Bijdrage tot de Levensgeschiedenis
van

Jan, Vrijheer van der Croon
door

G. C. E. Crone.

Hel thans zoo landelijke stadje Weert neemt in onze Vadcrbndschc geschiedenis ~IW grootere plaats in dan hieromtrent
in hel algemeen bekend is. Yooral in den tachtigjarigen oorlog,
toen Weerl cen e garnizoensplaats was met vijf poorten, had
de stad zeer veel te lijden onder het oorlogswee, " cl'oorzaakt
door de doortrekkende lege."s en veelal plunderende benden,
waarbij nu eens de Staalscheu, dan weer de Spanjaarden de
o\"er hand hadden.
In v. d. Aa"s Aardrijkskundig Woordenboek vond ik dat

Weert dateert uit omstreeks 700, in welken tijd de daar woIlende bevolking door \\ïllchrord en Switbertus tol hel Geloof
werd gebracht.
Als voornaamste plaats van hel graafschap Hom, had " ' eert
in de 15e en 16e eeuw, bijzondere betrekkin@n tot h et grafelijke huis. Tcr gelege nheid van de inkomst van Jacob 11, graaf
van Borne, in 1482, werden aan de inwoners van ",Veert en
Nederweert rechten gegeven en gewaarborgd; ook is het ~rin
derbroedersk loosler geslicht door Graal Jacoh I en zijne gemalin
Johanna Gravin v:m Meurs, met toestemming' van Paus Pi us II
en Lodewijk V:1Il Bourbon, Bisschop van i Luik.
De meest bekende del' Graven van Home is wel Philips van
MonlmOi'cllcy, wiens stoffelijk overschot, na. zijne onthoordinl)
te Brussel , naar Weert werd vervoerd om in de Martinuskerk
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Le worden bijgezet. Ieder, die deze kerk wel eens heeft bezocht,
zal zijne grafzerk aldaar hebben opgemerkt.
In deze zclfd<: kerk vl'aagt een ander gedenkteeken de aandach!' Hel is een vrij grootc doopvont, rechts ter zijde van
den ingang, opgesteld achter. een fraai bewerkl houten afsluithek,
hetwelk bekroond is md hel in sleen gehouwen en in de juiste

kleuren geschilderde wapen van den Baron Jan van der Croon.
Voor dezen vraag ik in dit opstel de aandacht van den lezer.
De reden, waarom ik mij bijzondCl' voor hem en zijne geschi e d e nÎ ~

interesseer, houdt verband tot de geschiedenis van

mijn voorgeslacht, we lks naam in de 17e en lBc eeuw van
der Crone luidde; dil zou echter niet van voldoende en algcmeel: interesse zijn, om aan mijne bevindingen publiciteit te
geven. ware het niel, dat hetgeen mij hierdoor onlangs over
.Jan V<ln del' Croon is bekend gewOl-den, eene belangrijke aanvulling en wijziging uitmaakt tot zijne levensbeschrijving, die
voor verscheidene ti entall en j,u'cn terug is samengesteld door den
lleer .Jozef Habels, den bekenden Rijks-archivaris in Limburg.
Was mijn{~ oclangstclling meer eene gcnealoglsche, dÎe van
den Heel' Habets was zuivel' geschiedkundig; hij wenschte n.m.l.
opheldering te brengen in de verwisseling en samensmelting
der namen van de twee krijgslieden .Jan van del' Croon en
.Jan van Weert. Niet alleen, dat deze twee personen destijds
voortdurend met elkander verwisseld )verden., ook tegenwoordig nog is VOOI' de inwoners van \Veert de gecombineerde
naam Jan van der Croon van \Veert, niels ongewoons. In 1862
heeft de 1·leer Habets een werkje het licht doen nen, getiteld:
"Jan van Wecrl, Generaal der Beyersche-· en Keizerlijke Kavallerie, en Jan van der Croon, Goeverneur van Pl'aag en Onderkoning vall Bohemen, eene bijdrage tot de geschiedenis van
den dertigjarigen oorlog."
Daar hel overbodill is, hier de daarin aangevoerde bewijzen
te hel'halen, zij gezegd dat de Heer Hallels alleszins er in
geslaagd is, met helder aan te toonen dat Jan van "\Veert en
Jan van der Croon twee geheel verschillende personen waren.
\Vij willen ons nu enkel m;et Jan van der Croon bezig houden, waarvoor ik allereerst een kort overzicht geef van ûjne
levensgeschiedenis, die in hoofdzaak daarop neel'komt, dat deze
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WCCl"tCI' jongeling het in zijne krij gsmanslool>ooan zeer ver
heeft gebrach t, tengevolge wa~H' van hij op lateren leeltijd den
I'a ng be kleed de, zooals in d en titel door Hallels genoemd. Als
jo nge Ill:m in dien st vun h el Keizerlijke leger gctl"cdcn, maakte
h ij uilfll'În onder Piccolomini de veldtochten en verscheidene
belegeringen mede vall de laatste lwinLig jaren vall den d cr lig~
j:u'igcil oorlog. Door zjjn moed en dicllStijvCI' maakte hij snelle
pJ'o moli c, wenl dooI' Keizer Fcrdinund 111 in den BohCCl11schen
Adel " crhcvcn en be kl eedde wCl'kcUjk de hooge bet rekkingen

va n COlli mandant van Praap- en Goeverneur vun Bohemen, 'tgeen
zij ne vrocgcrC' sladgenootcn aanleiding gar hem uil ver cering
te beti telen als Onder ko ning van Bohemen.
MUl Ila!Jcls komt bijzo ndere lof loe voor zijne tocwijding
CIl oc grondigc wijz e w" .. rop hij hel ondel"Zoek instelde cn
lol een hel{ler r esuU .. at wist te brengen, '1 gecn h cm vccl moeite
e n lijd heefl gekos l, daar hij lx!nevcns h et doorwerken van
CCIll' uitgebreide Icctlllll', vcle gegevens h eert m oewn inwinnen
uit meerdere plaa lscn in Dosten rijk en BQhemen,
OVC I' Jan van del' Croo n's afkomst en zijne betrekk ing tol
Weert a ls zoodanig, vermeldt Habt:ts slech ts enkele gegevens,
(l ie o nlleend zijn aan nog aanwezige voor de h an d liggende
stukkeu in hel Gemeenle-AI'chief en h el Archicf van h et MindC I'bl'ocdcrsklooslcl'. Ju hoofdzaak zijn het sch enkingen aan
eenige familieleden e n stichtingen, Wij leeren, daal'uil de namen
V:1Il Sevcrin en Anna de la Cl'oon , van zijnen zwager P,ctrus
van '1'hoor , en van h el echt paa r Jacobus en Gedrudis de Croon,
a l deze vermeld omsh'eeks hel midden der zeventiende eeuw.
Naas t deze ar chiefstukken zijn van meer aanschouwelijke belccken is {h~ twee fra a.ie monumenten in \Veert, n ,m ,1. h el door
J a n vall <lel' Croon gesch onken a ltaar van den Heil igen PI'anciscli s iu de ~ lin derbr oc d e l'skerk, en in de paroch iekerk h el
reeds dool' mij genoemde afslu ithek.
Op d(-' schenking v:m h et altaar ,fieeft betrekking cene aanteekening in hel Memoriule p crpetuum ven, ad m, Pu tris GuardUllnÎ Convcntus fralrlllll i\linOl'um pl'OpC \Verth , pag, 325: Anno
Hi<JfJ Scculld um nl tar c ereclum est in honOl'cm SSmi p , N, Fl'ililci!.ci, e ui SUpcl'posila su nl In signia Gellerosi' Domini JO<lllllls dc
In CI'oen. cum hac inscl'iplio ne :
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D. O. M. Divac Virgini i\fariac, cL S. Francisco
Gcncl"OSUS Dnus Jocs de la CI"oen in
Exercitu sacrac Cncslwcnc )lajeslatis

