
0p de foto hie:bovên viêr kindêrên van Jdntje van ZêêlaDd, loserenal voor hun
aeboortebuis 't Slótjê in d_. DeêI. lran ltrlt<s aaa! .e;hts: r.i:djê van zêêtand,a2 jaar, Ketriè:r v.\t\ zeetand, T8 jaa!, Jan dê vilter van zeelaná, t2 jaa\ èíLDriek van Zeel-r.^d., 67 jaar. Dê fotoreld geÍ0aakt ia.lgJB bij Àeleeenheid van hetfeit dat Driek, diê lD 1830 naar dê verenisde Sraren sas seeiigrËera, in zt;n
Aebocrtedofp o! vakalrtÍê keao. rén van de tinderen vén J6;tje;as in 189, a1ovêrledêr, dat v'a3 Johaines va:1 zeetand (sebo:ên in 1822). i,riêàje van zêe1anir,links o! dê foto, zou na her Eakên van aéze foto nog t6 jaar lev;n ên be.èikreeer lee:tr,jd van 99 jàar ên een a3r1tal Da3lrdÈ1. EiJ is vàn;orssar op het Stótjeblijven-'roie!. ook KeJrien, sêtrouwd let peerke van rera, lievla;p het stótjê
::l*. P" krnderê:r van lriedje hebbên het boereDbedrijf o! het S1ó-tjê voorts;zet.Het sezÍn van Eerd-Van Zeetand b]eêf kinderloos. .ran àe Íi[en, de derde vanllnks op dê foto, ías op het Eomêni dat iteze foto gedaakt,erd wethodde! vanGenert. Eij had tyeÊ zonen ea eên dochre., en loeràe op ae toeraeril de vogetzansaan dê Loddêidijk, op dê plaats v!a! nu het z,renbad iD Cêleil staa.t. zoats hier_voo! a-L ges,)hreven was Driek van Zeeland BeëEigreêrd na.ar de Ver.Stater. Eij over-leeC er in 1921. ZiirL nakoDelinaschap hêêai noá altijd conta.i @et dê ilr CeDelt
aêblevên tak van de fallltiê, JohanneÀ vaa Zeerind diË op dêzè toto ontbreekr,eas na zijn huuêlljk naar Bake'. Aetrokkê!, zijd kindêre; kva.rên echtex terus inGeoert en bêboellen ên ont6onnê:1 er iD bet begin vê:r iiêze eeuw hêi Zva.rte Í;te!in de llo.têlsè Peêl.

-83-



DE LOÏGEVALLEN VAN EEN GEMERTSE GENTRAAL

door Átl 0tten

uim honderdvijftig j aax was
opgeborgen in tn trunnelke.
plorna. rrCong6 Absolurr stond

tekst kon nen opxnaken dat het was
Van ZeelanC, 

^drien, 
op 5 May 1814

Iandse Zee).

.4.dr ianus van Zeeland is rnijn betovergroot vader èn het trum-
melke met het diploma is var vader op zoon gegaan. Onme Jac
heeft het van zrn vader gels.egen, va:r J0pkes, en die hacl rt
van Jam de Willern en Jan c1e l{illem had rt weer .;an zijn va_
der, van J8ntjes. Mrn opa lLeette dan ook ,Iup vaÍl Jan-ale-Wil-
lem-J8ntjes. Bij attn burgerlijke stand heelte J8ntjê r-oluit
Ádrianrrs ïan Zeelar.d maar in Gemer.t zei iedereen altijd Jgn_
tje. Err JSntje die ha rriigger nog bij Napoleon Eediênd, wist
ook iedereen. Jao, J0ntje zou tt bi.l Napoleonne zelfs heelwijd hebben geskupt. Ienand in de familie meende zelfs daf,
J0ntje tt tot generaal ilatl gebracht. En dan kon je bij rn
dêrgelijk l.ër'haal r+el je schouder"s ophalen of eÍ. zo wat nee-
vrarig mee lachen, maar dan kreeg je te horen dat er pepieffe
vati haren: ln diploÍra in ln trumrnelke !

