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Ondergang van het huis Kronenburg 

Honderdzestig jaar geleden is het huis Kronen
burg gesloopt. De VW-gids over de Vecht
streek uit 1952 schrijft daarover het volgende: 
„Na een periode van herleving, gevolgd door 
verval, werd het huis Kroonenburg in 1837 
geheel gesloopt. Aan de zuidkant van het dorp 
Loenen vindt men alleen de ledige plaats terug, 
een groot stuk weiland, waarop echter toch nog 
de omttek der fundering aan te wijzen is."1) 
Het is twijfelachtig, of men in het weiland de 
omtrek van de fundering van het vroegere kas
teel nog kan zien. De geulen in het weiland 
geven de vroegere grachten en watetlopen aan 
(vergelijk de hierna afgedrukte kaart van het ter-
rein van Kronenburg). 

Overigens is het huis Kronenburg een overblijf
sel van het vroegere roemruchte kasteel. De 
heren van Kronenburg hadden veel invloed op 
bestuur en rechtspraak van het dorp Loenen, 
tenminste op een deel van het dorp. Sinds de 
middeleeuwen was het dorp Loenen namelijk in 
twee gedeelten verdeeld. De heren van Kronen
burg hadden het Hollandse deel (Loenen-Kro-
nenburg) in handen. Het Stichtse deel (Loenen-
Nieuwersluis) behoorde toe aan de bisschop van 
Utrecht en na 1528 aan de Staten van Uttecht.2) 

Heren van Kronenburg 
In 1754 kwamen de twee gedeelten waarin het 
dorp Loenen was verdeeld, in handen van IJs
brand Kieft Balde. Hij kocht in dat jaar de heer
lijkheid Kronenburg en daarmee werd hij eige
naar van het Hollandse deel 
(Loenen-Kronenburg) en derhalve heer van Kro
nenburg. Het Stichtse, Utrechtse deel (Loenen-
Nieuwersluis) had hij al eerder aangekocht. 
IJsbrand Kieft Balde en zijn vrouw Nicola Geer-
truida Smissaert schijnen niet op het huis Kro
nenburg te hebben gewoond. In 1795 erfden de 
drie dochters van het echtpaar Kieft Balde (Sop
hia Johanna, Regina Catharina en Anna Adria-
na) de bezittingen van Kronenburg. 
Het huis Kronenburg werd in die tijd bewoond 
door huurders. Rond 1803 woonde Franck van 
Franckenstein in het huis. Hij betaalde een huur 

van 520 gulden per jaar onder het beding dat 
alle ondethoudskosten voor zijn rekening kwa
men. Die kosten waren niet gering. 
Wegens deze hoge onderhoudskosten overwogen 
de dochters Kieft Balde in 1803 over te gaan tot 
afbraak van het huis Kronenburg. Op 28 augus
tus 1803 werd hen door het gedeputeetd bestuur 
van Holland onder voorwaarden toestemming 
verleend voor de sloop van Kronenburg. Zover 
kwam het toen echter nog niet, omdat zij in dat
zelfde jaar een koper vonden. Het huis met alle 
rechten en het rechthuis Kronenburg werden op 
3 december 1803 verkocht aan Daniël Gerard 
van den Burgh, lid van de Staten van Uttecht en 
Raad van de stad Utrecht.1) In die tijd was hij 
ook decaan en kanunnik van de Domkerk in 
Uttecht. Van den Burgh was tweemaal gehuwd: 
eerst met Ignatia Matia Bichon, weduwe Ram 
en later met Sibilla Martini. Van den Burgh 
overleed op 18 maart 1824. In datzelfde jaar op 
17 juli verkochten zijn erfgenamen het huis Kro- Plattegrond van het terrein 
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nenburg en de andere bezittingen aan Abraham 
du Bois, koopman, wonende aan de Keizers
gracht te Amsterdam.'1) Du Bois had in de daar
aan voorafgaande periode meer landgoederen in 
de Vechtstreek gekocht: in 1821 kocht hij het 
huis en het eiland de Nes in Vreeland en de hof
stede 'Het Hemeltje' naast de Nes in Nederhorst 
den Berg; in 1824 werd hij eigenaar van de hof
steden Langgewenscht en Schoonoord, beide 
gelegen op Oud Over (toen gemeente Loosd-
recht). De laatste hofstede lag aan de Vecht tus
sen de huidige Bloklaan en Vechtlust en tegen
over het huis Kronenburg. 