DragoLlulll Regiminis Colonellus elc.
•

Et Dna l\largaretha de Pirenpaexen
conjuges posucl'unl 1649.
Th~lIls is hel altaar ..voorzien van een houten gedenktafel
met een dergelijk opschrift in de Ncdcrlnndsche laaI.
Ook hel hek in de Marlinuskcrk heeft onder hel wapenschild
cene c:1I'Louche, verm eldende de ambten en waardigheden van
dell schenke l', alsmede den naam van zijne cch tgcnoole MargarcLh:l von Birnbrachscn. 1Ie1 doophek datccd uil 1662.
Il:tbcts noeml Jan van der Croon van rUlnvang af met den
naam, waarondel' wij h em verdc .' in zijn gcheele levensloop
:l:lnlrefrcll, n.m.\.; van d er Croon. Zoo heette ook zijn broer
I7I"f\ll~ en de reeds door mij genoemde person en. Daarmwst
vermeldt Habels terloops dal omstr~e ks Hi30 een Jacob in de
Croon bUI'gemeester van \Veert was) zonde.- dezen nochtans in
nader vCI-band lol Jan van der Croon te brengen.
Bet adelsdiploma van 1650 begint met de mededeeJing dat
het geslacht van der Croon, uit de Nederlanden anwmslig,
zich jegens den Koning van Spanje, zoowel in politieke als
in militaire betrekking zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Of
hier enkel mede bedoeld zijn: Jan en zijne broeders, dan wel,
reeds leden van eene oudere generatie, is niet hcelc,maal dui<.lelijk. Ook Habels heefl niet kunnen vaststellen wie de ouders
van Jan van der Croon waren. Over zijne geoool'te geeft hij
dan ook niets anders dan eene overlevering uit onzekere bron,
als zou Jan van der Croon de natuurlijke zoon van eenc havelooze wasehvrouw geweest zijn, die te Weert in ecne ~maan
zienlijke straat, het Morgat, woonde. Deze tocschdjving omtrent
zijne geboorte, geloof ik .thans te kunnen weerleggen, door
hel nieuwe licht dat hierop wordl geworpen uit het door mij
ingestelde onderzoek. Betreffende de plaats van gehool-le, vcrmoed ik dat dit wel Weert is geweest en niel Luik, zooals dit
zou heden te zijn luidens €ene genealogie over Jan van der
Croon iu het Landesarchief te Praag. Dat ik meer geloor hecht

DOOPHEK IN DE PAROCHIEKERK TE WEERT.

aan \Yeert, leid ik af van het door hem in 166,1 van Bohemen
nnar Weerl overgezonden olieverf-portret, in welks o nderschrift
\\'eert als geboorteplaats wordt grmoemd.
\Vanneer .Ian van der Croon van dusdanige afkomst was
geweest, zooals de bovenvermelde overlevering zou doen gelooven, zoo vond ik het daannede tegenstrijdig, hem onder zulke
omstandigheden , in va~t familieverband aan te trenen en te
kunnen rangschikken met meerdere broers en eene zuster, allen
V,1Il (ICI' Croon geheelen, alsmede tot gelijknamige personen
die mij gebleken zijh lot de familie van den 'burgemeester
Jacoh in dl' Cl'oon te behooren, totdat het mij duidelijk werd
dal Jan van del' Cl'oon niet alld~rs kon zijn dan een zoon van
dezen Weerter bw"gervader. Daar het \Veerter Ar chief geen
verdere uitkomsl gaf, wendde ik mij aan hel Rijksarchief te
Maastl"ichL, alwaar ik de welwillende beschikking mocht verkrijgen voor inzage van dc thans daar bewaarde Goede-boeken
uil W{'ert. Dank zij de zaakkundige nasporingen hierin, doOI'
den Heel' P. J. Kapteyn, commies aan hel Gemeentearchief te
Amsterdam, ben ik Lot deze verrassende oplossing gekomen aangaand\:: .Ian van der Croon's fami lieafkomst. Voor hel verband
tot den burgemeester is van gl"Oote beteekenis de aantecke.ning
in hel Goede-boek Ylm 1633, den 13 Januari, welke zelfs twee
maaL is ingeschreven. Zij luidt aLs. volgt: ,,13 Jan. is verschenen
voor Scholles schepenen, Cesal' Tresaer ende heefl onder gedaenen eedt verclaert dal omtrent geleden seven jaeren hy
deponent geweest is binnen de .. Stadt van i\lilanen in Italien
alwam' .ToosL den Sone van Jacob in de Croon ende Jan Tijs
Luyten broeder, dyer Lijl ruyLers onder het regimenL Vlm den
Graeff vau Salm hem deponent geseyt hebben dal Peter der
schoonson(' vnu den Lutenant Hendrick Knapen soude overleden sijll binnen de sLadt Cremona, ende aldacr begraeven
soude sijn in de kercke ende daL sij daer bij op het begraeffcnis
wneren geweest."
De uit Italië teruggekL>erde Cesar ""TI"eSaer doet dus verslag
van eene mededceling van JoosL, den zoon van Jacob in de
Croon, omb'cnt het overlijden \'all eenen anderen krijgsmakker.
Zij dienden waarschijnlijk allen in hel Keizerlijke leger. Habets
verklaal"i uil .Tan van dCI" Cl'oons eerste krijgsmnnsjarcn gcene
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bijzonderheden Ic weten, waardoor hij de eerste positieve vermelding niel eerde., kan vaststellen dan uit hel jaar 163-1.
liet adclsdiploma, ee n breedvoerig relaas, wnarvan ik een
woordelijk afschrift bezi t, vcnncldt ,,6ó., djl jaar nog drie gebeurlenissen, die t-I abels dus blijkbaar onbekend waren.
Jan vall del' Cl'oon begon zijne krijgs.mansloopbaan in 1624,
toen hij zich scha:u'de ~t1 Spaanschc zijde en onder Spinola
het beleg: VfHl I3n.'(!a m eemaakt e. Daarna streed hij in lIongal'ije
en maaktf' de gevech ten der Dccilsche Int erventie van 1625
m cuc. E en jaar later wOI'dL hij vermeld bij de inneming van