A1 heel lang geleden wilde ik dan d.è trunnelke zien rnaar rt
was kvijt. Of ei,Eentijk niet kwijt, maar hij gnme Jac in Ven_l-o ergens op zolder rrlak onder de pannenf en toen die daarIn kinderkamer had bijgernaatrt op zoláer was er rn wancl.je ge_
timrnerd err Snne Jac had rt trummelke daaJ,achter laten Àtaan.Áls de kinderen efoot waren dan zou rt wel r+eer boyen water
komen werd ne ileloof d.
Ik was nogal nieurvsgierig geworden naar wat die velre voor-
ou:.der van mij alleÍnaal beleefd moest hebben en in afhracht_ingvan rl, trunnelke mef, tt gêne:aa lsdiplonrarr ging ih alvast ofzoek naar gegevens over JSntje van Zceland. Íuul or,"r, Jgntjes

It. al bewaartl. Zor.gvuldig
Het was In soort varl di-

er op in rt FYans. Uit de
uitgereikt. aan tn zekere
in ïoulon (aan de Middel-
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.ras nooit iets gesctÍeven en niema;rd had In gekend' Ons moe-

der was door a1 dat oitvraoge van mij intussen ook nieuws-

Ëiu"ió e"*o"te. zii he;tte pór slot van reker'ing van zeelard
Ër, op-náa" manier was ,. .itild al gr'0t's gu*:::t op drr fà-

"iri-.. "or Ve Zeelántjes zén van haojz aojt héél goej boer-
;.;r-zei 29 vs] rns. En o;1ze váaóer h6 ons wel tns verterd'
àut',lOpr." en Anna - de vader en moeder van ons moedc-r - in
ii t"si" rnár aorig l<eeke toe ie daar ging vrijen h'ant hij

";";;i;""; 
toewr iát |ne zoott tan tnê waever die tn viinkel-

ke wás begonnen.

Intussen fietste oÍÉ noeder al dlr neven en nichten af om

.lru"nufurr, on fotors en on bidprentjes en zo kh'amcn we toch
nog heel wat te weten over Jdntjes'
t.E" jt"t;" uit FYankrijk was ieruggekot,tt. "-t-:. 

ie getl'ouwd

."-.p ;l Ër6tje gaan wonàn in rle Deel' Het slótje was toen

iog-t"r"t""r áet grachten eromheen en ook op landkaarten werd
lttoennogaangegevenals|nkasttlleke.''HetHuisLankveld||
lreette het offiàiéef naar tle lToegere bewoners ' 

de Jonkers

Van Lanckvell..
ÍVerdommerrr daehÈ ik toenr rrzou tt dal-toch hraar zijn van

Jà;lt;; aèitie rt bii NaporeoÍine zo '^tii'l-ha geskupt?rl

Ik zag tt al 1'oor me - piecies zoals ze dat ln geschiedenis-

;;Jj:. ptachten voor tË spiegelen - hoe tle eenvoudige boe-

..roór,, idtiuau van Zeeland, met roêm en eer overraden als

i"""."àf in zijn geboorte'lorp terugkeertle van --rte 
met bloed

ioor:orentte stágoètoen van Europa' Hii tro'À{'le er

*àt- p"i"o""ffa tlie had 6eL'oord van :Le vreseliike t'ocht naar

i"*f""or de oveÍ tocht ovËr de Bel'ezina, maar l'ast ver:trouwend

.ri á" ter,.rpteer van haar J0ntje was bliiven wachten' En nj'et

;;";;*;;f;:- JSttt;. t*át terus err net ztn Petronella bêtrok

;;jï ;'; gebooiteplaats een stil en afgelegen kastllleke
on er nog lang en gelrrkkig te leven" " "."
zo ongeveer zou tt gewees+. rnoeten zijn' Maàr' de wr'aag bleef
hoe dà wederl,'aa tlighetlen van J8ntjes hebben kunnen o:rtsnap-

l)ên aan de sDeurzin van historici tlie trij vooÍke1r met dit
I..rJl".iár"i re,'ren? (0ch, tlat noet natuurlijk de baschei-

áenheia van J8ntjes geweest zijn, r*ant ook dat past in t1t:

ieo.rrtgeu"hi.tlenis 'van rn werkeiijk groot nan"""')

0nze václtler woonde vioeger in rt 
'r'G u iseinit in tle biirt tar''

it-Áf6t:. en hij wist nog dat er rnen boev'r woonde tUe Van

Zeelanct heette. óp tt SlËIje zelf, binnen cle gt achten' d8r

** ott. ..áader nà3t gewtsi want tlSr blaften aalt hoont I l{el
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l.,as ie op tt Sl'di,je aan de appelen ereh?eest en hij uist nog
dat die Van Zeeland zdnnen aoligen boer.rm was:rttoenwaj klé6n
waare, ginge ons .{nna en ik ddr' an drappel terwejl rlrn boeur
onder rltn bdrn tach te slaope!tt

Jao márrr, zln ons rnoeder toen - want yan Ine Van Zeeland
mochte zomár iejt nie zegge - rrdan noete tr baj vert6lle, tlè
dè baj Frietjes waar. rnen Smne van onze vádder en ttè dje
toen 99 jaor vrás ! rl

