
Daniël Gerard van der Burgh (onder meer
heer van Kronenburg en heer van Ameide
en Tienhoven) was de zoon van Gerard van
der Burgh (oud kanunnik van het kapittel
van de Dom in Utrecht) en Anna Aletta
Varlet. Hij werd geboren op 26 juni 1755 in
Amsterdam en ging op 21-jarige leeftijd
rechten studeren in Utrecht. Reeds een
jaar later promoveerde hij op een disserta-
tie over Romeins en hedendaags recht, ge-
titeld: Specimen juridicum de jure jurando ex-
tra judiciali (Juridische verhandeling over
de buitengerechtelijke eed).

Zijn eerste en tweede huwelijk
In 1794 trouwde hij op bijna veertigjarige
leeftijd met de even oude Ignatia Maria
Bichon, de weduwe van Mr. Jan Wijnand
Ram, heer van Oosterwijk, Herlaer en
Ameide. Ignatia bracht twee dochters uit
haar vorige huwelijk mee: de negenjarige
Bartha en de zesjarige Albertina. Na een
huwelijk van 16 jaar stierf zij op 19 juli
1810 ‘aan eene Zenuw-Koorts en bijkoomend
verval van krachten’.
Op 8 oktober1812 hertrouwde de 57-jarige
Daniël Gerard van der Burgh in ‘s-
Hertogenbosch met de 47-jarige Sibilla
Martini. Zij was een dochter van Anthoni
Martini, oud-pensionaris van de Brabant-
se hoofdstad en de generaalsdochter Eva
Maria Buys. Sibilla had een tweelingbroer
Paulus Hubert, die vele vooraanstaande
functies bekleedde: kanunnik van het ka-
pittel van Sint Marie te Utrecht, advocaat
van de raad van Brabant, commissionair
in effecten te Amsterdam, lid van de raad
en vroedschap in Amsterdam en lid van
de Grote Vergadering van Notabelen in
1814. Paulus Hubert Martini was ge-
trouwd met Geertruyd Johanna Antonia
Strick van Linschoten op 24 oktober 1791.
In 1806 erfde Geertruyd het kasteel
Loenersloot van haar vader Andries Jan
Strick van Linschoten. Op een steenworp

afstand woonde sinds 1803 Daniël Gerard
van der Burgh in het kasteel Kronenburg
in Loenen aan de Vecht. Het ligt voor de
hand dat Daniël Gerard zijn toekomstige
vrouw Sibilla Martini bij haar broer heeft
ontmoet. Sibilla Martini was bepaald niet
onbemiddeld. Op 8 maart 1794 kreeg zij
uit de erfenis van haar grootmoeder der-
tig obligaties van duizend gulden ten las-
te van de provincie Holland en West-
Friesland.

Daniël Gerard overleed op 19 maart 1824
in Utrecht. In de overlijdensannonce
schreef Sibilla: ‘Het heeft den hoogen God, in
wiens hand het lot is van alle stervelingen, be-
haagd, gisteren avond ten vijf uren mijne teder-
geliefden Echtgenoot, den wel-Ed. Daniël
Gerard van der Burgh, Heer van Kroonenburg,
Ameiden, enz. Lid der Provinciale Staten van
Utrecht, en Raad dezer stad, in de ouderdom
van acht en zestig jaren en bijna negen maan-
den, na eene sukkelende ongesteldheid en veel
lijden, door eenen nu toch onverwachten dood
tot zich te nemen’.