Manilla -. dus zeer in de buurt van Cremona - alsmede nrder
in Toord-Italiè. Djt was omslrocks 1626, dus cOlTcspondccrcnde
in dc zeven jaren lijds verschil mel 1633. Daar hel Adelsdiploma
te lang is om in Ûjtl gehee l weer te geven , zal ik volstaan met
woordelijke ovcl'Ileming enkel van die gedecllen di e voo,' deze
vprh,melcling van bel ceke nis zijn.
Oe verheffing in den I [elTcnstand geschiedde dooI" . Keizer
F crdinand rIf , he! s tuk is gedateerd 21 November 1650. Na cene
bt'ccdvocrige inleiding leest men als volg!: " Wann Wir dann
gn{:digst angesehen, wah"genollllllcn, und betrachte! das Gcseb lecht d cm de la CI'oon, so aus den Niederlündisehen Provincien herkomlllcll, und in des Königs zu Hispanien Ld: so wol
polilicis als militaribus ofricijs s ich riimlich bedient gcmachL
Insonderheit abel' Zlt Kayserl: und f{önig[: gellll"tth gcflihrt
die niizlich: und wohlerspriessliche Kriegs Dienste,. we1chc Uns
und Unscrrn hochlöblichell Et'zhaus der Johan de la Croon
von Anno 1624 hero mil all er lreu undt Mannhaffter Tapferkeit
zu praestiren sieh bcflicssen, in dcm'e Er anfenglich l1ach bc~
Icgcrunp, Breda als cin Picquenire.' seinen ersten Zug in Hungarn gcthan, und dann ball nach gedempffter Bethlem Gabori~
sehen Unruhe dascll>s! bey Einnehmung Eulcnberg, Sleruberg
und Troppaw, auch Vel'folgung der König!. Den nemiirckischen
Völckcr und Vcrwaltigung der Vesten Sc1liösser Eulen- und
Binncnberg. wic folgents a uch der Stalt ~dantua , uud VestulJ,g
Gcuths, und darauf c l"folgter Niderlegu~ 4 Compagnien Franzosen sich mjt un cr schrockh encn Soldalenll1ulh rinden Jassen
wcswegen ihme danll die Gefreyle steil und ball hcrnaeh Ein
FÜlldlcin anvertraul worden , worbey er nit lang verblieben,

-51sondern sobalt Er mil seinen Regiment aus Halia kommen",
enz. enz. , . . , ... vermelding over zijne verwonding: "hat er sich
in wehrender Belegerung der Reichsslalt Regenspurg mil Unsem Velt J\ldrschal-Leutenandt Aidringen sa damahls Todls bleihen, commendircn lassen, allwo Er auch lödtlich verwundt,
und Ilacli 14 WochenUicher gefangenschaffl aus eigenen l\'litUcn
sich loss gemacht und !lach deme Er nach der Nördlingcr
Sclliachl flil' einen Haublmann unler das Piccolominische Regiment vorgeslelll worden, hal Er bald sein Glückh vers!!.chet",
enz. enz.

Mocht men de overeenstemming der aanwezigheid van Jan
van der CI"OOn in Noord-Italië luidens het Adelsdiploma, met
hel rapporl van den krijgsmakker eesar Tresaer te eenzijdig
vinden cu da<lrdoor tc onzeker als op denzeJrden persoon
doelende, zoo wordt deze twijfel opgeheven dodT kennis te
•
nelilen V<lll de plaats die hij hlsschen de bloedverw,mlen van
den burgemeester Jacob in de Croon inneemt , tengevolge waarvan ik voldoendc zckerh eid vind om hem als diens loon te
kunnen identificeeren. Zooals tot nu toe vermeld - en ook aan
Ilabels was wel niet anders bekend - was de naam steeds
Van der Croon. Babets noemde wel terloops den burgcmeester
Jacoh In d e Croon, echter zonder nader verband; maar mogelijk wel met de gedachte dat een samenhang tusschen de twee
namen misschien niet uitgesloten was.
De merkwaardige ontdekking, door den Heer Kapteyn gedaan bij doorwerking der Goede-boeken, komt hierop neer dat
de familitnaam van den burgemeester in werkelijkheid een
geheel andere was dan In de Croon. De burgemeester had
twee broers, \Villem en Frans en hvee zusters, Anna en M<lrgaretha, en deze vijf waren de kinderen V<ln Frans Colen,
die gehuwd was met Leenen Louckens. Dit echtpaar overleed
in Hill en 1612.
De hier volgende vermeldingen en uittreksels uil het Goedeboek laten door hun onderling verband hieromtrent $ cen twijfel:
Gucde-hoeck Wecrl l611 - 161i, fol. 7, 9 febr. 1612: Accoord
betrcffende de nalatenschap van Leenen Louckcns, de huisvrouw Frans Colen zaliger,
162.1- 162.'), no. 11, 13 Mei 1624: Eodem die hebben vcrteegen
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md h ..1I01 ende mondt der BOl'gcmccstcr .Iacob Cool, Frans Coel,
Jan Smuysscrs als man endc momber syndci' huysvrollwcn
Grillen Cool ende Wulm Cool op huys ende hoU gcnaempl dic
Croon geJegen in de Meulcnsh-uat, reegclloLen lel' eeure Pacs
,[;lnssen huy,') ende tel- andere Jan Smuysscrs vOl'sschrevcn huys,
sullicx În b;:!hoeff haren swacgcr den Capo Gicl d 'Ongaryeclldc
cn bdo \'cll partijen vorss. op dit huys ende horr var!)s. ni et
meer Le socckcl1 ende dcsc vert'ijdinge van werden te halden
op mertrechl , enz. enz.
Goede-bock WI8- 1624, fol. 92, 25 Mei 1624: Dit is de geredllielJeyl hi cr lIac verh:tel1 lu.sschen lhuys gcnaempt dic Croon
ende 1 d eell huys dael' bcnefrcns uil maJcandcren gedeelt, gelegen in de i\lucJcnsh-ael, regcnoten té eeure Paes .lnnssen nu tegenwonlieh, ende Ier andere Mr. Acrt Goyes huyser de Croo ne
toebehorende Gicl Dongi)l'ye ende het deen huys Jan Smuyscrs,