Abraham du Bois 
De erven van Daniël Gerard van den Burgh 
brachten op 17 juli 1824 twaalf kavels in open
bare verkoop.") Tien kavels daarvan werden toe
gewezen aan Jan van den Andel, secretaris van de 
gemeente Vreeland. Deze kocht ze „met vol
macht en voor rekening van Abraham Dubois, 
grondeigenaar, wonend te Amsterdam op de 
Keizersgracht, edoch thans buiten verblijf hou
dende op den huize 'De Nesse' te Nederhorst 
den Berg". Onderstaand worden de belangrijk
ste kavels van de aankoop omschreven met ver
melding van degene die het eerste bod deed (de 
koop inzette) en het bedrag van de inzet. De 
belangrijkste vijf kavels waren: heerlijkheid Loe-
nen-Kronenburg met het huis Kronenburg en 
landerijen (inzet: Johannes Willem van Reenen; 
26.000 gulden); heerlijkheid Loenen-Nieuwer-
sluis (inzet: Jan Volkmaars; 1.200 gulden); raad
huis van Kronenburg etc. (inzet: Paulus Adriaan 
Beelaerts van Blokland, echtgenoot van B.T.M. 
Ram en daardoor stiefschoonzoon van Van den 
Burgh; 38.700 gulden); vier woningen (inzet: 
J.W. van Reenen; 2.130 gulden); tol onder en 
boven de Vechtbrug (inzet: notaris Van Omme
ren te Utrecht; 6.800 gulden). Bij het bij opbod 
verkopen bracht deze combinatie van kavels 
12.400 gulden meer op dan de totale inzet van 
74.830 gulden. De percelen werden toegewezen 
aan Jan van den Andel voor het bedrag van 
87.230 gulden. Het eindbod van Jan den Andel 
lijkt zeer hoog. Had hij volmacht om deze perce
len voor zo'n hoog bedrag in handen te krijgen 
voor Abraham du Bois? Zo ja, waarom wilde 
Abraham du Bois deze onroerende goederen dan 
zo graag verwerven? Tot op heden kunnen we 
daar alleen nog maar naar gissen. De archieven 
geven op deze vragen (nog) geen antwoord. 

Abraham du Bois was sinds 28 de iber 1812 
gehuwd met Alberta Jacoba Ameshoff, weduwe 
van Mathijs Adolf van Idsinga, die op 19 augus
tus 1811 overleed met achterlating van zijn 
weduwe en vier minderjarige kinderen. Alberta 
Jacoba Ameshoff overleed op 22 augustus 1828 
en liet zes kinderen na, waarvan twee minderja
rige kinderen van Abraham du Bois (Henricus 
Cornells en Johanna Alberta Jacoba du Bois). 
Ruim vier jaar later op, 21 februari 1833, vond 
ten overstaan van notaris J. Commelin te 
Amsterdam boedelscheiding plaats. Aan Abra
ham du Bois werden de volgende onroerende 
goederen toegescheiden: alle goederen en heer
lijkheden als in 1824 gekocht van de erven Van 
den Burgh; de hofstede Langgewenscht in 
Loosdrecht-Oudover; de hofstede Schoonoord 
in Loosdrecht-Oudover „op welke sederr 1824 
(de vorige transactie) alle getimmerten zijn ges
loopt, behalve de steenen koepel". De totale 
waarde van deze goederen werd getaxeerd op 
95.735 gulden. 

