TOT DE GIlSCIIiEOENIS

VAN JAN VAN DER CROON.

In on ze Icycnsbcschl'ijving der twee vcldhccrcn uit
uen dertigjarigen ool'log, Jan VUil Weort en Jan van der
Croon, hebben wij de bemerking ge maa kt, dut de Louws toll'cn tot de geschiedenis \'jIn onzen Limburgsehen
kl'ijgshcld, Jan \ aD de r Croon, leer karig te vinden zijn (1).
Bijna gcene bepaalde daadzakcn w ar e n ons bekend over
de jeugd en over het uitei nde van onzen held: de twee
('i nden der kcting ontsna pten aan onze nasporingen, Sedert di en hebben wij desaangaande een p UUf nie uwe bcscJlCidcll bijgewonnen. Wij vcrdanken dezelve aan de
I'e li gicusen van he t kloos ter Ie Oirschot in Noordbrabant.
Uit bet eerste blijkt dat de gouvern eur van Bohemen,
J (1I1 va n der Croon , in 166.1 ec n testam ent had gemaa kt
cn dat hij in 1667 r eeds overl eden was; uit net tweede,
Noor wover het geloofw aardi g is, blijkt, dat zU ne vrouw,
Margreta Blantina baron es van Bil'nbl'achsen, hem overleefd heeft en als weduwe te Praag vertoerde. Uit het
tweede blijkt t evens, dat de overlevering nopens de
jeugd van den kei7.erlijken gene raa l, in We ~rt besta:mdo. en op b13d2. '123 van ons w erkje medegedeeld, door
de overlevering van het kloostel' del' penitenten te Oirsehot t3melijk trouw ges t3ard wordt. Om de waarde
dezer twee documenten w el te begrijpen moeten wij
(1) J.llabel s . Jan mlO 1Veert ~II Jan van der Croon ; eene bqdrage IQ/.
de Gt Jchied. "On dendc,-li9jaris cli oo,.IOS' Roermond 1862,,·oorw. bI. V.

bemerken, dat Je relîgieusen pcnilcUlcn van Oil'sclwtl
nict alleen in lJez it zijn gekomen del' UI'ehieven van hel!
ges uppl·im eel'd klooster van Weert, maar dut z[i levens
de laatste nonnen van Wecl'l in haren schoot hclJlJcn
opgenome n cn zien uitstcl'\'Cll.

r.
COIlij !Jc/wlllen· nil hel {olltlttlieboeJ... /,Ian !tet I.ll)ostcl" (la
,·eligicu,u.m penitenten )·cCQUcctillcJl bill/iC1l. de slwll

Wced, folio

[jG.

« Anno 1601. hcert ons mcnheer Daron de la CI'oon
gouvcl'll cur van I3oh cIllC, geboo l'li g van Wee l't, d OO I'
sy nc groote libraeleteyt ende godtvl"uehtig hcy dt per testament gelegalCel't 2000 pata eoJl s tot een aellnoes Cil
ve rvoordcrin gc van deze rondati e ; tot h erkcnteni ssc en
obligatie voor dezelve sol de ovel'510 jaerl yck, omlrent
syn anni ver53ire. in den m3end mey eelle misse h.ten
doen, dcwelcke al de gemeynlc s;)1 hoeren cn :len God t
opdl'aegcn tot l;)efcnÎs V31l sy n s ielc met ccn cru ysgebcd ende miscl'cl'c ende de lJ1'Q{!tlUlis.
, Not3 dat deze ~OOO pat;)cons, MOlJ sieur Egydiu s
Straven. onzen eersten gces telycken vader met on se n
Ee rw. palei' Sc\'eran s, als ook potel' IIcnricus Lamottc,
tot Pra ge io Bohemen hebben moeten gaen hael en int
jae r 1 G67. Sy helJben d;:lo den ce l'sten dagh mey dese l'eys
begollst met veelc Illo('yclykheyt en groot dang iel', soo
dat sy hun leve n in perikel gestch hebben om belsclvl'
te bccumcn ; Qoek hee ft onSCl) geestelyken vall ei' ext reme dcvoÎrcn gellJ ell om een ige :Jtles tatiën cn bricven
\311 " s~H1 1";l n t i c te becom ell van grootc
hecren eli lk
pOI"SOIi CIi "Hl allth ol'iteyt dewclcke kOlli ssl) IIUtld"'1l
melten sc1\"en u;:ll'on vool" ~c hJ"cvcn , om op s ulckc 1ll3-
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nierc de vooI'schr. somm o (aeielder te bccomcn en dcsclvc te thoo.llcn als sy Jac" gca rrivccrt sou den sy n,
opda t sy ni et IJcschampt ende confusclyck met Iceghe
handen w eder om en sou den komen, hctwclck gcschiet
saude heb ben en wacre dat sy die \'oorschr. assu rantie brieven niet gchudt en hadden .
, Sy s ijn den ü junius 10G7 wederom gecomen met
cello sommc geil van elf du ysent gu ldens wacrvan ons
daoster 8000 g uldens ontran gcn hee ft, d'andcr 3000
w'-'ren YOO J" de stadts armen. Wy S)"[) secr vCJ'oLJligcc l' t
v oor dele dr y personen te bidd en want so nder hun
en hadde on s cloostel' deze 31mocse niet becomen. )

Uittreksel uit de Calcndrier (Ier jucrgclij(lcll van
01lS clooslcr tol Weert.