enz. enz.
fol: 90, 11 Mei, 1624: Eodcm die heeft geguet als I'echt Frans
Coel alias in de Croon sijnen swager dCl' Capn. Giel Dongm'ye
in eenen b:lint grot omtrent een verdel gelegen o ndel' Boshuyscn .
Goede-bock 1628- 1635 fol : 319 4 Ap ril 163-( J acob Cool Borgemecstel' en Goort 'VuLmscn "oogden over de nagelaten onmondige kinderen "an Giel d ' Hongaryc en Anna Cool syn huysvrouw.
fol. 328, 5 Juli 1634 : is cl'schenen voo I' Schepenen den Borgmr.
Jacob Kool ende bekent onlfangcn te hebbeu den eersten dach
Aprillis Icsllcdcil "an Jan Kelclecrs uiten naelll ende van wegen
de erHgcnaem en van Sieger van den Bel'gh zaligel' tot Colle n,
een duisenl ende negen en dedich ryxdnlel' ofte de rechte
weerde in Weerter geit welke 1039 I'yxdall'. dCl' VOOI'SS. erffgenaemen van Sicgel' van den Berg geremillcert syn van Griels,
heim uit Bohem en door die bewillihebbe rs "an liÎc erffgenaemen "an i\lolLSocr Gielle de 1I0ngal'ye za l. LoLCollen dool' Siem'
F. Prassa rt belalt hier arr bedanek iek o nclel' schreven mi
goedel' betalillge ende gelo"c de voorss. van ucn Berg erven
d<ler~lff tallen tijden cosl cloos ende schadeloos te houden op
weert her m el"trecht, descs mel eyger hanl onderlecckent., coram Meester ende Henurick vu n Halen al s Schepen, als getuigen cn was ondcrleikenl Bo rgemecslcl' Jacop Kolen als momber.
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Guede-boeck 1632- 1636, fol. 178: op huyden den 9 Janua~
l{i3H is gccornparcerl voor ons Schepenen l\lonsicw' f'rallçois
Jongen, dit de Hongeryen wesende den aUsten soon van wijlen
Monsieur Gicl de HOllgerye ende heefl verclaCl"l ende bekent,

gelijck hij verchlcrl ende bekent mits descn onlfangen te heir
ben uit handen van den Borgmr. Jarob Cool alias In de Croon,
de sommc van ecn duyscnl ende negen en derlich Rycxdaelders,
segge 103t' Hycxdacl wc1ckc gemeltc Rycxdalers der voornoemden
BOJ'ghcmcestcl" als momber van wijlen Giel de I-Iollgarye kinderen Ollifangell heeft uil handen van Jan Kclelers uit den

nacme van wegen die erffgenacme.n van wijlen Sieger van den
Berglw, der icrslen dach Aprillis 1634 voor welcke gemclte
somme der voornoemden Borgemr. sich veroonden heeft den
5 J uly !G3·1 die VQorss. erffgenaemen van Sieger van den Berge
alto~s costcloes ende schadclo~s te halden, soo ist dat dito
François Jongen van den voorss. Borgemr. sijnen oom, bekent als boven van die voorss. somme goedel' betalinghe ende
beloon hem van alles schadeloes ende cosleloes te halden
op mercklrechl, wael'van hij Jongen hem verbint syne persoon
ende goederen hebbende ende vercrijgende alles als voor.
Guede-boeck 162..f- lû2.'), 25 i\lei 1624: wordt vermeld eene
akte betreffende het huis " de Crooli" , van 3 febr. 16lG "ende
was onderlceckenl pCI' mij Jacop Coelen, Jan Srnuyssers, Gille
Jonghey, Wulm Coelen, dil is Frans in de Croen merck waer
met hij heeft onderteeckenl" (een soort merk of monogram,
s;lmengesle\d uil de lellers F. I. D. IC).
De zusters van den Burgemeester, i\largaretha en Anna, waren
dus r especti evelijk gehuwd m ei Jan Smuyssers en Giel de HongaryC'. Den' laatste wCl'd blijkbaw' 7,00, genoemd omdat hij zich in
het lcger in Honga,rije bevond, in welke streken hij ook overleden is. Blijkens de verschillende schrijfwijzen als Ongarye,
DOllgarye, Jonghey, schijnt dil op 't laatst geworden te zijn
tot .Jongen, onder welken naam in 1634 zijn nagelaten zoon wordt
aangeduiJ. Gicltc de IIongarye was dus de eigenaa.r van· het
huis de Croon in de l\IolenslraaL
I-labels spreekt in zijne enkele gewagm'a king van 'den bu.rgemL'Csler als Jacob in dc Groon, als zoodanig komt hij voor
in het protocol-boek van 1619 en in de stads:rekeningen van
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W3.'J- 37 op hel Gemeenlearchief. Op fol. 23 wordt hij nog
vermeld , terwij l twee bladzijden verder wordt gez·egd dnt BUI"ge·
m eeste.' Jacoh Franssen gestorven is. fnplaats met den achternaam
duidt mcn hem hier slechts aan door zijn vaders voornaam.
Uit de bovengeno ~mde uittreksels spreekt duidelijk' naast den
naam Jucoh Cool , de dubbele naam Cool alias In de Croon,
ook voor zijnen broeder Frans Coel alias In "de Croen.
Op de vclc plaatsen, dat ik voor deze personen de namen
tegenkwam, vunaf 1611 en volgende jaren, is eene voortdurende afwisseling in samenstelling en schrijfwijze, om enkele
der meest sp,rekende te noemen, voorkomende als volgt: 1611,
Jacoppcn in dc Kroiu; 1620, Borgmr. Jacob F.·anssen KooIen
nlyas in de Kroon ; 1623, Bu,rgmr. Jaeob Kooien alias Croon;
1629, Burgmr. Jaeob Fransscn alias Cool ; 1631, Burgmr. Jaeob
in de Croon; 1619, Wilhem in' de Kroin alias Cool ; 1G30, Frans
in de Croin.
In de gener ati e van den Burgemeester is de naam Cool nog
overheerschend , bij hunne kinderen krijgt de toevoeging Croon
meerdere beteekenis en wordt zelfs verfraaid tot "de la Croon".
Het blijkt dus dat de naam Croon, die voor deze familiegroep eerst eene toevoeging was en later overwegend werd,
geenszins hun werkelijke geslachtsnaam was. Deze was Cool,
Cao Is, Coolen, hetzij met ecn C of met ecn K geschreven.
Zij behoorden dus blij kbaar tot het in en bm Weert zeer uitgebreide geslacht van di en naam, zooals 'ïk dat aantrof voor
zoover mijn onderzoek zich uitstrekte van 1500 tot een heel
eind na 1600, waardoor ik vermoed dat zij "In de Croon" werden genoemd, of zich zelf zoo noemden lel' onderscheiding
onder hunne vele naamgenootén.
Zonder noodeloos uitvoerig te willen worden, moet ik cenige
personen der volgende generatie behandelen, daar uit hun onderlinge sa'm enhang het verband moet blijken van Jan ,van
der Croon tot dez'e familie.
Daan-oor komen in aanmerking: Jacob KooIen, zoon van
Franse n in de Croen, wordt ook genoemd Jacob in de Croen;
Frans Cool en alias In de Croon = Frans in de Croon = Frans
in de Croon alias Cools en zijne zuster Elisabcth Cools die
gehuwd was met Jacob van Sittard. Vermoedelijk waren zij