Drie jaar later, in 1836, besloot de inmiddels 
hertrouwde Abraham du Bois het slot Kronen
burg in openbare veiling te verkopen. De reden 
hiervoor is niet bekend. Misschien oefende zijn 
tweede echtgenote, A. Friderici, hier invloed op 
uit. In ieder geval zal de toestand, waarin de 
gebouwen verkeerden, zeker ook een rol hebben 
gespeeld. Die was erg achteruit gegaan, waar
door de onderhoudskosten aanmerkelijk waren 
gestegen. Du Bois gaf Jan van den Andel 
opdracht de verkoop te regelen. In de door 
Abraham du Bois verstrekte volmacht van 3 sep
tember 1836 staat dat hij op dat moment op 
Kronenburg woonde. 

In de archieven van Loenen is daarover echter 
niets te vinden. Hij verbleef mogelijk in de 
zomermaanden weleens op het huis Kronen
burg, maar zijn vaste domicilie was in Amster
dam. Daar bezat hij diverse huizen aan de Kei
zersgracht. 

Eerste veiling 
Op 24 september 1836 vond ten overstaan van 
notaris Anthonie Verdam Azn. uit Mijdrecht6) 
een publieke verkoping plaats in het raadhuis 
van Kronenburgh en Loenen, bewoond door 
Hendrik Hildebrandt Altingh, logementhouder 
te Loenen. Opdrachtgever was Jan van den 
Andel, secretaris van Vreeland, als speciale gevol
machtigde van eigenaar Abraham du Bois van 
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Kronenburgh, ambachtsheer van Loenen en 
Nieuwersluis, „wonende op den huize Kronen
burgh te Loenen". 

De volgende goederen en rechten kwamen in 
veiling: de ambachtsheerlijkheden van Loenen 
en Nieuwersluis, het huis Kronenburg, het raad
huis van Kronenburg en Loenen, de tol over de 
wagen en rijweg, de tol onder en boven de brug 
te Loenen, alsmede een aantal huizen, landerij
en, erfpachten en tienden. 

Voor de openbare verkoop van in totaal 29 
kavels werden 24 condities opgesteld. Om een 
indruk te geven van deze condities worden twee 
ervan hierna vermeld: 

„Art. 9: De schilderijen kunnen niet door de 
koopers bij taxatie worden overgenomen, maar 
zullen na de koop, indien zij tot aankoop derzel-
ven genegen zijn, zich nader bij den heer verko
per kunnen aanmelden, om dan in onderhande
ling te treden. Art. 14: Koper van de heerlijkheid 
Kronenburgh dient 14.000 gulden in staatsobli
gaties te voteren, uit rente waarvan het supple
toir tractement van de predicant van de her
vormde kerk te Loenen ad 250 gulden per jaar 
betaald wordt." 

Ten behoeve van de veiling zijn de kavels nauw
keurig omschreven. De belangrijkste in de ver
koop betrokken kavels zijn hierna vermeld. De 
omschrijving van kavel 1, waartoe het huis Kro
nenburg behoorde, geeft tevens een goede 
beschrijving van het toenmalige huis: ,,Nr. 1. De 
van ouds Hooge Hals- en Ambachtsheerlijkheid 
van Loenen Kronenburghs of Hollands geregt, 

