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Jan van der Croon

Jan van der Croon is rond 1600 in Ween gebo
ren. stern te Praag op 6 november 1665 en is
begraven in de Praagse Sint-Thomaskerk. l Hij
begint zijn militaire carriere in 1624, als hij bij
de belegering van Breda in dienst treedt van de
Spaansc generaal Ambrosio Spinola. Daarna
vertrckt de jongc Van dcr Croon als pikcnicr
ondcr generalissimo Wallenstein naar Ilon
garije. In 1630 is Van der Croon belrokken bij
de vcrovering van Mantua. Na de alom beken
de moord op Albrecht von Wallenslein dienl
Van der Croon nog onder dc gencmals Johann
Aldringen. Oltavio Piccolomini en Mauhias
Gallas. Deze \cldheren hebben allen naam
gemaakt in de Denigjarige Oorlog. In 1640
wordt hij kolonel cn cigenaar van cen regi
ment dragonders. Dit moct cen grool persoon
lijk Sllcees voor Jan van der Croon gewccst
zijn, omdat hij nu behoordc tot de zeer kleine

groep mililaire ondememers, die niet van
adellijke maar van burgerlijke atkomsl was.
Van der Croon neeml in Duitsland aClief deel
aan ccn aantal veldslagen. met nalllC die van
Liitzen (1632). Nordlingen (1634) en Brei
tcnfeld (1642). Hij trckt zich uit acticvc veld
dienst tcrug na verwondingctl, die hij in 1644
oplicp. Vcrvolgcns gaat Van c1er Croon zich
toelcggen op verbctcring van de Boheemse
vcrdedigingswerken. Hij wordt in 1645
bcnocmd lot mililair commandant van Pilsen.
in 1650 van Eger, thans Cheb. en in 1652 van
Praag. Enkele maanden \oor zijn dood bereikt
hij zijn hoogste rang en wordt \c1dmaar
schalk-luilcnanl. \'crgelijkbaar met de huidige
rang van generaal-majoor.
Jan van der Croon werd lijdens zijn leven door
militaire en Boheernse tijdgcnoten aangeduid
met de naam La Corona. J-1ijzelf lloemt zich

244

www.showeert.nl


tot zijn adelsverhetTing in 1650 Jan de la
Croon. Misschien had hij als gevolg van de
toen heersende mode zijn naam gedeehelijk
veritaliaans!. In 1643 komt hij in de Weerter
doopregislers onder de naam Jan in de Croone
als getuige voor. De naam Croon is afgeleid
van het huis en herberg 'De Croon' gelegel1 in
de Molenstraat te Weer!. Jan's familie, Cool of
Coolen genaamd, had dat pand in eigendom.
Bij zijn verheffing in de adelstand kreeg hij de
naarn Johann Freiherr von del' Cron. De
negentiende-eeuwse Nederlandse venaling
luidt Jan van del' Croon. Deze naarn is sedert
dien algerneen geaccepteerd. Dc beide huwe
lijken van Jan van del' Croon bleven kinder
loos. Zijn bezittingen kwamen uiteindelijk
terecht bij Francisca Blandina barones von del'
Cron. Zij was het enige kind van zijn broer
Frans. Jan IlCeft in 1662 zijn broer, die toen
zeven jaar in keizerlijke militaire diensl was,
als zoon geadopteerd. In zijn Boheemse hccr
lijkheid Sahorschan. thans Zahorany, stichttc
Jan van del' Croon de Drievllldigheidskerk, die
in 1657 gereed kwam. Dit artikel zal aileen
ingaan op zijn verwisseling met Jan van Werth
en op de legendes rondom zijn afkomst, jeugd,
liefde en op zijn zogenaamde onderkoning
schap.