-

55-

ook kinderen van den ouden Frans; Jacob de Croon gehuwd
mcl Gcrlnldis. vermoedelijk een zoon van den burgemeester,
du s neef vun de vorige drie.
Uil dit echLpam' werd in 1652 ccnc dochter geboren, luidens
Hcgislrum Baptisalorull1 1650- 1676 (Gemeentearchief Weert):
1·1 J,m. 1652 "l\Iargarethn rilia Jacobi de Croon ct Gcrlrudis
CQ ujugull1 . Susccptores Petrus van Thoor, cujus locum lcnuit
.!acaba J ongen et lda Sillcn loco generosac dominae M:u'garelhoc la Croon" ,
De hiel" genoemde J acoba Jongen is de luster van Vrançois
Jongen, dus kinderen \ ' a ll Giel de Hongarye.
Pei nIs , 'U il Thoor is - zooals ik in den aanvang vermeldde
- de zwagcl' van J an van der Croon.
Babels "ermeldt deze doop-r egistratie op blz. 167, waar 11ij
zegt : In 1652, den 14 .Janllarij , was er des generaals egade
meier vall l\Inrgarclha, dochter van Jacob de Cl"oon en van
Gertnldis, deszelfs huisvrouw. Deze Jacob schijnt een jaar later
- in 1653 - overleden te zijn en zal op Jh em betrekking hebben de naam van Jaco bus in de Croon, 11.) Oetob'ris 1653, in
de naamlijst der overledenen ( Provinciaal Archief del' Minderbroede.t's Le Weerl), hetgeen overeenstemt met het fei L da t in
1656 de reeds genoemde Jan van Sittard, momber is van "Gertruyt dc la Groen, de naergelaeten weduwe van wijlen Jacob
de la Croen" (vermeld ing in het Goede-boek),
Jan van del' Cmon's naaste betrekkingen treden dus hi er in
hel e nge familieverband van deze " In de" of de la Croon's,
dus eigen lijk Coolen's,
Ik geloof daarom dal er geell bezwaar is om tengevolge van
deze aanlooning, gevoegd bij het reeds in den aanvang behandelde, Jan van der Croon te kunnen plaatsen in deze familiegroep, en daardoor le vel'klm'cn dal zijn eigenlijke geslachtsnaam
Cool , Cools of CooIen moest zijn,
Ik hoop mel deze uitleggi ng voldoende duidelijk ell overtuigend te zijn geweest, zoodat ik mij nu verder mel Jan van
der Croon wil bezig houden,
In de ons bekende gegevens komt bij hem de naam Cool nooit
voor, In 1644 zegelt hij een b!'i el met een gevier endeeld wapen:
1 en 4 eene kroon met pijl doorboord, 2 en 3 een zespuntige
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stCl', heimleckcll lwee adelaarsvleugels, omschrift Jan de Croen
(brief ilJ hel Krijgsarchief te Weenen, Habets, blz. 162).
!-Iahels noemt {lil ecn familiewapen, hel Ic en 4e kw:u'lier
duidende op zijn naam, het 2e en 3e voorstellende zijne "heitvoorspellende gelukslcr. Ik voor mij geloof, dal hel mindel"

een familiewapen is, dan wel da~ de gehcele samenstelling door
hem zelf ontworpen schijnt.
In de door Habets veelvuldig genoemde krijgsslukken uit
den dertigjarigen oorlog heet hij verder steeds van der Croon
(met de naodige variaties als COl"OIl, Corona, Lacroon) en in
zijn Adelsdiploma heet hij officiëel Johan Vrijheer von der

Crooll.
Ik vermoed dat hij van der Croon bij hel stijgen van zijne
positie en roem, mooier en voornamer klinkend vond en beter
daarbij passend dan het mCCI' eenvoudige Cool, en dat zijne
in Weert teruggebleven bloedverwanten - aangestoken door
zijn glorie - dit ook zijn gaan gevoelen, waardoor zij zieh
gaal'ne "de Ja CI'oen" zijn gaan noemen.
De naam van del' Croon was bij hel onderzoek misleidend
in betrekking tot den naam Cmne, die in N. W. DuiLscbLand
Zt~(;T oud is en destijds ook in ons land veelvuldig voorkomt,
zoo vond ik in het Weerter Goede-oot'k in 1576 en 1584 de
namen Frans Kronen en Gerril Fransz·. C,'onc.
Door de uitkomsten van het onderzoek geloof ik loch wel
daL de naam In de Croon of de la Croon der burgemeestersfamilie een uitvindsel was uit 't begin van 1600 (hoewel in
151H reeds een Reynder in de Croen voorkomt, van wien m}j
echter geen nader verband !Jckcnd is) en niets te maken heeft
met andere dragers van dezen naam, tenzij men zou moeten
geloven dal deze Coo1s oorspronkelijk tot hel geslacht Cronc
behoorden en de burgemeestersfamilie - eerst door benaming
van hun huis - latei' doOI' zclfaanneming van dien naam,
weer op hun oorsprong zouden teruggekomen zijn. Dil lijkt
mij echler een twijfelachtige en gekunslel{le veronderstelling,
ofschoon naamsverandering in Nedel'iand În dien tijd nicls
ongewoons was.
Voor de cudosileil vermeld ik dal luidens het Goede-boek van
1625- .'28 op 22 Maart 1625 tusschen eenige Coolcns ccnc rcgc-
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ling wordt getroffen betreffende "huys, hoff, lant ende bemden
gelegen onder Bosschuyzcn in de Coolenslraet".
De leden van Jans familie schreven den naam Cool op alle
mogelijke variaties; de tegenwoordige rechthebbenden op deze
ll<lmCn sthrijven die elk op hunne eigene manier als afzonderlijke families, of wij nu Van d.eze geheel of gedeeltelijk OCIl
stamverwantschap moeten veronderstellen in het \Vecrter ge-