etc. etc. Het vanouds beroemde en aanzienlijke 
huis van Kronenburgh te Loenen, voorzien van 
tien ruime kamers, ruime keuken, domestieke 
kamers, mitsgaders drie kabinetjes en zeer spaci-
euze kelders, en bovendien eene buitengewoon 
groote- en rijk gestukadoorde zaal met twee 
fraaije schoorstenen, voorts tuinmans woning, 
ruim koetshuis met een tuigenkast, daarnaast de 
stal voor zes paarden met steen kribben, pomp 
en gootsteen, boven één en ander een ruime zol
der tot berging van hooi en stroo; nog ter zijde 
van de voorschreven stal, een gemetselde mest-
bak; wijders de oranjerie, bestaande in eene extra 
ruime zaal, en daarnevens nog een vertrek met 
een marmeren schoorsteenmantel voorzien en 
gestukadoord, en boven het gehele gebouw een 
ruime doorloopende zolder; en eindelijk nog een 
tuinmanswoning, met annex daggelderswonin
gen, bergplaats en schuur, staande op de grond 
van het gemelde slot Kronenburgh ter linkerzij
de bij het inkomen der plaats. En zulks met de 
boomgaarden en moestuinen, vijvers en grach
ten om hetzelve huis gelegen. Zijnde de plaats in 
de nieuwste smaak aangelegd en met veele 
vreemde heesters bepoot, terwijl bij dit goed 
behooren de boomen tusschen de twee bruggen 
achter Kronenburgh. Aan hetzelve goed behoort 
bovendien eene nieuw getimmerde en overdekte 
bank in de gereformeerde (thans hervormde) 
kerk te Loenen, alsmede eene bank voor domes-
tieken, en eene aanzienlijke grafkelder in het 
koor der genoemde kerk." Kavel nummer twee 
betreft de ambachtsheerlijkheden van Loenen en 

Het huis Kroonenburg vanaf 

het jaagpad gezien; gedrukt 

bij de Gebr. Judels te 

Amsterdam; opgedragen aan 

Z.M. Koning Willem I. 
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Nieuwersluis etc. Hierbij werden geen onroeren
de goederen vermeld, maar wel enkele steeds 
waardelozer wordende papieren rechten. Beide 
bovenomschreven kavels werden verkocht aan 
Hermanus van Os, grondeigenaar en veenman 
te Vinkeveen, voor een bedrag van in totaal 
19.550 gulden. Daarna volgt in de 'veilingcata
logus' de omschrijving van kavel nummer drie: 
„Het Raadhuis van Kronenburgh en Loenen, 
mitsgaders van Loenen en Nieuwersluis, staande 
en gelegen te Loenen, bestaande in een hecht en 
sterk modern logement, met de daarbij behoor-
ende koepels, stallen, koetshuis en waaghuis, en 
daatachter zijnde grond, alsmede eene zeer 
groote en naar de nieuwste smaak met plantsoen 
aangelegde tuin, benevens een moestuin." Dit 
geheel was met het weiland 'Het Torenland' ver
huurd voor 1.200 gulden per jaar tot circa 1842 
aan logementhouder Hendrik Hildebrand 
Altingh, wonend in het Raadhuis. Boven de-
huur moest Alting jaarlijks kosteloos dertig 
wagens broeimest leveren aan de eigenaar van 
het Huis Kronenburg. Dit perceel werd door de 
huurder de heer Altingh voor het bedrag van 
16.025 gulden gekocht. Wij laten het raadhuis 
Kronenburg (thans Rijksstraatweg 113 en 115) 
verder voor wat het was, want vanaf de verkoop 
in 1836 was er geen band meer met de eigenaar 
van het huis Kronenburg. 

Tweede veiling 
De nieuwe Heer van Kronenburg, Hermanus 
van Os, had kennelijk geen ambitie om het huis 
te bewonen, want nauwelijks tien weken later 
bracht hij zijn verworven goederen in een 
„publieke verkoping van vaste goederen" met 
een omvang van 22 kavels. De verkoping, die op 
1 december 1836 plaats vond ten overstaan van 
notaris Anthonie Verdam Azn, werd gehouden 
onder 23 condities, waarvan de opvallendste 
hieronder worden weergegeven: art. 8: de heer
lijkheden worden verkocht met zodanige rech
ten etc. (als omschreven in de acte van de vorige 
veiling); art. 13: een botgstelling van f 14.000 in 
de vorm van rentende obligaties (t.b.v. het 
suppletoir tractement voor de predikant van 
Loenen); art. 14: wanneer de heerlijkheden 
Loenen-Kronenburgh en Loenen-Nieuwersluis 
afzonderlijk worden verkocht, zullen bepaalde 
extra condities gelden; art. 16: de petcelen nrs. 
3, 4, 5, 7 t/m 20 worden afzonderlijk verkocht 
om gesloopt te worden, tenzij alle of sommige 