Van der Burghs openbare functies
In 1817 werd Daniël Gerard van der Burgh
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lid van de raad van Utrecht en in 1820
werd hij ook lid van de Provinciale Staten.
Tot zijn overlijden in 1824 was hij van bei-
de bestuurscolleges lid. Naast deze twee
functies was hij advocaat van het Provin-
ciaal Hof te Utrecht. Ook was hij kanun-
nik ten Dom; dit betekende dat hij lid was
van het bestuurscollege of kapittel van de
Dom in Utrecht. Het jaarlijks inkomen
van een kanunnik was een prebende. Dit
zijn kerkelijke inkomsten, die beneficiën
en ook wel vicarieën worden genoemd. In

de middeleeuwen werd een vicarie ge-
sticht op een bepaald bijaltaar in de kerk.
Het ging om een fonds, waaruit de vicaris,
een priester, werd betaald om tot in leng-
te van dagen de Heilige Mis te lezen voor
het zielenheil van de stichter(s) en zijn fa-
milie. Het fonds bestond meestal uit stuk-
ken land. De inkomsten (uit pacht) van
een vicarie werden besteed ad pios usus -
vrome doeleinden - bijvoorbeeld voor de
armenzorg, voor de kosterij, voor de oplei-
ding van arme priesters en voor de bet-
aling van de kanunniken. 

Onroerend en roerend goed
In 1803 kocht hij voor honderdzeventig-
duizend guldens het huis en de heerlijk-
heid Kronenburg in Loenen aan de Vecht
van de erfgenamen van mr. IJsbrand Kieft
Balde: namelijk van diens dochters
Sophia Johanna, Regina Catharina en
Anna Adriana Kieft Balde. Het huis was in
goede staat en Daniël Gerard liet een mooi
park en vijvers aanleggen. Na de dood van
Daniël Gerard van der Burgh op 19 maart
1824 werd al op 17 juli van dat zelfde jaar
ten overstaan van de notaris Nicolaas
Buddingh in Utrecht Kronenburg geveild.
Het werd in de veilingcatalogus als volgt
omschreven:
‘Het van ouds beroemd en aanzienlijk Huis en
Slot van Kronenburgh, voorzien van tien ruime
kamers, mitsgaders drie kabinetjes, domestie-
ken kamers, ruime keuken en zeer spacieuse
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kelders, en bovendien eene buitewone groote en
rijk gestucadoorde zaal, met twee fraaie schoor-
steenen;- voorts Tuinmanswoning, ruim
Koetshuis, met een tuigenkast, daarnaast de
stal voor zes paarden, met steenen kribben,
pomp en gootsteen;-boven een en ander een rui-
me zolder tot berging van hooi en stroo;-nog ter
zijde de voorschreven stal een gemetselde mest-
bak. Wijders de Oranjerie, bestaande in een ex-
tra ruime zaal, en daarnevens nog een vertrek
met een marmeren schoorsteenmantel voorzien
en gestucadoord, en boven het geheele gebouw
eene ruim doorloopende zolder. En zulks met de
Boomgaarden en Moestuinen, om hetzelve Huis
en Slot gelegen, te zamen groot 4 Bunders 82
roeden en 83 ellen, voorheen geweest een onster-
felijk erfleen. Zijnde de plaats in den nieuwste
smaak aangelegd en met vele vreemde heesters
bepoot; terwijl bij dit goed behooren de boom-
en tusschen de twee bruggen achter
Kronenburgh.
Aan hetzelfde goed behoort bovendien een
nieuw getimmerde en overdekte ruime Bank in
de Gereformeerde kerk te Loenen; alsmede een
Bank voor de domestieken, en eene aanzienlij-
ke grafkelder in het koor der genoemde kerk’.

De erven van Daniël Gerard van der Burgh
verkochten het kasteel met een aantal ka-
vels grond aan Abraham Dubois, koop-
man te Amsterdam. De nieuwe eigenaar
had één grote wens en dat was burgemees-
ter worden van Loenen. De inwoners van
Loenen waren daar echter faliekant op te-
gen en de benoeming ging niet door, on-
danks alle moeite die Dubois ervoor  deed.
Abraham Dubois was hierover naar ver-
luidt zo woedend, dat hij verhuisde en het
in verval geraakte kasteel liet slopen. Het
gehele complex verkocht hij in 1836 aan
Hermanus van Os, die het enkele maan-
den later in een openbare veiling in diver-
se kavels doorverkocht aan nieuwe eigena-
ren. De titel ‘heer van Kronenburg’ met de
daaraan verbonden rechten en plichten
ging over naar mr. Jacobus Henricus van
Reenen. 1)