De vcrwisseling

Lange tijd we I'd Jan van der Croon in onze
streken aangezien voor de roemruchte ruiter
generaal Jan van Ween of eigenlijk Jan van
Werth. Het is aan Jos Habets te danken dat
daar in 1862 een cind aan kwam. Aanvankelijk
was oak hij slachtoffer van de venvarring. Dit
blijkt llit een door hem onder pseudoniem
geschreven gedicht over een bezoek dat 'Jan
van Ween', door Habets tevens 'Jan van
Croon' genoemd, in 1636 aan Ween zou heb
ben gebracht. 2 Vanwege een aantal tegenstrij
digheden in de levensloop van deze 'Jan van
Weert', verandcrde hij van mening. De latere
rijksarchivaris van Limburg komt niet aileen
de eer toe het misverstand voor eens en voor
altijd llit de weg te hebben gerllimd: hij werd
door het schrijven van het boekje over het
leven van Jan van del' Croon levens zijn
belangrijkste biograaf. In een gecombineerde
uitgave3 bracht Habets twee biografiecn
samen, die tot dan verward waren: Jan van
Werth en Jan van del' Croon. Habets ontnam
Ween de historische figuur Jan van Werth,
maar gaf Jan van der Croon daarvoor terug.
!-Iabcls sloot ovcrigens niet uit dat de gcboor
teplaats van Jan van Werth Weerl zou kunnen
zijn. Ook bleef hij Jan van Werth Jan van
Weert nocmcn, wat dc duidclijkhcid niel ten
goede is gekomen.
In Bohemen, thans onderdeel van Tsjechic, is
nimmer sprake geweest van enige verwarring.
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Werth sterf! daar in 1652; dertien jaar eerder
dan Van del' Croon. Jan van Werth werd gebo
ren en groeide op in Buttgen bij Neuss.4 Zijn
familienaam en de naam waaronder hij bekend
werd is allijd Werth geweest en nooit Weer!.
In onze omgeving verwierf Jan van Werth
bekendheid door zijn optreden in het land van
Luik, vooral vanwege zijn bestorming van
Tongeren in het jaar 1636. In de loop van de
tijd verschenen er naast gravures ook enkele
publicaties over hem. Over Jan van der Croon
is tot 1862 geen literaluur verschenen en van
enig roemrijk oplredcn in onze slrekcll was
ook geen sprake. Zelfs sterfdatulll en begraaf
plaats van deze man van aanzien waren hier
tocn onbekend. Familie was er in Weert al lang
nict meer te vinden; deze woonde daar op het
einde van de zestiende en in de zeventiende
eeuw. Jan van del' Croon was in vergetelheid
geraakt, ofschoon er in Weert zcer tastbare
herinneringcn aan hem bewaard zijn gebleven.
Zo is er met name de imposante omheining
om het doopvont in de Sint-Martinuskerk uit
1662 en een allaar, gewijd aan de H. Maria en
de H. Franeiscus in de voormalige Min
derbroederskerk uit 1647. Beide kunstwerken
zijn gesierd met zijn naam. De eerste met het
opschrift 'Joes liber baro de Corona'; de twee
de eerst met' Joes de la Croen " later gewijzigd
in 'Joes vrijheer van de Croon'. Geen
Weertenaar kan daar omheen. Dan is er nog
zijn gesehilderd port ret dat volgens de legende
door Jan van der Croon valluit Bohemen over
gezonden werd. Het starn! echter uit 1702 en is
van de hand van 1. Peeters. een Antwerpse
schilder. Het schilderij bevond zich tot 1797 in
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hel Weerler klooster van de penitenten-reeol
leelinen en is vanaf 1835 in partieulier bezic5

Dil doek werd waarsehijnlijk in opdraehl van
het klooster gemaakt als waardering voor Van
der Croon's forse finaneiele gift. Op dil sehil
dcrij is dezelfde tekst Ie vindcn als op het
doopvonthek, althans voorzover het Van der
Croon betreft.
Aile sehenkingen die Jan van der Croon tij
dens zijn leven of bij testamenl aan Weerter
inslellingen of personen gaf, werden in Weert
onder de naam Croon of in varianten daarvan
opgetekend. Er bestond in de zeventiende
eellw nog geen misversland over de persoon.
Dc verwarring is halverwege de aehttiende
eeuw gezaaid. Honderd jaar na Van der
Croon's dood, zo rond 1760, wordt hij in cen
tweetal historiseh-geografisehe beschrijvingen
onder de naam Jan van Weert gepresentecrd.
De naam van Jan de la Croon of Von der Cron
zal in de Zuidelijke Nederlanden geen hcrkcn·
ning oproepen; dit in tegenslelling tot die van
Jan van Werth. Tot deze verwarring heeft zeker
bijgedragen dat al eerder in diverse werken,