Fl'iedje van Zeeland was drn oudste zoon van J6ntjes en ons
noeder is toen naar FYieila Sl.its gefietst, rn kleindochter
van Friedjes en FYieda had nog tn tekening van rt Slótje uit
dtn tijd van JSntjes. 'rdsteblieftI'r

uToen irr.i.etje (heuren oopa) was g6n traowe, toen was rr veulán_rt Slótje verandertr, vertelde Frieda, ldr twae hondertgulden ha oopa de skii5r van ze vádder gekaocht en mt staenvan rt aaw haojs han ze an die skiijr toen rn ldrhaojs ge_
baowt, en van rt aaw Sliit;e was toen ajgelek al nie veul nlr6wer.rl
llet trurnmelke was nog altijd niet boven water naar over .Ïgn_tjes kr*arnen we steeds rneer te weten. Ons noeder rrras naar rt
gemeentehuis geweest naar de afdeling Eevolking vaar ze deoverlijdens- en de trouwboeken bewaarden. riarl tne paoter die
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kos dan wel niet lezen en schrijven maar ze was wel tn doch-
ter van de rijksten boer van heel Gtnrnert, van Jan de Uillem
van Lijssel. En die had In hll dll boerderijen in GÍnmert en
8! tt S16tje. De vrouw van Jontjes was daor zelfs geborre.
E6n van de zeun van JSntjes wier geniimt nar zrn schoonvádder
en dè was Jan de lVillem van Zeelard, drn oopa van ons moeder
die later in Genert nethouder is geworre. En Jan de Wil.lem
die kos natiirlek wet schrijven. Hij had zêlfs een heel mooie
hand van schrijven. Dat kaJr iedereen zien op de bewairrd g€-
bleven present ieli jsten van de geneenteraad. En Jan de Willem
heeft jaren en jaren achtereen in de raad gezeten en toen ierr heel lang in gezetên had, toen ie ajgelek aawt en versle-
ten waar en toen zrn haant begos te bibbere toen werd ie dan
wethouder (alsof tt zo noes - en zo gigtt tlik nog! ).
En toen.......
toen ls,*an dan eindelijk rt trunnelke van bij Smme Jac weer
voor drn dag Ínet rt generaalsdiploma.

Eén van de neven uit Venlo had opgebeld. nDSr ston toch iets
van rceneralr boven, Ílar wat rt aLlemaal betekende wisten ze
ooh niet. trtret was geschreven en in tt Fbans. Ze zouden rt nogrn kennis laten lezen die goed Fl'ans kende, rn l4ar: okkaal, en
ze zouden tn kopie opstrren over de post , zo vertelde ons
noeder.

Toen dien envelop ln*an en ik rm openscheurde en tte kopie dur
aojt viet, toen stoÍrnen waj dtr allemSl urnhtn.rUa, daor stiglt, rGeneraltrr, zei ienand over mrne schouder.
En inderdaad recbtsboven dur st8n rt.
Àchter In gedrukte tekst rrApp'ouv6 par nousÍ was met dê hand
geschreven General Prefet l4aritime rnet daaronder een onlees-
bare handtekening.

líe hebben er tt woordenboek Flans-Nederlands bij gehaald en
kwanen uiteindelijk tot de conclusie dat rt generaalscliploma
van JSntjes de goedkeuring heeft gehad van In ÁLgemeen Hoofd
van rn Mar inebas is.
JSntje van Zeeland had voor zrn nummer gediend bij dê Maxine
op de bekende Fbanse vlootbasis Toulon aan de l4ittalellanilse
Zee. iln rt is misschien wel zrn geluk geweest dat ie bij de
I.{arine was ingedeeld, want daardoor heeft ie de tocht naar
Rusland bijvoorbeeLd niêt mee hoeven te maken. En zo hE J6n-
tje zrne Fbansen dienst overleefd en kos ie rr zelfs rn rce-
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daor ook in zrne stamboon was gedoken, had ze verteltl van
JSntjes dien nog bij I'Japoleon had gediend. trDan zou ik naar
niet verder zoekenrr, had die paoter gezegd, rrwant dat is net
als bij de NSB!" En toen was ons noeder tn kl6én bietje tèèj
gew8rre op die paoter. Ons moeder noet toen die paoter ins
goerd't de rtrSrrent h6bbe geztt. Van Jan de l/illem van Zeeland
heurèn opa en de zoon van J6ntjes, die was toch már wethou-
der gewtst in Glnmert ! "tr(ie! PÀ JSntje zelf' die w6nde op rt
St6tje en dè was In kastllleke, en Jdntje hagrt bai lrlapoleon
h661 wijd geskupt!rr I'{isschien hè ons moeder drr toen wel al-
les uitgeflapt van dèttie noch generaal was gewist. De paoter
z3 in ieder geval toen niks nlr hebben gezlt. En ons moeder
brocht In kopie nee naar huis van de huweliiksacte van Jdntje
van Zeelantl. Jdntje was toen ie traorarde wir gewoon boer st6n
er en zrn brójt boerin. Petronella, de bràjt dus, kos niet
schrijven en daarom had ze een kruisje onder de hur,relitrGacte
noeten zetten. ook tle vader van J6ntjes was trouwens rnen on-
geletterde. Toen rÍe jaren naderhand alle acten van de burger-
lijken stand naast elkaar legden waarin de leeftíjd van de
vader van Jdntjes werd genoemd, toen lnr'annen we er achter t dat
nienand, ook hijself nietr ooit heeft geweten hoe oud of dat
ie was. Boer dat was ie wel en JSntjet vas'alus rnen boerezoon.