Verkoop van bezittingen te Ameide
Daniël Gerard van den Burgh kocht op 3
januari 1811 de heerlijkheid Ameide en
het stadhuis van Ameide. Ruim twee
maanden later liet hij zijn bezittingen in

Ameide veilen, maar niet de heerlijkheid
Ameide en het stadhuis! Het slot Herlaar
en de heerlijkheid Tienhoven bij Ameide
(thans gemeente Zederik, ZH) werden op
dezelfde veiling te koop aangeboden door
de erven Ram-Bichon. Hieruit kan men af-
leiden dat Daniël Gerard van den Burgh
en Ignatia Maria Bichon op huwelijkse
voorwaarden getrouwd waren. Het echt-
paar Van der Burgh prefereerde blijkbaar
als residentie Kronenburg boven Herlaar.
De veiling werd uitgevoerd op verzoek van
Daniël Gerard van der Burgh en de zwa-
gers Paulus Adriaan Beelaerts van
Blokland, getrouwd met Bartha Theodora
Maria Ram, en Laurent Théodore Nepveu,
getrouwd met Albertina Helena Elisabet
Ram.

Veiling van de schilderijenverzameling
van Daniël Gerard van der Burgh
Op 6 september 1824 vond op het slot
Kronenburg te Loenen de veiling plaats
van de schilderijenverzameling van
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Daniël Gerard van der Burgh. Uit de vei-
lingcatalogus blijkt dat hij een omvangrij-
ke schilderijenverzameling bezat van 198
stuks, die in twee kamers van kasteel
Kronenburg hingen. In de eerste kamer
hingen 138 schilderijen en de 60 resteren-
de in de tweede kamer. Bovendien werden
er nog een vijftien beelden, een micro-
scoop en een openslaande ‘Chambre ob-
scur’ ingebracht. 
In de catalogus wordt de collectie bespro-
ken op 32 pagina’s: dertig pagina’s zijn ge-
wijd aan de schilderijen en twee pagina’s
aan de beelden. Daniël Gerard van der
Burgh had een voorliefde voor landschap-
pen (80 stuks), stillevens (29 stuks) en bij-
belse voorstellingen (20 stuks). Hij had een
portret van een heer van Frans Hals, een
riviergezicht van Jan van Goijen, een land-
schap van Salomon Ruijsdael, een paar
jachttaferelen van Philips Wouwerman,
een drietal portretten van Michiel van
Miereveld, twee bijbelse voorstellingen
van onbekende Rembrandt leerlingen,
drie landschappen van Nicolaes Berchem,
een landschap van Albert Cuyp en een
genre schilderij van Gerard Dou. 

Maar over het algemeen had Daniël
Gerard de ‘kleinere meesters’ als: Willem
van Aelst, Joost de Beer, Andries Both,
Quiringh van Brekelenkam, Barent Gael,
Pieter de Ring, Leonard Bramer, Jan
Wijnants, Thomas Wijck, Claes Molenaar
en Jan Miense Molenaer.
Volgens de veilingcatalogus waren 37
schilderijen niet gesigneerd. Van geen van
de 198 schilderijen zijn de afmetingen ge-
geven, en de omschrijvingen zijn zeer
summier. Aan de hand van deze gegevens
is het haast onmogelijk schilderijen te
identificeren.
Ten slotte wil ik u nog op een opmerkelijk
feit attenderen: op 17 juli 1824 wordt
Kronenburg geveild, maar de schilderijen
worden pas op maandag 6 september
1824 in Kronenburg aan de man gebracht!

