 
bisschop en van de Staten van Utrecht, in het 
Hollands gerechr een baljuw als vertegenwoor
diger van de graaf respectievelijk de Staten van 
Holland. De heren van Kronenburg hadden 
zich stilzwijgend het recht toegeëigend om een 
baljuw aan te stellen. In 1715 besliste het Hof 
van Holland dat de vrouwe van Kronenburg 
haar handen moest aftrekken van het baljuw
schap van Loenen. '2) De maarschalk en de bal
juw woonden meestal niet in Loenen. In het 
Hollands gerecht viel het ambt van baljuw 
soms samen met dat van schout of secretaris. 
De heren en vrouwen van Kronenburg hebben 
heel wat keuren en ordonnanties afgekondigd. 
Vele van deze ordonnanties behoorden ieder 
jaar gerenoveerd re worden en werden dan 
opgehangen in de kerk. Ze betroffen vaak de 
openbare orde, bijvoorbeeld het verbod op het 
klootschieten bij de kerk in Loenen (1515); 
voorschriften voor de kermis (1626); de ver
plichting voor herbergiers om vechrjassen en 
messentrekkers aan te geven (1673). 
Omdat het gebied rondom de kerk Hollands 
grondgebied was en de heer van Kronenburg 
ook collator (kerkheer) van de kerk was, had
den vele ordonnanties betrekking op de open
bare orde in en om de kerk en op het religieuze 
gedrag van de kerkgangers, zoals een gebod op 
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de viering van de sabbat (1614); het verbod om 
doden op zondag in de kerk te begraven 
(1655) en het verbod om tijdens het begraven 
op stoelen of banken in de kerk te klimmen 
(1658). Niet alleen de inwoners van Hollands 
Loenen maar ook die van Stichts Loenen 
moesten zich hieraan houden. 
Op economisch terrein werden, indien voordeli
ger, de keuren en ordonnanties door de heren 
van Kronenburg vastgesteld in overleg met de 
maarschalk van het Nederkwartier. Vervolgens 
werden ze door schout en schepenen van Hol
lands en Stichts Loenen uitgevaardigd. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn: de overeenkomst om 
gezamenlijk de kosten van de herstelwerkzaam
heden aan de kerk te betalen (1518,1746); 
gebod voor ingezetenen om hun graan in de 
Loenense molen te laten malen (1677,1735); en 
de brandpreventiekeur voor Hollands en Stichts 
Loenen (1659). 

De uitvoering van en de controle op de plaatse
lijke en gewestelijke verordeningen behoorden 
tot de verantwoordelijkheid van het bestuur van 
het gerecht. Zo was de schout meestal tevens 
gadermeester van de belastinggelden, waarover 
hij jaarlijks rekening en verantwoording aflegde. 
Ter uitvoering van regels van de Staten van Hol
land tegen landlopers en zwervers, beslisten 
Dominicus Franciscus van Kamminga, heer van 
Kronenburg, met de schout en schepenen in 
1725 om een gevangenis te bouwen naast de 
toren van de kerk van Loenen, een gerechtsfunc
tionaris aan te stellen, twaalf lantarens te plaat
sen en de kosten daarvan om te slaan over de 
eigenaren van de landerijen en woningen in Loe-
nen-Hollands gerecht. Hiertegen kwamen de 
inwoners en de kerk in verzet. Door een proces 
voor de Staten van Holland wisten zij dit te ver
hinderen. Toen de bouw naast de toren geen 
doorgang kon vinden, liet de heer van Kronen
burg een gevangenis bouwen op een stuk leen-
grond naast het huis te Velde. '') 

