JAN VRIJHEER VAN DER CROON
DE LHlBURGSE JAN VAN WEERT EN ZIJN FAMILIE

Jan van Weert, Generaal dar Beyerse en KetzerliJke Kavallerle en Jan
van dar Croon. Gouverneur van Praag en Onderkoning van Bohemen, ziehier twee beroemde persoonl1Jkheden uit de derttgJarige corlog, die
door de verschillende vroegere sohrlJvers of weI met elkander vereenzelvigd, of weI verwlsseld werden.
Aan wiJlen Jos.Habets, riJksarohlvarls In Limburg, komt de ear toe
daze knoop ontward te habben. 1)
Volgens de overleverlng zou hlJ de natuurliJke zoon g&WBBst ziJn van
sen arms wasvrouw, welke op het Morgat, asn straat, blJna ultsluitend
door de lagere volksklasee bewoond, haar waning had. 2)
Dtt nlet gesohledkundige, aIleen door overleverlng bekend ziJnde feit,
wordt te nlet gedaan, door sen onderzoek. dat G.C.E.Crone, wonende te
Amsterdam, in het Jaar 1921 liet instellen in de "Guedeboecken" of
overdrachtsregisters der stad Weert, berustende op het RiJksarchief
in Limburg te Maastricht 3). Uit genoemd onder~oek is gebleken, dat
Jan van der Groan de ~oon was van Jaoob Golen 4). alias In de Groon,
burgemeester van .... eert. die het hUis "de Groon" te Ween in eigendom
had. en ~ich daarnaar Jacob in de Groon (of in de Groen en~.) noemde.
Ook schriJver de~es deed in Mei 1939 nasporingen naar de familie van
Jan van der Groon in de overdraohtsregisters van Weert.
Wat ik daarin gevonden heb, laat ik hier chronologisch volgen. Den
13 Januari 1596 "guedde" Wylhem Goolen LelMlen Knoeupkens Heynen
Knoeupkens soen in ontrent een vierdel baands gelegen onder Vraoker
ter eenre Dyerick S~sers. ter andere Tqyessen LiJnssen.
(Overdrachten Weert 1596)
Den 23 Oct. 1603 droeg Thys van Haelen als gevolmachtigde van Goyaert
Willemseon Colen, wonende te Tilburg, over aan Frans Colen al al~ulk
reoht enz. als Goyaert eenigszins mocht hebben in zeker huis, hof en~.
gelegen in de Beekstraat naast de fontein eertijds toebehoord hebbende Willem Colen.
(Overdrachten Weert 1603, fol. 20verso.)
Den 8 Juni 1606 sloot Dierick Smulsers, als gevolmachtigde van Peter
Moits (Moelt~), Licentlaat te VenIa. een accoord met Frans Golen, wege~s een huis gelegen in de Beekstraat, eertijds het eigendom van
Jacob Frencken, waarop jaarliJks een rente of pacht van 15 stulver gevestigd was.
(Overdrachten ....een 1606, fol. 13verso.)
Den 8 Juni 1606 goedde FrBns Kalen zlJn zoon Frans in een huis en hof,
gelegen in de Beekstraat, na.e.st de hui~en van Jacob Walen en Art van
Hensberch. Van dit huis deden op genoemde dag oak afstand Hermen Caldenbach van Vuren, met believen zijner huisvrouw Mericken van Trioht,
alsmede oak Catharlna Mertens, wonende te Rotterdam.
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(Overdraehten Weert 1606, fol. 14)
Op dien dag sloten ook Aert Ottens van Hensberoh en Frans in die Kroon
de Jonge een overeenkomst vegens een put gelegen tussen hen beiden op
hun beider erf. (idem)
Den 18 Maart 1611 droegen ltgen Louckens en baar zoon Henriok gereohteliJk over aan Frans in de Kroon de Jonge, een half boender lands gelegen in de grote moelenakker. (idem, 1611,fo1.1JVerso).
ltgen Louckens ~s een zuster van Leen Louokens. de moeder van Frans
Colen de Jonge.
Den 22 April 1611 goedde Willem Colen, gevolmaohtigde van Pouvals Colen, vonande te Hoorn. an diens zuster Aelken. wonende te Amsterdam,
Jan Ververs in een half huis en hof. gelagan in de Langstraat te Weert.
(Overdraohten Weart 1611. fol. 16verso-17varso).
Op 9 Febr.1612 we I'd ar tussen ltgen en Wilmken Louokens en Jan Ververs
ean vriendeliJk en minneliJk aoooord tot stand gebracht. vegens het
versterf hun aangekomen an verstorven biJ a!liJvigheid van Leenen
Louckens, da huisvrouw van Frans Colen zaliger.
(Ovardrachtan Weart 1612, fol.7verso.)
Den 12 FebI'. 161J goedden Aelert Colen, Tuenis Colen, Jan del' Smiet
van Hamont, "getrout hebbende die dochteren van leletten voorsohreven"
en ~ulus Colen, Wilmen Colen 1n een baand groat ontrent anderhalf
vIerdel gelegen onder Boshoven.
(Overdrachten Weert 161J,fol.Jverso.)
Den JO Oet. 1620 goedden Ger1dt van Moeffert. Tnys van Moeffert, Jacob
van Moeffert,Gerlt Pelsers en Jan van Moeffert. da burgemeester Jaoob
Fransen Koolen alyas in de Kroon in een baand groot ontrent een vierdel, gelegen onder Soshoven.
(Overdraehten Weert 1620,fol.J1).
Den 5 Januari 1622 goedde de Burgemeester Jacob Koolen alias in de
Kroon, Frans Ketel ers in een "hooffsgoet" groot ontrent vier boender.
gelegen onder Laer.
(Overdraohten Weert 1622. fol. Iverso.)
Den 19 Maart 1624 goedde Burgemeester Jaeop Cool alias Croon, Jan Piokels alias Franeken in een kamp groot ontrent viJf vierdel gelegen
onder Laer.
(Overdraohten Weert 1624,fol.81.)
Den 29 Deo.1629 transporteerde Br.Jaoob Franssen (Colen) aan de voogden van de onmundige kinderen van Jaoob Hueijgelboess met name Goert
Willmsen en Br.Wulm Smeets alzulke 1J05 gulden 5 oort stuivers, als
hiJ bij slot van rekening aan de gemeente te kort kwam.
(Overdraohten Weert 1629. fol. 121.)
Den 10 Sept. 1631 droeg Christoffel' van Houter, gevolmachtlgde va.n
zijn schoonzoon Jacob in de Croon en zijn doohter Alit van Houter.vonende te Herentals. over aan Petter Boegens het k1ndsgedeelte dat genoellld.e echtgenoten na de dood van Christoffel van Houter en diens
overleden eehtgenote Alit Wellen zullen erven.
(Overdrachten Weert 1631. fol. 207verso-208.)
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0PMerkel1Jk 1s het echter, dat Jan van der Croon 1n het geheel nlet
voorkomt 1n de overdrachtsreg1etere van Yeert. Vel weten wiJ, dat h1J
1n tiJn testaaent aan de a~en van Veert sen sam van 650 r1Jksdaaldere en ) kopstukken had vermaakt, welke sam hlJ had u1tgetet op de
"bu1Jten1Je" van Weert tegen vier gulden viJt litu1vere ten honderd
des Jaare. Deze 1nterest zouden Sever1nus en Anna de 10. Croon gedurende hun leven gen1eten en na hun dood tau hiJ &an de armen koaen.
De eohutter1J "St.Hubertus" van Yurt schank h1J de eOIl van 116 gulden
Weerte.5), als~ede &an het nieuv gestichte klooster der ~sters Penitenten te lIeert een SOIll van 8000 gulden, Otl de bouw van het nieuve
gesticht te dekken. Oak tond hiJ &an genoemd klooster tiJn geeohilderd
portret.
JAN vtRZlJL