Den 1 2 Au gustus wordt alle j::lCr cello mi s gesangen
en de vi gilie gelescn voor mUnhee r Jan Daron de I" Croon·

11.
lIet onoer st:'l3nde hebben on sc gesupprimeerde zus·
ters von Weert, bij troditie. von hare voorzalen vern o:men en on s herhaalde reizen verteld.
e Dat "oornoemde Jan, B3ron de 13 Croon, \'3n af·
komst waS de zoon van eenen armell schoenlappel" wo.--nen de te Wee rt, in een huisj e (op het Uorgat) dich t bij
ons klooster. lI y mankte de patijlwn der ]'cligie uscn en
kwam da gclyks, gelUk and ere fl l'tne li edelI , zij ne pOI'ti e
eten in het kl oostc l' hanJ en, Hij "'[I S een vlugge knaap,
ni endelyk en bc\ceCU en ee n iedel' had g.w l'lle met hem
t c doen. Eensd:l[lgs Ir.:lu Jan in dien s t, ve rtrok na<l !'
Du it,;;la nd en ",el'u oppasser bij eenen g rooten \:\H de
militail'cl1 (1) wiens ge nege nheid en vertrouwen hij Ol)
0) Weil iS! Piccolo!"j"i.
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de volgende wyze wist te winnen. Eens zat zijn heer
zwaarmoedig cn in diepe gepeinzen verwnken aan Z[jllC
schryftafel en Jan , in het vooruitzigt, om hem te tI'OOS*
ten en te verzette n, verstoutte zich de reden zijner gepeinzen af te vl'agen. Ach, - zeide de heer- gij kunt
mij toch niet helpen, dat zijn zaken waar gij niets van
verstaat.
\! Uynlieer ik ken geene wonde
of cr is zalf aan te
strijken, en twee man kunnen meer als eelle; ik zou
eens willen weten wot u deert. l)
Nu vertelde de o.!Tecier zijnen dienaar de netelige loge
waorin hij zich met zline wapenl)l'oeders bevond, rond
omgeven van den vHand en by elk UUI' in gevaar vall
vernield te worden. ,Jan bedacht zieh een oogenblik en
verhaalde zijnen heer een plan van redding, wat deze
zeer aannemelijk vond. De overste stelde de raadgevin ö
van zijn bediende, als van zich komende in den kl'ygs*
raad \'001', en deze werd algemeen oangenomen en met
den besten uitslag bekroond. Zulke zaken gebeurden in
bet vervolg leer dikwijls en zijn ovel'ste bekende eindel Uk, dat bet zyn geestige en schrandere o!'passe l'
'was, die hem en zijne wapenbroeders door zijnen
goeden raad en welgedachte plannen meermalen uiL den
nood had gered,
Jan werd nu bevorderd tot corporaal en gaf steeds
blykel1 van geest en bekwaamhe id. Zline oversten schepten veel genoegen in den jongen soldaat en wisten
diens diensten naar waarde te schatten, Zoo klom Jan
V::1ll den cellen trap IHWI' dcn ,HHlcren , dool' alle I'a ngen
Y;)11
het leger omhoog, en wcrd eindelyk cen groot
n~hlhcel', baron van het I'oomsche ryk en gouve meur
vall 13ohemcn. Hij huwde cellc prinees aldaal' cn kwam
tot groot aanzien en vermogen. Uit dankbaarheid VOO1"
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de weldaden bij de penctenten van Woert in zync jeugd:
ontfangcn. legateerde hy aan haul' klooster 8000 11,
Mompère E. Struycn, P. Sc\'cruns en Patel' Lamottc zijn
dit geld gaan haaien te Praag in Dohemcn. Aldaar aaugekomen vroeg hun mevrouw de gr:lvin in hare taal:
}) Was war mijn Mann in ihl' Land 2 » - Ein [Jros,~
Iferr lIladame ) was het antwoonl; en dit antwoord was
hun meer waard dan ce no paspoort; zij werden nu goed
ontfangcn en het geld werd hun tot op den laatsten
stuiver uitbetaald. Hadden zij geantwoord. uw man,
Mevrouw, was een arme schoenlapper, dan zou die
adclykc Jufvrouw geaJTronteerd zijn geweest en de
IIc)rcn zouden misschien onafgedaner zake zijn vcr·
trokken. )
Oirschot, jO Augustus 1861.