Wàterschapstaken 
De waterstaatszorg, de waterlozing, de waterke
ring en het onderhoud van dijken en wegen was 
een belangrijke taak van het bestuur van een 
heerlijkheid. In vroeger jaren werd deze uitge
voerd door de heren zelf, later door hun verte
genwoordigers, de schout met de landgenoten 
en buren. In de eeuwen dat de heren van Kro

nenburg resideerden in de heerlijkheid is er veel 
te doen geweest over de wàterschapstaken. 
Water houdt zich niet aan gerechtsgrenzen; het 
moest nu eenmaal geloosd of gekeerd worden. 
Molens moest malen, dijken moesten worden 
aangelegd, bekaad en geschouwd. De molen-
brieven van de Stichtse en Hollandse molen 
dateren reeds uit de 15e eeuw, evenals de 
schouwbrief van de Hollandse polder. ") 
De heren van Kronenburg hadden als hoog
heemraden zitting in het Hoogheemraadschap 
van de Zeeburg en Diemerdijk. Namens Hol
lands Loenen mochten zij daarin een waarsman 
(lid van een dijk- of polderbestuur) benoemen. 
Ook de aanstelling van de poldermeesters en van 
de voerman van Hollands Loenen naar Amster
dam, was aan hen opgedragen. Op dit terrein 
lieten ze eveneens hun invloed gelden. 
In 1595 kwamen de waarsman en de molen-
meesters van de Stichtse en Hollandse molen 
overeen dat de secretaris van Kronenburg de zee-
dijkslasten mocht garen. Wel moest hij ieder jaar 
rekening en verantwoording afleggen. In de 
Hollandse molenbrief van 1602 werd vastgelegd 
dat door de schout van Kronenburg alle Stichtse 
wateren, waarin het Hollandse water loosde, 
geschouwd mochten worden. Toen in 1649 
Roelof Schouten, Jaap Bruynen en Lamberr 
Peters op Stichtse bodem gingen schouwen, ging 
dat de inwoners van Srichts Loenen te ver. De 
heer van Kronenburg ging zijn rechten te bui
ten. Gerrit Corsen hield hen een dag en een 
nacht vast. De volgende ochtend werden ze op 
last van de schout van het Stichts gerecht in gij
zeling genomen. Met de stadsbode werden ze 
naar Utrecht gebracht. Tien dagen later moch
ten ze, zonder straf en zonder kosten, naar Loe
nen terugkeren. 

Op 8 mei 1669 werd het recht van schouwen 
van Hollands water lopend over Stichtse bodem, 
door de Staten van Utrecht verleend aan de 
heren van Kronenburg. 

Tevens kregen zij het recht 'op het stellen van 
een Brantmeester, armmeester en een ijckmees-
ter ren opsichte van de Stichtse ijck sich precise-
lijk sal hebben te reguleren na de placaten en de 
ordonnantiën in dezen gestichten op den ijck 
geè'maneert. Het waaggeldt blijft ten profijte van 
de gesrichten. De Heer van Cronenborgh mag 
genieten 8 penningen van iedere hondert 
pondt'. I5) 
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Kasteel Kronenburg vanaf de 

straatweg, 1836. Van deze 

kant gezien had het gebouw 

nog hetzelfde aanzien als in 

1707. De vroegere torens en 

muren stonden vooral aan de 

kant van de Vecht. 

Uit: RJ. Lutgers, Gezichten 

aan de rivier De Vecht, 1836. 

Herdruk 1970. 

Het vergeven van ambten 
Omdat de heer niet alle taken die verbonden 
waren aan de hoge heerlijkheid Kronenburg 
kon uitoefenen, moesten er door hem over
heidsdienaren worden aangesteld. Het vergeven 
van de meeste van deze ambten bracht geld in 
het laatje, leder jaar werd 'de regering' veran
derd door de heer van Kronenburg. ") Adriaan 
Wittert van der Aa, koper van Kronenburg in 
1710, maakte een reglement waarin hij een lijst 
van daggelden, leges en salarissen vaststelde die 
jaarlijks door de baljuw, schout, schepenen, 
secretaris, gerechtsbode, molenmeesters en 
weesmeesters mochten worden 'gevorderd, ont
vangen en genoten'.1") Sinds Steven van Lyn-
den in 1592 bepaalde dat hij in het vervolg op 
Lichtmis (2 februari) de weesmeesters aanstelde 
voor beide gerechten, was dat een recht van de 
heer van Kronenburg: 'in elk gerecht twee eet-
lijke manspersonen'. 