rie 
voor 

daarvan als één geheel worden verkocht met de 
platte grond, zijnde het perceel nr. 22 (bedoeld 
wordt het terrein van het huis Kronenburg). In 
dat geval kan de koper daarmee naar eigen 
inzicht handelen. Als deze percelen gesloopt 
worden, moet alles afgebroken en vervoerd 
wezen voor 1 september 1837, maar de bomen, 
schuttingen, muren, het hek, het schuitenhuis, 
de schop, de wip, de broeikassen en de menage-

moeten gerooid, afgebroken en vervoerd zijn 
1 april aanstaande, terwijl de koper van het 

plantsoen dit kavel binnen vier weken na de ver
koop zal moeten gerooid en weggehaald hebben. 
De volgende verkoopcondities zijn letterlijk uit 
de 'veilingcatalogus' overgenomen: „art. 17: De 
verkooper zal aan de respective koopers de plaat
sen aanwijzen om de gesloopte goederen en 
boomen neder te leggen, en van welke plaatsen 
zij zich dan ook enkel zullen mogen bedienen. 
En zullen de koopets elkander bij het sloopen en 
vervoeren niet mogen hinderen of benadeelen, 
maar zich in dat opzicht in alle redelijkheid en 
billijkheid moeten gedtagen, en in geval van ver
schil zich aan de uitspraak van de verkooper 
moeten onderwerpen; art. 18: De fondamenten 
der gebouwen en van de muur zullen de koopers 
mogen uitbreken, doch de gaten welke daardoor 
veroorzaakt worden, alsmede die welke door het 
rooijen der boomen ontstaan, moeten door de 
koopers weder worden digtgemaakt zonder dat 
zij eenige specie zullen behoeven bij te leveren; 
art. 19: Alle schade welke door het sloopen, 
benevens door het rooijen der boomen mögt 
ontstaan is voor rekening der respective koopers 
en moet door dezelven worden vergoed." 

In de veiling werden de volgende kavels opge
houden (niet verkocht) wegens te lage biedingen 
(te laag geboden prijzen). De kavels één en twee 
betroffen de heetlijke rechten (de heerlijkheden 
Loenen-Kronenburg en Loenen-Nieuwersluis). 
Hoogste biedet (4.300 gulden) was Johan Chris-
toffel Walkart, schoonzoon van Abraham Du 
Bois. Kavel zes was „een kapitaal hecht en sterk 
gebouw, voorzien van drie woningen, bergplaats 
en schuur, staande bij het opkomen der plaats 
Kronenburgh". Dit petceel was niet voor de 
sloop bestemd, zie artikel zestien van de ver
koopcondities. Hoogste bieder met 2.250 gul
den was Maarten van der Starre, koopman te 
Loosdtecht. Kavel 22 was het terrein van de bui
tenplaats Kronenburg, „groot vier bunders, een 



VECHTKRONIEK PAGINA 11 

roe en zeventig ellen, met de dijk daar thans de 

essenboomen op staan en welke b o o m e n in de 

koop mede zijn begrepen; alsook de vijf bruggen 

in de plaats Kronenburgh gelegen." Ingezet door 

Maarten van der Starre op 3.800 gulden, volgde 

een hoogste bod van 3.850 gulden door Jan van 

den Andel. De overige achttien kavels werden 

tijdens de veiling van 1 december 1836 gekocht 

door de volgende personen: 

Adrianus van Dorssen, k o o p m a n te Utrecht 

(hij kocht en sloopte destijds ook de buiten

plaats Ouderhoek in Loenen): kavel drie, 'de 

opstand van het huis en slot Kronenburgh ' 

(prijs: 6.235 gulden). 