bijvoorbeeld een uit Brussel van 1713 en een
uit Leipzig van 1716, staat dat Jan van Werth
in Weerl ter wereld kwam.6 Een misverstand is
dan snel geboren. NielS is dan eenvoudiger om
de 'nationaal' onbekende - maar voor Weert
belangrijke - Jan van der Croon te verwarren
met de alom bekende Jan van Werth. Daarbij
komt dat ze beiden voehten in de Dertigjarige
Oorlog. Beiden hadden soortgelijke rangen
doorlopen en ze werden aile twee in de adel
stand verheven. Tenslotte waren ze in het verre
Bohemen tereehtgekomen, Zij bezaten er
heerlijkheden, stierven in Bohemen en werden
daar begraven, Maar een ding hadden ze dui
delijk niet gemeen: hun familienaam.
Hoewcl I-labels in 1862 een eind maakte aan
de persoonsverwisseling, nceml dil niet weg,
dat er nog in 1902 in Weert cen gymnastiek
vereniging opgerichl werd onder de naam 'Jan
van Weert', En in 1911 kwam in de huidige
Stationsstraat een hotel-restaurant annex con
eertzaal tol stand, waarvan de vervallen voor
gevel nog sleeds het opsehrift draagt van
'Hotel Jan van Weere.? Habets had namelijk
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l'apenschild van Jan
van der CroOll op hel
doopvonthek. ([010: C.
Damhllis)

een achterdeurtje opengelaten. Hij wilde niet
tomen aan de onjuiste aanduiding 'Jan van
Weert' als eretitel voor Jan van der Croon. Dc
Wcertenaren beschouwden namelijk Jan van
dcr Croon als hun Jan van Weert.s Met andere
woorden, zowel hotel als gymnastiekvereni
ging zijn in feite vernoemd naar Jan van der
Croon. Dat een dergelijke kunstgreep menig
cen ontgaat en leidt tot een voortzetting van
het misverstand, ligt voor de hand. Zo gebruikt
de KatlJolieke Encyclopaedie van 1938 en her
haald in 1955 onder het lemma 'Weert, Jan
van' de levens van beide militairen dan ook
vrolijk door elkaar. Jan van Weert zou in 1635
door de keizer tot baron van Croon verheven
zijn. In werkelijkheid werd Jan van Werth in
dat jaar als Johann Freiherr von Werth in de
rijksadel opgenomen. En Jan de la Croon werd
in 1650 als Johann Freiherr von der Cron in de
Boheemse baronnenstand opgenomen. Maar
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zelfs op dit moment is de verwarring nag niet
voorbij. In de nieuwe BiograjisclJe llldex van
de Benell/x uit 1997 treft men Jan van Weert
als synoniem voor Jan van Croon aan.