slacht, en hoeverre de tegenwoordige dragers van ycze overeenkomcnde namen hierover georiënteerd zijn, is mij onbekend
en ligt buiten mijn bestek. Wel weet ik dat de naam gcruimen
lijd vóór lûOO in aanzien~ijkc betrekking voorkomt te ' S Herlogenbosch en Dordrecht (Algem. Nederl. Familieblad A. A. Vorslermau vun Oy,cll).
Rielslap geeft in zijn Annoria} Général niet minder dan 9
Cool of Colen wapens, Lw.:
Cool, Amsterdam: gevierendeeld, 1 en ,lap groen drie zilveren kooien, 2 en 3 op rood. drie kleine schuinkruisjes;
Cool, Gouda: hetzelfde wapen met omzetling der kwartieren
of: enkel op groen drie zilveren kooIen;
Coole or Coelen, Bruband: op zilver drie groeue koolbladen;
de Coole, Utrecht: op blauw drie gouden kooIen;
Coolens, Braband: gevierendeeld, 1 en. 4 op goud drie groene
eikels, 2 en 3 op blauw vijf hoofden met hals van een kraanvogel, 2, 1, 2;
"an Colen, Leiden: op blauw een zilveren keper, beladen
met drie groene klavers;
"all Colen de Kisekom, Luik: op goud e<:n zwarte dwarsbalk,
vergezeld van drie molenijzers van dezelfde kleur;
Coolen, Holland: op goud drie roode kepers;
van Colen, Braband: ~ op rood een dwarsbalk geschaakt van
zilver en blauw.
Sommige van deze wapens zijn sprekend en schijnen samen
te hangen , de andere zijn van geheel ander karakter.
Een grondig onderzoek zou hierin misschien licht kunnen
ontslcken en mogelijk leiden tot de uitkomst of Jan van der
Croon toL een van deze families behoorde en of die destijds al
of niet eeu wapen voerde.
.
Hoe dil ook zij, om Ziekere, ons niet bekende reden voerde
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hij den naam Cool niel in de jaren dal wij 'hem kennen. Ik
denk dal hij er evenzeer op gesteld was zijn bijgevocgdcil
l1aam te voeren als zijn wellicht eigen ge kozen \vapen, dal
da:lrop zinspeelde en vermoedelijk ontleend was aan hel ~cld
V<ln hel uithangbord of den gevelsteen , welke hel ,stamhuis
\'crsienlc.
Bij zijne adelsverheffing op t6 Nov. 1650 wo.'dl het kwartiel'
met de kroon en pijl in zijn bij die gelegenheid verleende wapen
opgenomen. Hel gevierendeeld schild is als.volgl: 1 en " op

goud een brandende toren, 2 en 3 op blauw de gouden kroon
meL zih'cren pijl verticaal doorboord, een gekroond geha lveerd
hnrtschildje, len ecnre zijde een zwarte adelaar op goud, tcr

an<.lcrc een gouden klimmenden leeuw bp zwart. Op de grens
van 1 en 2, en van 3 en 4 een ,achtpuntige gonden ster. Twee
gekroonde helmen. Helmteekens ter eenre: de sIer tusschcn
eenc vlucht (wil op blauwen goud op zwart) ter andcl'e: een
gch<lrnaste a rm met blank zwaard. Hel wapen in het doophek
oer M.lI'linuskerk heeft tusschen heL le en :Je kwartiel' nog
een "eld vall zilver, waarop een rood Jel'usalcm-kl'uis, duidende op zijne kwaliteit als ridder van het Heilige Graf. De
brandende toren is vermoedelijk het wapen van zijne gemalin
Milrgarelha van Birnbrachsen, hoewel ik hierover geene bevestiging heh kunnen vinden. Dit wapen 'werd verleend ook aan
zijn broer en aan zijn n eef, l. W.: de zoon van een anderen
broer. J-1abets vermeldt slechts één broer, n.IIl.1. Frans en een
gelijknamigen neef, die hem naar Bohemen volgden, Er was
echler nog een broer, u.m.l .: \VilIem, d us de vader van dezen
neef, en zeUs
, eene zuster. Zij slichtten dus in Bohemen een e
adellijke linie van het Weerter geslacht, In de- of van der Croon
resp. Cool. Hun Iamilieverband heb ik voor mij liggen, zooals
zu lks gcheel betrouwbaar is.
Het 11> eell afschrift van den "von der Cron'schCll Stambaum
aus der Freiherrlich v. Wunschwitz'schen Samlung im Pl'ager
Landes-archi .... ",
F,'eihcrr von \Vunschwitz verzamelde in de eerste helft van
liQO uit liefhebberij ;llles wat hij kon te welen komen over de
gCllcalogil.~ van aanzienlijke geslachten, en bezocht voor dat
doel vele kasleelen en kerken, met ijver alles opleeke;nend wat
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hij zag en hoorde. De betrouwbaal'heid heb ik kunnen toetsen
aan de mcdedcelingen in een werkje,. dat ik toevallig in handen
kreeg: de Genealogie der Vrijheercn en Graven von Kaiserslein,

mel welk geslacht de Bohccmschc von del' Croon's eng verbonden waren.
Hel Îs bekend dal Jan van der Croon zich tusschen 1636
en Hij!) cphicld in Oppcr-Gcl(]cr en de Wcerler landstreek, als
werf-oFficier. Ook hel adels-diploma vCl'meidt na den slag bij
NÖl'dlingen ( 1634) zijne tegenwoordigheid bij Würzberg, Königshoren, lhwrna Leuven, Frankrijk en Schcllkenschans.
II cl v{'rmoeden rijst dus, dal hij nog wcl eens in zijne geboorteplaats zal terug gc\vcesl zijn en vermoedelijk bij die gelegenheid zijn bl'OCI" Frans , zijn zuster en zijn neef - aangelokt
door zijn toen reeds succesvolle loophaan - hem gevolgd zijn
IItl11r Bohemen. De hl"OCl' Willcm ging niet mee, wanl hij sneu"d(k YOOI" Hijssel. Deze Willem was gehuwd geweest; zijn
zoon Frans (dus de neef van Jan v. d. Croon) vermeldde ik
reeds al" in Bohemen, buitendien komen daar ook nog twee