* Hendrik van den Berkhoff, k o o p m a n te 

Utrecht (hij kocht en sloopte destijds het huis 

Welgelegen in Vreeland): kavel vier, de tuin

manswoning op de plaats Kronenburg, benevens 

koetshuis me t tuigenkast, daarnaast de stal voor 

zes paarden, met stenen kribben, p o m p en goot

steen, benevens de straat voor deze gebouwen 

(1.725 gulden); kavel negen, een stenen muur , 

lang honderd ellen (een kleine zeventig meter) 

(330 gulden) en kavel dertien, een menagerie 

met vier hokken, voorzien van ijzerdraad, ijzeren 

schoren en hout rasterwerk (zeventig gulden) . 

Bernardus Hoogendorp Gzn. sloper te 

Leijmuiden en Abraham Trijbits, k o o p m a n en 

sloper te Ui thoorn : kavel vijf, de opstand van de 

oranjerie besraand uit een ru ime zaal, me t daar

bij nog een vertrek met een marmeren schoor

steenmantel (1.610 gulden); kavel tien, drie ste

nen kribben (330 gulden); 

kavel twaalf, een extta groot schuitenhuis 

(zeventig gulden) en kavel achtt ien, een perzik-

kenkas met twee en twintig ramen en een stenen 

voet (zestig gulden). 

* Mozes Samuel Polak, koopman te Maarssen: 

kavel zeven, een kapitaal ijzeren oprijhek, me t 

pilaster en daarbij staande stenen m u u r (180 

gulden); kavel negentien, een druivenbak met 

vier ramen en twee perzikkenbakken elk van 

twee ramen (25 gulden) en kavel twintig, rwee 

houten druivenkassen, één van zes en één van 

vier ramen (25 gulden). 

* Jan van der Linden, koopman te Amsterdam: 

kavel acht, een bijna nieuwe hou ten schut t ing 

(255 gulden). 

* Jan van den Andel, secretaris van Vreeland, 

wonend aldaar: kavel elf, een stenen mest- of 

asbak, met daarbijstaande houten schop met 

touw (een schommel) en een wip (dertien gul

den) en kavel veertien, alle appel-, peren-, 

noten- en p ru imenbomen op de plaats Kronen

burg (55 gulden). 

* Maarten van der Starre, k o o p m a n te Loosd-

recht: kavel vijftien, het plantsoen, de heesters, 

de vreemde gewassen en het b loemhout , waarbij 

ook behoren vier treuressen met h u n houtwerk 

(130 gulden) en kavel zestien, de bomen , staan

de tussen de rwee bruggen achter Kronenburg 

(270 gulden) en kavel zeventien, de iepen-, beu

ken-, eiken-, essen-, l inden-, kastanje-, populie

ren- en abeelbomen, staande op de plaats Kro

nenburg, uitgezonderd diegenen welke onder 

het plantsoen behoren en getekend zijn (1 .200 

gulden). 

* De heren kerkvoogden der Gereformeerde 

gemeente te Loenen: kavel 2 1 , een extra fraaie 

dubbele bank in de gereformeerde kerk (thans 

hervormde kerk) te Loenen, mer een daarbij 

behorende domestieke bank (550 gulden) . De 

totale opbrengst was 13.103 gulden, hetgeen 

beduidend meer was dan Van Os er voor betaal

de. Al met al had hij goede zaken gedaan, temeer 

daar hij enkele jaren larer de vier nog niet ver

kochte kavels met winst kon verkopen aan de 

familie Van Reenen. 

In de veiling was kennelijk n iemand bereid 

een bod te doen op het geheel van de kavels of 

een groot deel ervan en daarmee het risico te 

nemen voor de totale kosten van bewoning en 

onderhoud van huis en park. De sloop van het 

huis, waarvoor al in 1803 voor het eerst toestem

ming was verleend, werd na 34 jaren definitief 

een feit. Alleen het rijtje huizen dat thans nog 

aan het Kronenburgerlaantje staat is gespaard 

gebleven. 

J. Boerstra en C.J. de Kruijter 
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