Dc Icgendc van de ondcrkoning

Zeker vanaf 1760 is er sprake van dat aan Jan
van der Croon het onderkoningschap van
Bohemen toegeschreven wordt.9 Aanvankelijk
onder de foutieve naam Jan van Weert en na
1862 onder zijn eigen naam. Dat deze functie
niet bestond, was blijkbaar geen bezwaar. De
keizer, tevens koning van Bohemen, bestuurde
dit land door middel van de Boheemse
Hofkanselarij in Wenen en in Bohemen liet hij
zich vertegenwoordigen door de sladhouderij.
Dit regeringscollege stond onder leiding van
de 'Oberstburggraf'.10 In het algemeen kon
aileen hoge adel tot hofkanselier of tot opper-
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burggraaf bcnocmd worden. NaaSI dit burger
lijk amb! waren cr nog militalre functies, zoals
commandant vall Praag en vice-commandant
van de troepen in het koninkrijk Bohcmcn.
Dczc functies bekleedde Jan van der Croon op
he! cind vall zijn leven, zoals voor de
Weertenaar dagelijks Ie lezen valt op hel doop
vonthek llil 1662. Waarschijnlijk is in het
kader van een romantische opwaardering de
functie van vice-commandant kortweg opge
vat en samengeval als onderkoning van
Bohemen.
Habels nocnll Van der Croon in de lilel van
zijn werk 'gocverneur van Praag en ondcrko
ning van Bohemen'. Omdat Habets de woor
den commandanl en gouverneur als synoniem
bcschouwt, kan hij Van der Croon als gouver
neur van Praag betitelen. Voorts geefi hij aan
dat Van der Croon formeel vice-commandant
in Bohemen was. maar in de praktijk zou hij
commandanl of gouverneur-militaire zijn.
HabclS gam nog een stapje verder en ziet de
begrippcn stadhollder. gouverneur, gouver
neur-mililairc en onderkoning als synoniem.
Het doci wei gekunsleld aan, maar het gevolg
is dal hij Jan van der Croon als onderkoning
kan blijven aanduiden en daarmee houdl
Habets de legendc in sland. Dat Van der Croon
als onderkoning op het koninklijk sial - hel
Praisky Hrad - ZOll resideren spreekt dan van
zelf. ll In werkelijkheid woonde Jan van der
Croon op de Kleinseitner Ring. thans de
Matostranskc mimesti, waar hij vermocdelijk
ook werktc. Dc legende van de onderkoning en
zijn rcsidcntie valt bijna honderd jaar laler nog
steeds te tezen in een Weerler geschiedenis
boekje uit 1956. 12

De legende van de schoenmakcrslccrling

Het verhaat dat Jan van der Croon onder de
naam Jan van Weert schoenmakersknecht zou
zijn geweest, stamt eveneens lIit 1760 of eer
cler. Het verhaat luidt. dat hij door zijn baas
gestagen werd ats reactie daarop zijn biezen
pakte en in dienst trad bij de door Weert pas
serende Dllitse lroepen. Vervolgens klom hij
op tOI onderkoning van Bohemen. De vmag
rijst onmiddellijk of dil een oudere variant is
van het immer tot de verbeelding sprekende
van-kranlenjongen-tot-miljonair verhaal. De
legende van de schoenmakerskncchl kan bij
gebrek aan bronnen niet geverifieerd worden.
Wei is bekend dat Giel Jonghen d·Ongarie.
cen oom van Jan van der Croon. reeds cerder
in militaire dienst was gegaan. In dat voor·
beeld ligt misschien eerder een verklaring
voor Jan5 dienstneming. Jonghen sneuvclde in
1630 bij Manlua.
Een andere en uitgebreiderc invulling van de
schoenmakersleerlinglegende geeft Victor Jaly
in een romantisch werkje over Jean de Ween
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uit 1842.13 Hij geefi als eerste een familie
naam aan de schoenmaker, namclijk Van
Houten en sedertdien wordt deze naam
gctrouw gekopieerd. Nu komi de naam Van
Houten in die tijd in Ween niet voor, maar wei
de naam Van '·Iouler. En ene Ae1ken van
Houter trOllwt mel ene Jacob in de Croon. Of
hier sprake is van een verband, blijft onduide
lUk. Maar het verhaal gaat verder. Jan, cen
wecskind raakt gcboeid door het Duilse leger
in Weert. Op het momcnt dat hij bij ecn late
thuiskomst door zUn baas voor baslaard uitge
scholden wordt. trekt Jan cen meso De ruzie
wordl gesllsl door dochter Kathrijn. Een 501

daa! maakt daarop in een herberg beledigcnde
opmerkingcn over de achttienjarige dochtcr
van de schoenmaker. Dc aanwezige zcslicnja
rige Jan vcrdedigt haar eer en slaat de sotdaat.
Jan wordt verplicht te dueltcrcn. Jan steekt de
soldaal een sabel in de borslkas en winl het
duel. Nu ziet hij zijn kans schoon en biedt zich
als vervanger voor de gewonde soldaat bij lui
tenant Hermann aan. Niemand, ook Hahels
niet. neemt deze aanleiding voor Jan's dienst
neming over.