zusters van dezen laatsten, geooren te Luik en later te PiI:aag
aanzienlijke huwelijken sluitende, voor.
Hcsumeerende zijn dus Ic Praag in het midden der 17e eeuw,
de volgend(' van der Croon's:
te. .Jan en zijne gemalin 1\:largarelha von Birnbrachsen;
2e. Frans, zijn bt'OCT, in 1662 verheven lot Vrijheer, gehuwd
mei Blandina, Sch'i ilzin van Leipoldshaimt; zij hebben eene
doch Ier die gehuwd is met den Rciehsfreiherr Helfried Franz
VOli Kaiserslein;
3c. eene zuster, vóórnaam onbeken~, gehuwd met iemand
van ranft in het Keizerlijk legei'; zij hebben eene- dochter
Addheid, die lateI' Ursuline is, daarna :Moedcr van haar
klooster.
4<,. de drie kinderen van den broer Willem, n.l. de reeds
genoemd{: eveneens geadelde Frans, en diens twee aldaar gefhuwde zusters.
Uit de door Vrij heel' van Wunschwitz vel'zamelde genealogie
geef ik hiel' - ter vermijding van uitvoerigheid - enkel de
numen der personen, en van Jan van der CI'OOll, als hoordper~
SOOIl, de gcheeh.' aanteekening, evenzoo van den broer Frans.
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De stamboom klimt op van den eenigcn l11unnclijkcn telg,
die leefde omstreeks 1730:
Fr~lIlz YOIl der Cron, geb. zu Prag, del' einzige seines Ge~
slecht, is! slockblind uoel unvcrheiratel.
D('sscn Vatel': Pranz von der eroo, dCI" Röm, Kays. Majesliit
Hnuptmann von Kayserstcinischen Regiment. Gemahlin Barbara

Warzikowsky von Kundratitz.
Dessen Vu lers Schwestern:
a. ~laria Margaretha von der Cron, geb. zu LüUich, vcrmi-ihlt ZII Prag, ward Witlwc den 14 Mal'tii 1ï06, gestorben zu
Sichershof Annno 1700, gehuwd met: Fcrdinand Rudolph
T schcyka, Freiherr von Obranowitz;
b. Belena Cath:lrina von der Cron, geb. zu Lullich, vermühlt zu Prag, shu-b in Sichc"shor den 2tcIl Febr. Anno 1722,
gehuwd mei \ïnccntius La Motte von Flintrop.
DesselI Grossvaler:

Wilhelm von der CI'on, der Königl. Majestüt zu Hispanien
blieb bey Rysscl .... . Gemalllin
Obri ster WachlmcisLer, geb
M:lrgm'efha von Schiwelberg.
Dessen Grossvnlcrs Brucdel';
a. Johan Freyherr von der Cron, Herr auf Diwilz, Zahorsch:lll und Toscho\v, Ritter des Allerhcyligstcn Grabs zu Gel'usalem, der Höm. Kayserl. auch Z l1 Hungarn lind Boheimb
Königl. i\IajesliiL Hofkriegsrat, General Feldmarschall Lieutenant Obristcr übcr ein Regiment DragOllel", Commendanl in
der Königl. Huupt, und Hesidcnzstadt P,r ag und Vice Commendant über allt' Garnisonen in Königreich Böheimb, geb. zu
Lültich..... sl. zu Prag ohne Kind... und ruhet aldorlen bey
St. Thomas. Ein vorlrefflichcr Kricgshcld. Hat sieh der erste
von seinem Geseh lecht- in Boheimb possessionirt gemacht, alda
er \"on Kayser Ferdinand III in den Herrenstand erhobcn und
ihm ciu Wappen mil 2 Helmen confcl'il'et wONIc.n de dato
Wien den 21 Nov. lG50.
Erstc Gemuhlin: Mal"garetha von pjrenbach slarb zu... den
H Novembris A. 1663. Ruhel zu Prag in der Kirchc Sl. Thomas.
Zwdle Gemahlin: Margarclha Blantilla Söldncrin von SöldenhOrelL Söldners von 'Söldenhofen und.... Tochter, und E."n-csli Schü tz von Leipoldshailnt, der röm. Kayserl. ~fajesbït

_

61 -

Ohrisleh \Vnchlmaislcl's vom Cronischcn Regiment, " ' itwe, geh.
zu Egel' ... " wrmühlt .... wilrd \Vitlwc zum ten Mal ....•
\\'I"Ill:ihlt zum 2tcn m :d.

wal'd \V iUwe zum 2lcll Mal .... st.

w Ploag. liegt bey St. Tholllll saldorten begrabcn.
h. f'ranz Frei]1('IT von del' CI'On, der rom. Kayscl'l. MajesUil ObJ'istcr Wachlmcislc.' vom Cronischcn Regiment, geb....
wllrd VOI11 Knyscr Lcopoldo de dato Wien den ltLcn ~farlii

A. IGG(} in alten Riltcrs lnnd c.-JlOben und ihmc das Wappen
J o!ltInis Generalis de Corona verlichen, eJHJlichcn hal ihn besagici' General sein lci bl. Drude!" quod mirum , VOl' ciocn Sohn
acloplircl, welchc Adoption del' Kayscr nicht nUl" de dalo Ncu~lat.H deu ~ Oet. 1662 confirm irct, so ndern alleh in den alten

IIcrn:llstand dcs Königsreichs Böheimb gcsctzct had .... sL ..
Gt' mahlin BI:mtina Scbützill VOIl Leipoldshaimt, EmcsLi Sehütz
VOll Lcipoldsh:liml, der rÖIll. I(ayscrl. i\laj est:i~ Ob.-isten WaehtIjwislc['s \,om Cronisel1en Hcgimcnt und l\Iurgal'clha BhUltina
SöldlH' l'in von Söldenhofe n Tochlel' geb. ... verm .... wlu'd Willwe .... hciralel" zurn ""vceilen 1\1al Eht'gott Grafen van Kuefslein; VOII lhr:
Franeisea Blandina rreyi n van der Cron, huwde met Franeiseus Helfdcd Freihen' van Kaiserste in, zij slierf als weduwe
2,1 Nov. liOl te Praag.
Dessen Grossvatcrs Schwestcr:
.. .... VOIl der Croll) lla<1m van haar cchtgenoot onbekend.
I I unnl~ doellter Adelh cid "ward eine geistliehc Ursulinerin mil
tkm N alllen fo."largaJ'etha Francisca v. IIeil. .Joscph, slflrb in der
Kon
Nellen Stadl
PI'ag als Oberin ihres gcistlîchen
Hauses.'
De sa menstelling lijkt eenigszins verward , niclLemin is zij geheel zuh·cl· te ontl eden ; uitgaande van. dcn eerstgenoemden, zijn
de personen gemakkelijk te rangschjkken met betrekking op
den telkens genoemden graad van verwantschap lol dezen.
IInbcts wist niet beter , of ,Jan van der Croon was enkel gehuwd geweest IIl('t l\Iargaretha vo n Bil'llbl'achsen (hier genoemd Pirenbach).
Zooal::; men ziel, huwde hij teil lweede maal met Margm'etha
Blanlina Söldnerin von Söldcnhofen, de weduwe vall Erneslus
Schiilz VOIl Lcil)()ldshniml.