Me.a.strieht

1) Jos. H&bets,Jan van Weert,Generaal der Beyersohe en keiter11Jke kavallerie en Jan van der Croon, gouverneur van Praag en ondarkoning van
Bohemen. Eane biJdrage tot de gesoh1edenis van den dertigjarigen oarlog. (Roermond 1862,bh.121-174.)
2) J,A.Hoens,Causerle over Weertsohs gesehledenls en Jan v.d. Croon
in "Lilllburg's Jaarboek" XX (1914) blz.27D-285i Jan VerdJl,Gedenkwaardiga Lllllburgers.Jan,VriJheer van der Croon,de Lillburgsehe Jan van
Yurt, in "De NederJl\8.8.s" 8e Jg.Oot.1930,blz.3J-34.
3) G.C.E.Crone,BiJdrage tot de levensgesohledenis van Jan,VriJheer
van dn Croon In de "Publ1oa.t1ons" 58e Jg.(t922),bh.45-64,
4) De taal1lenaam koat onder verschillende varianten voor, %oals Coel,
Coelen,Kool,Koelen enz.
5) A.J.Flaaent,Chron1ek van de HeerliJkheld Veert In de "Publications"
3ge Jg.(1894),PB8.247.
Nalohrltt:
Jan VriJheer van der Croon le als "Generosus Dominus Joannes in de
Croona Coronellus" op 16 Dao.1643 te Veert peter btJ de doop van M!lria, doehter van Joannes Antoni Blgart en diena eehtgenota Gartrudle.
Da plaatsvervangende peter vas Hendrious Antoni Bigart en de mater
Gertrudis Kloosters.
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