Dc Icgcndc van 'de natuurlijkc zoon cncr
ha\'cloozc waschvrouw uit het Morgat'

In hel cerder genocmde hislorische werk uit
1713 wcrd aan Jan van Weert een lage geboor
IC toegeschreven. Deze opmerking heen
menigeen ertoe verleid hier invulling aan Ie
geven door ruimschools zijn fantasie aan te
spreken. De afkomsl van Jan van Weert later
Jan van der Croon. kon immers niet laag
gcnocg zijn. Wanl hoc lager zijn afkomst. des
te hoger hij kon stijgen.
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De eerste die stelt dat Jan van Weert een kind
zou zijn van een wasvrouw, is AJ. van der Aa
in 1849. 14 Twee jaar later meldt Van der Aa dat
hij volgens nadere informatie een onechte
zoon zou zijn. 15 De vraag rijst dan of het als
scheldwoord gebruikte woord 'bastaard' in het
hierboven aangehaalde verhaal van Joly voor
waar is aangenomen?
Daarna vindt het verhaal zijn weg. Habets past
deze legende op Jan van der Croon toe. Dat hij
afkomstig zou zijn uit het Morgat, is een vondst
van }·{abels. Oorspronkelijk had hij trouwens de
Maaspoort als geboortestraal in gedachteY' Het
Morgat was een slraat, die volgens Habets uil
sluitend bewoond werd door de lage volksklas
se, Dat past goed bij de legende van Van der
Croons lage afkomst. Vlakbij het begin van
deze slraat lag het klooster van de penitenlen
recollectinen.ln 1663 kwamen deze religieuzen
uit Staats-Brabant naar hel Spaanse Weert. [n de
Meijerij waren ze immers tot uitsterven ver
plicht. Aan deze zusters vermaakte Jan van der
Croon in 1665 bij testament 3000 Rijnse gul
dens om een klooster te bouwen. 17 Jans moeder
zou dit zusterklooster onder haar klanten tellen,
zo luidt een variant op de legende. Overigens
kan zijn moeder er onmogelijk gewerkt hebben
als men let op de stichtingsdatum van het kloos
ter en de leeftijd, die Jan van der Croon had op
het moment dat hij zijn testament Illaakte.
Een poging zijn afkomst op te helderen waag
de de Amsterdallliller Crone in 1922. IS Op
grond van onderzoek in de overdrachtsregis
ters van de Weerter schepenbank meende hij te
kunnen stellen dat Jan van der Croon de zoon
ZOU zijn van burgemeester Jacob Cool alias in
de Croon. De burgemeester had een zoon Joost
en deze was militair. Crone stelt in zijn artikel
de voornaam Joost gelijk aan de voornaam
Jan. Jammer voor Crone, maar dit komt toch
weinig overtuigend over. [n navolging van
Crone onderzoeht genealoog Jan Verzijl even
eens de overdrachtsregisters op zoek naar de
alKomst van Van der Croon. 19 Hij komt tot de
conclusie dat Jan van der Croon daarin niet
voorkomt. Toch heeft de invloed van Crone
zijn sporen nagclaten, Zijn visie is in het
Nieuw Nederlandsch Biograjisch Woorden
boek opgenomen. 2Q

Een nieuwe visie op Jan van der Croons familie
afkomst wordt hier naar voren gebrachl. De
eerder genoemdc Gicl Jonghen d'Ongarie was
een zwager van burgemeester Jacob in de
Croon. Omdat Giel oom was van Jan van der
Croon, was Jacob dat ook. Deze Jacob had
twee broers, van wic er ecn, Wulm in de
Croon, geen kinderen had. Als ouders van Jan
blijven dan nog over Frans en zijn vrouw
Mercken Ummelen. Vermoedclijk was Frans
koopman van beroep. Oat het altaar in de kerk
van de minderbroeders aan Maria en Francis
eus gewijd is, kan natuurlijk toeval zijn.
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De legende van Jan en Hanna, van Jan en
Griet of van Jan en Nelie