Ook de molenmeesters van Stichts Loenen wer
den vanaf 1651 door de heer van Kronenburg 
aangewezen. De benoemingen van de secretaris 
van de baljuw en van het gerecht, van de schout 
en schepenen, en van de griffier der lenen 
behoorden tot hun privileges. ls) 
Op kerkelijk gebied kwamen aan de heren van 
Kronenburg het pattonaatsrecht van de kerk en 

de collatierechren van de vicarieën toe. ;") 
Dankzij het ius patronatus hadden zij de 
benoeming van de pastoor, na 1580 de predi
kant, koster, voorzanger en schoolmeester in de 
hand. Ook na de hervorming behielden zij deze 
rechten. Via de benoemingen strekte hun 
macht zich uit over de grens die Loenen zolang 
verdeeld hield. Immers, de lidmaten van de 
kerk woonden zowel op Hollands als op Stichts 
gebied. Niet altijd vetliepen deze benoemingen 
in pais en vree. Vooral niet toen de zeet katho
lieke heet Van Kamminga in de loop van de 
18e eeuw allerlei benoemingen forceerde, die 
indruisten tegen de hervormde opvattingen van 
de Loenense kerkgangers. 

Overige rechten 
Tenslotte eigenden de heren en vrouwen van 
Kronenburg zich in de loop van de eeuwen nog 
enkele bijzondere rechten toe. In 1624 kteeg 
Anthonis van Lynden toestemming van de Sta
ten van Holland om een brug te leggen over de 
Vecht en daarbij tol te heffen. De heren van 
Kronenburg en hun familie hadden vrijdom 
van tol tot in lengte van dagen. Kleinzoon 
Anthony van Lynden verkreeg rechten als: het 
tolheffen over de Slootdijkse wagenweg van 
Loenen naar Loenersloot, en het tweemaal pet 
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jaar houden van een paardenmarkt te Loenen. 

Tijdens de eerste paardenmarkt op 27 augustus 

1688 reikte de heer van Kronenburg zelf de 

prijzen uit; de eerste prijs, een zilveren roskam, 

ging naar Cornel is Sroffelaar van Velthuysen 

'vermaard k o o p m a n in paarden'. Bij octrooi van 

17 november 1698 kreeg A n t h o n y het recht 

o m een grutterij te houden . Al sinds lange jaren 

had de heer van Kronenburg het recht van bier-

brouwen op het slot zelf. Een bijzonder recht, 

dat in Hol land zelden werd afgegeven. Resten 

nog de rechten op de jacht, de 'swanerije' en op 

de visserij, niet alleen op aal en paling onder de 

Vechtbrug, maar ook op de visserij in de gehele 

Vecht. Een recht dat Kronenburg in erfpacht 

kreeg van de Staten van Utrecht . 20) 

Conclusie 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn da t 

de invloed van de heren van Kronenburg zich 

over de grenzen van hun territoir uitstrekte. 

Hoewel het Kronenburgs gerecht wat betreft 

het aantal inwoners veel kleiner was dan het 

Stichts gerecht, wisten de Kronenburgse heren 

zich voorrechten toe te eigenen, die hen ook 

zeggenschap gaven over de inwoners van Stichts 

Loenen, lang voordat dit gerecht in h u n han 

den kwam. 

O o k wat de werkgelegenheid aangaat, vervul

den zij een belangrijke rol. En het is niet waar

schijnlijk dat alleen Hollandse inwoners bij hen 

aan de slag k o n d e n . 

D e ligging van het huis Kronenburg, een encla

ve in Stichts Loenen, en van de kerk van Loe

nen, midde lpun t van het do tp , bevestigde bij 

de Loenenaren de aanwezigheid van de heren 

van Kronenburg . 

De rechten die de heren al in de 13e eeuw in 

het Hol lands gerecht en in de kerk van Loenen 

hadden , werden in de eeuwen die volgden 

alleen maar uirgebreid. H u n voor tdurende aan

wezigheid in Loenen zorgde ervoor da t zij een 

belangrijker stempel hebben gedrukt op de 

geschiedenis van Loenen dan de bisschop en 

later de Staren van Utrecht. 
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