De portretten van het echtpaar 
Van der Burgh-Martini
Beide portretten zijn geschilderd door de
Waalse schilder François Xavier Joseph
Jacquin. Hij werd in 1756 in Brussel gebo-
ren. In 1768 wordt hij vermeld als leerling
aan de Academie te Brussel. Hij genoot
een verdere opleiding aan de Academie te
Antwerpen en in het atelier van H.J.
Anthonissen. Hij vestigde zich in 1775 te
Leuven en ging verder in de leer bij L.
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Geedts. Hij had een voorkeur voor onder
andere historische en religieuze taferelen,
stillevens, portretten van onder meer
geestelijke hoogwaardigheidsbekleders
en notabelen. Hij was in 1880 medestich-
ter van de Academie te Leuven. Werk van
hem is te vinden in musea te Leuven en te
Verviers en in de abdij van Park (Leuven),
Averbode en Tongerlo.
Op het schilderij draagt Sibilla een zwarte
japon, een witte fichu 2) met speld, een
dubbel parelsnoer en een witte flodder-
muts. Het schilderij is gesigneerd en geda-
teerd aan de achterkant ( in dorso): ‘F.
Jacquin fecit 1819’. Verder staat er nog ver-
meld op de achterkant:
‘Sibilla van Verburg van Kronenburg-
Martini’. Daniël Gerard draagt een pruik
met batterij 3), een zwarte rok met vest en
een witte jabot 4). Het schilderij is gesig-
neerd en gedateerd aan de achterkant: ‘F.
Jacquin fecit 1821’.
Opmerkelijk is dat er tussen de vervaardi-
ging van de twee schilderijen twee jaar zit!
Normaal gesproken worden pendant 5)
portretten na elkaar geschilderd! 
Beide portretten zijn geschilderd op doek.
Zij bevinden zich thans op kasteel Loener-
sloot, Rijksstraatweg 211 te Loenersloot.

Herman Beckmann, Ameide

* Met toestemming van de auteur verkort door redactie-
lid Sander Griffioen. Dit artikel verscheen in onverkorte
vorm in: Nieuwsblad. Historische Vereniging Ameide en
Tienhoven, 21ste jrg, nummer 4, dec. 2010, p. 40-50. De
redactie is de auteur zeer dankbaar voor toestemming
tot selectie van onderdelen die speciaal op Loenen en
Loenersloot betrekking hebben. Het oorspronkelijke
artikel biedt ook veel gegevens over de bezittingen van
Van der Burgh te Ameide en omstreken, diens positie
als vooraanstaand bestuurder, de bezittingen in
Suriname, enz.

NOTEN:
1. Zie voor de koop en verkoop van het huis Kronenburg:

Vechtkroniek nummer 20 (mei 2004) pag. 21 (‘Heren
en vrouwen van Kronenburg’, deel 3-slot) en Vecht-
kroniek nummer 7 (mei 1997), pag. 7-11 (‘Ondergang
van het huis Kronenburg’).

2. Een fichu is een grote, vierkante hoofddoek, gedragen
door vrouwen in de 19de eeuw die gebruikt werd om het
decolleté van een lijfje te verhullen. De fichu was over
het algemeen van linnen en werd diagonaal gevouwen
tot een driehoek.

3. Deze informatie werd verstrekt door het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.Van
Dale kent een batterij in samenhang met een pruik niet!
Daarom heb ik contact opgenomen met de RKD en
kreeg het volgende antwoord: ‘Kostuum gerelateerde
termen zoals de batterijpruik of pruik met batterij komen
vaak niet in Van Dale voor. Een batterij bij een pruik of
eigen haar is de haarrol boven of deels op de oren. In
de achttiende eeuw zijn er diverse variaties op de pruik
met batterij mogelijk. Bij de staartpruik wordt de batte-
rij gecombineerd met een staart of vlecht met staartstrik
of staartzak. Loopt de batterij door rondom het achter-
hoofd, soms meerdere batterijen boven elkaar, dan
wordt het een batterijpruik genoemd.

4. Geplooide overhemd-strook.
5. Pendant is een tegenhanger.

Portret van Daniël
Gerard van der Burgh.
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