-

62-

Ui l de aanteekcning van Jans broeder Frans, blijkt dal deze
gehuwd was met de doc hter va n dil echtpaar .
li et geval doel zich dus voor dal Jan ten t weeden male huwt
met de vcrwcduwdc schoonmoeder van zijnen jongeren broer
Frans.
I i r 1 I :1
De lezel' heeft wellicht eens gehoord van het Nijmecgsche
raadsel , waarbij dOOI' dusdanige huwelijken, ovcr- en weer, de
ollIllogclijksLc familiev erhoudingen ontslaan; zoo ingewikkeld als
in dit raadsel, was hel hi er nu wet niel, maar loch komt Jan
hierdoor in betrekking van vader over zijnen broer te slaan.
Evena ls uil de genealogie blijk! betreffende de ndopteering
va n Frans, vermeldt lIabels dit Cei L op blz. 165 met dcnzclfdcn
dat um 9 October 1662. Daar Habels deze wetenschap u it ccne
andere Iwol1 pull e (Adels:lI"chicf te Weellen) is deze datum
zeker als juist aan te nemen.
Dl! adopleering geschiedde om reden Jan van d er Croo n een
m'lll11dijke stamhouder wenschtc voor zijn litel en bezittingcn , en geschiedde dezelve n og tijdens hel leven van zijne
eel'slc vrouw (die ovcrleed in 1663).
Zo nder op deze jaru·ta ll cn tc lellen, zou men licht geneigd
zijn de adoptceri ng loe te schrijven aan d e dool' het tweede
huwelijk ontstane verhouding van stiervader en stierzoon.
Daar deze Frans geen mannelijke nakomelingsch a p had, bepaalde J an in zijn testam ent (18 Aug. 1665, zie Babels blz. 166)
dflt Inter alles zou OVCI"gaan aall de linie van den broer
Witlem. Habels wist nict van delen broeder, Züodat hij wel
tic mcuedceling doet betreHende diens kinderen, echter zonder
aanduiding van eenig rnmilieverband ..
Do cchtgenoo t van Jans zuster wordt niet ge noemd. Het zou
Ill ij Iliet ver wonderen als hij Ziehlberg von 1-leislermun geh eetell heeft.
In Böhmischer Adel , door Meraviglia Crivilli ( Ulliversiteitsbihliotheek , Amsterdam), vo nd ik een door Ferdinand JU in
1652 verleend wapen aan deze familie , die de schrijver aanduidt
met "a ller Niedcrlündischer adel" .
Ook ie Rietstap wordl dil wapen beschreven, met lI o lstein en
Bohcmen als herkomst of z'Ctel. In het gevierendeelde schild
I.:omt naast hel stamwapcn , op twee tegenoverliggende ve lden,
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de gouden kroon en door,borende pijl voor, nict op bla uw,
zooals bij J a u vun der Croon, maar op zwart. Ik vermoed
dat dH cel1 c kl eurverandcl'ing van het veld is, als breking
wegens o pnam e van een vrouwcUjk kwartiel'.' Hel is Loch moeilijk denkbam', dat Fcrui nand 111 met slechls 2 jaren tijdsversch il, een kwartier van bijzondere samenstell ing in twee adellijke wa pens zo u doen opnemen - enkel met kleurenverschil
- wanneel' dil kwarlier in die twee wapens niet aan eenzelfde
geslacht toebehoorde.

O"er dl' Prager genealogie van Jan wijs ik nog op de vermelding van "geboren te Luik", waarover ik in den aanvang reeds
mijne ' opmerking maakte.
Habcls eind igt de levensbeschrijving dal Jan van der Croon
in 1665 o\'erleden moet zijn. Op blz. 161 zegt hij : " Den 18 AujZ.
Hi65 maakte hij zijn testament CIl sindsdien verdwij nt hij spoorloos uil dc geschiedenis".
Zijn heengafUl wordt dus eveLl geheimzinnig voorgesteld a ls
zijn \·el'schijnen. De genealogie uit het Prager Landesarcllicr
zegt echter duidelijk dal hij begraven is in dc St. Thomaskerk
Ic Praag, waal' ook zijne beide vrouwcn en vel'del'e familieleden hunne rustplaats vonden.
Naast de twee herinneringsstukkcn (het Altaar en hel doophek) bestaat er nog een fraai aandenken, n.l. het portret van
Jan van del' Croon, door hem in 1664 uit Bohemen overgezonden ten geschenke - bege leid door celle som geld - aan
lH't in dat jaar te Weert geslich te Nonnenklooster der Penitenten. Habcts geert op blz. 173 ecne uitvoerige beschrijving
van dit po rtret, dat thans in particulier bezit is. Het geefl J an
V~lIl der Cl'oon weer, levensgl'oot a ls borstbeeld meL den veldheerslaf in de hand. Boven in een hoek prijkt zijn wapen (md
slech ts Mnel. helm, helmteeken de geharnaste, arm mel zw.mrd)
en aan den voet van het doek zijn in hel Latijn te' lezen zij n
naam, ambten en \vaardigheden, eindigende Vlet de woordcn:
Nalu<; \Verthnc,
Aan hetgeen ik ovel' .hn van der Croon wilde mcdedeelcll
irlZake zijnc betrekking tot Weerl, als aanvulling en wijziging
tot de levensbeschrijving doOi' den heel' ll abeLs, heb ik hiermede voldaa n. Hoewel in gl'ove trekken, is hiermede alles ge-
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zcgd. zoodal ik - wunneel' iemand meer wcnsclll tc weten slechts bijzonderheden kan geven. Van mijn kant houd ik mij

gaal"lle aanbevolen voor mcdcdeelingen van geschiedkundigen
in Limburg, wicil over de hier atUlgcrocrdc punten misschien
11l1dcrc bijzondcdlcdcn bekend zijn, of van hen die hi erin eene
:wllwijziug vinden om m ee l'dere kennis OIulrent J~Ul van der
Croon aan hel daglicht te brengen.
Aan hel einde ,gekomen van mijne verhandeling breng ik
Cl'IJ wOOl'tI van hl1l'lclijkc n dank aan den Eerwaarden Pater
Gijsbel'lus Hesse, van hel Mindcrbroedersklooslcl' te Weel't,
wegens zijne vriendelijke e n deskwldige hulp bij hel onderzoek
iu Weert cu voor zijne bemiddeling bij de publicati e van deze
regelen.
Al1l s1tnlam , Oecembcl' 1921.

G. C. E. CHONE.