Deze legende stamt nu eens niet uit de acht
tiende maar uit de negcntiende eeuw. Liefde
en ook liefdesvcrdriet cisen hun tol van de
jonge Jan. De vertolker van dit drama is nie
mand minder dan de Roermondse letterkundi
ge Emile Seipgens. Oeze maakt in 1857 zijn
debuut met onder meer de novelle 'Jan van
Weert 1635', versehenen in hel bundeltje
Limbul'gsche Legenden. 21 Kort samengevat
laat Seipgens Jan rond 1609 verliefd worden
op beeldschone Hanna, de dochter van zijn
baas, schoenmaker Van Houten. Doeh }·Ianna
wees de liefde van een schoenmakersknechl
af, die daarna in de fles troost yond. Dit laatste
yond zijn baas minder geslaagd en hij kreeg
zijn conge. Jan werd militair en de sehoenlap
persknecht keerde in 1635 als generaal naar
Weert terug. Hij zag Hanna en herinnerde haar
aan haar afwijzing. 'Ach' zei Hanna, 'als ik dat
had kunnen weten'.
Habets nam geen nota van dit romantisch ver
haaltje. Misschien zetle dit hem weI aan tot het
schrijven van zijn hierboven vermelde gedicht
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Kortom: over de Wecrter jeugd van Jan van de
Croon is niets hekcnd cn over zijn oudcrs
c"cnmin. De familie Cool of Coolen alias In
de Croon hestond voor een deel uit wcinig
honkvaste kooplicden en een ander deel koos
voor hel mililairc bcstaan. Deze omstandighe
den biedcn veel mimic voor fictic. Dc Duitse
biografische schetscn over Jan van \Verth uil
de achttiende cellW vergissen zieh mel name
in diens geboorteplaats. I-let zijn echtcr de
aehtticnde·eeuwsc Zllidncderlandsc pcrsoons·
beschrijvingen, die Jan van der Croon als 'Jan
van Weer!" aanduidden en daarmec de deur
hebbcn geopend voor verderc verwarring en
vClwisseling.
Jan van del' Croon vcrdicnt cen nieuwc biogra
fie, \ooral nu er zovccl nieuw archicfmatcriaal
in Tsjcchie gevondcn is.

Emilc Ilaanen

1-I(IIl(fll'h'lIillg/'1I l'lIn Jan
mil dl'l" CJlxm rQ(!1" I'll

111/ :ijll adl'ls,'/'rluj[ing.
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dal in 1858 in drukvorm versehccn. JA.
Iloens zag wei wat in het vcrhaal van Scipgens
cn ZCI hel over in dichtvorm. Hij pllbliceerde
dit in 1914 in een artikel onder de naam 'Jan
van der Croon',~~ In 1981 wordl cen nicllwc
Jan van der Croon-operene geschrc\ cn en
opgevoerd. Daarin wordt het liefdesfragmem
bceldend ten uit\'oer gebrachl.
De legende van Jan (van Ween) cn I-lanna
heeft Seipgens - hij werd leram Duilse taal- en
leltcrkllnde - nict zelf bedacht. Het vcrhaal
lijkl als Iwee druppcls waler op de oudere
Kculse legende van Jan (van Werth) en GrieL
SlcchlS de plaals van handeling is vCl'schillend,
cvcnals het berocp. Jan is in Keulcn boeren
knechl. In 1838 wcrd de romance door de
KClIlenaar Cramcr lot een gedicht omgewcrkt
en dil verhaal speelt nog altijd een 1'01 in het
Keulse carnaval.~3

Dan is er nog een \ersie met een heel andere
afloop. Vier jaar na Habets' ontwarring ont
\Otlwt Fr. Nouwen in een boekje uit 1866 zijn
\isie 01' de Iiefdesaffaire van Jan van Weert.
lecs Jan van der Croon.~4 NOllwen heen aan
Rijn en RuIn een liedje horen zingen afkom·
stig uil eCIl oude Duitse volkssage, Hierin
wordl verhaald clat Jan bij hel binnentrekkcn
van Weert Nelic onlmoct. Deze dame had hij
vroegcr ten hllwelijk gevraagd. Jan maakl zich
bekend waarop Nelie antwoordl dat zij reeds
gClTOuwd is en hcm onomwonden mcedeelt
dal zij zelfs mel cen koningin niel zou willen
ruilen.
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