Zo zoetjesaan vond ik dat Generaal Van Zeeland rn plaats ver-
diende in zowel de geschiedenisboeken als in de sprookjes-
boeken. Ons moeder en ik gingen dus verder met rt onderzoek!

In rt gemeentearchíef van Gemert bleken de lijsten van inge-
schrêvenen voor de loting van nilitaire dienst te zijn be-
waartl. En jawel hoor, JSntje van Zeelantl stond erin. niij was

van lichting 18Og en hij had er zich ingeloot. Hii haal nr.17
getrokken en toen was ie de kl8s gewtst. Bij de inschrijving
had Jbntje als beroep opgegeven I arbeider: I (=ouvrier) alsof
ie gedacht heeft dat ie bij die FYansen, die rt maar steeds
hadden over Vrijheid, Gelijkheid en Broedêrschap, zich niet
te groot moest voordoen. J8ntje was trouwens niet groot - net
zo min als Napoleon zelf - É6n meter en achtenvijftig centi-
neter werd voor rn opgesch.reven.
Maar arbeider of niet, in 1811 rnoes Jdntje net nog drie Gtrn-
rnerse (twee boeren en rne wever) die tr zich ingeloot hadden
naar lt'ankrijk. 0ver de bliksencarrière van JSntjes bij zrnen
bàs in FYankrijk d8r Swer konnen we niks vingen. En rr/e heb-
ben toen mar van alles uitgezAEcht over dê kinderen van J8n-
tjes en over de konaf van ztn vrours Petronella. JSntjes lrouw
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neraalsatiplonart aan overhouden' T'wee dagen nadat ze zrnen bàs

il;;;;;;-;;""parte hadden afseleverd op rt eiland Elba' toen

rt.iu." ". .Í8nl5es ztn congé Absolu gegeven' 
-

il"fi-;";;;Ë;-";" 'i"zo soed uéwáartte tlocument uit het

ii*Á"u.. van Smne Jacr i's t'og tt"rr alles- aangetekend over

írê tê.rusreis valr Jgntjes. cp + iei 1814 had ie in Toulon zrn

ï;";ilt;idi gelcegei (zr iivres) ' 
en voor de eerste etappe

;;;-i"G; ï.i tt""i huis, van rouion naar.'dvisnon laees hii
;;*; i";k.t án wat centên' op 16 juni 1814.' na 6 weken nar-

lrr:"""- a"."" door trrankriik, ariveerde hij in Maubeuge aan

á"--gàieit"n. gt'ens. En na ávárnachtingen in Brussel ' Mecheren

;; A";;;;;; ieert Jdntje er nog lnne keer goewd de pas in ge-

i.t. 
--óp 

à'" tr'Íintigsten iuni 1814, rs avonds heel laot' was

ïá-*t"-itt"i.. Petránel1a had In nog gezien en-die was toen

hÉ61 blèèi gewlst net ""-'lO"ii" 
zèètár-en hàj hà toen gezlt

a.ttie ttoáii mtr ewèch z0 g6n'

Làtter is toen JSntje rnl Petronellas getraowd en op rt sli;t'

ï";;;;";;: Toen Ëetten ze Ft'ieties selc'egen en Petronella

í.*;1 "t drre zin baj J8ntjes "" iotn han ze nog neer joong

gelatgge: rnen l{annes, i" ltËttl"tt' rne Jan tle Willem en rnen

ili"ËË" toen was tt zat gewtst '
![eel veul jaore làtter, toen ze allerndl groot waare t en toen

cle heel femilie Van Zeeland op zSnne lanSe yinieraovent bij-
een zaat rond tt oPen viir in drn hertl van tt Slbtje en toen

ii--t.J - 

*.*o.re J8ntie nog ins vertèêlrl ha vln I'lapoleon en

;-;ï;;-àr;n"ttila L át ''t't"áitt""ttt6er toen is ie opgestbn

en hettie nl rn plechtiË-ettá"r ;t truÍnnelke ml zrn rrcong6

Àbsolurr àn zrne ,oot gËgirru" mt de woorde: rrGoewt bewaore

jonger rt is nEch fa Napoleon!rr
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