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TER EEUWIGE GEDACETEN]SSE

VAN DE;'EDELEI{ VROMEN MANHAFTE

SEEIIEIT JOAN vAN Al,lS[EL

SESKAPIIEYN OI{DER TEDELE TIOGENDE

COLI,EGIE TEB AD}IIIRATITEIT TOT

AMSTERDAU OVERLEDEN ?OT SCHYNDET

DEr{ 29 r}rDE EERFSTMAENT Ao 1659

J- ." , . -. (oPt"hrift grafzerk)

P=I=I= g=g===g=9=I=I=9;'I:E=9;==9=n=E=!=== J:=Y4$==A$!I9l:

door P. DT.Ed.LOFFELD C. S.SP.

I.- EVEN Y00RSTET,IEI{.-- JOANNES VAN AMSTSL, door pastoor
Albert Strijbos ged.oopt te Gemert, woensdag 12 decenber 1518,

aIs Je uit het gezin Eend.rik van Anstelrglasnaker;huisschil-
der?(gedoopt te Genert B febr,1589) en .tnneke van Griensven,
d-ochter van de sekretaris- van Schijnd.el.

Het gezin maakte deel uit v&n een in Gemert wijdvertakte
familie, die via een stamvader, Ad,riaen van Amstel, wa&r-
schijnli jk oorspronkelijk afkomstig uit Weert rNoord-Linburg.
(Zie rrDe Brabantse I,eeuwtt, Jrg.7 11958rbl-z.1"l1 vv. ).

Jan groeitle op te Genert tot zLir,r 14e - 1le jaar, sanen
met ] broers en 4 zusjes. Eier noet hij zijn lager onderwijs
genoten hebben.In clie tiid. was dit ln handen van een koster-
schoolmeester. In de konna"ndetii speelde het leren zic}r af
in d.e fiVlaemsertr of Itl{eder-Duytschetl of ttdietscherf school,
waarna de 'rlatijnsche Schooltt kon .volgen.Het lager ondervijs
werd door de te Gemeit regerende Teutonische Orde, conform
het herderlijk schrijven vair Bisschop Ni.colaes ZoEsius (f.9.
1618), zodanig bevorderd, d.at volgens van den Elsen bijna
a1le Eemertenaren in de 17e eeuw konden lezen en sehrijven.
(Gesch.van de Lat,School te Genert, rs-Bosch 1887rbl2.85-85;
2rnota2i'116;145). Vanzelfsprekend werd onderwezen in ka-
tholieke geest, daar het gebied. vrij was van tle plakkafen'
met name die.van d.e jaren 1589 en 1596.

Ilisschlen is Jan d.aarna zelfs in de leer geweest op tle rrl,a-
tijnsche Schooltt (niet gereserveerd. vcror pri-estier-kandi-
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d.aten), die tijd.ens zijn verblijf in Gemert volop funktio-
neerde, onder strijbos als eerste Rector (tot 1624) en daar-
na ond.er Pastoor Nicoraas Prlnetius. Jans familie woond.e op
enig'e meters afstand van het rektoraat en d,e school. - of
zou hij in een witte kiel d.e verfkwast gehanteerd. hebberLrzo-
als zijn latere command.ant Mi.chiel d.e Ruyter a1s jongen ilin
een blauwgeruite kiel't aan het grote wiel d.raaid.e??

-Het. gezin verhuigde naar Schijndel, r+aarschijnlijk eln-
d,e 161), of in 1614, waar vad.er van Amstel toen een brouwe-
rij erfde.

Niet lang daarna schijnt d.e jongeman Joan naar Amster-
dan te zijn getrokken, waar zijn zeer vermogende peettante
woond.e:d.e weduwe Diver (Dieuwertje, Thiadildis) van Ilelmont,
geboren Blcker. Zij was de r+eduwe van Jan van Helmont, oud.-
oom van Jan, bewind.hebber van d.e 0ost-Ind.isehe Compagnie.
Eaar vad.er was een van d-e oprichters van d.e "Compagirie van
verrerr.zij was de zus van d.e befaamde Aristerdamse burgemees-
ter Andries Si.cker en tante van itlendela Bicker, d.e echtgeno-
te van d.e Raadspensionaris Johan d.e Witt (aie in t@Z het
verd.rag tussen Gernert en d.e staten Generaal ond-ertekende ).- .

Mevr.van Helmont-Bicker had. twee zonen, Gerard en Jean, bei-
d.en doctor en schepen van Amsterd.am.

Gezlen d.e d.oopverhouding van d.eze dame tot haar neefje
Jan, en gezien haar relaties met regenten- en marine-kringen,
is het vermoed.en gewettigd dat zjj haar petekind heeft wilrenrrlancerenrt. 7'Lj is dan hierin geslaagd..

In d.ecernber 1551 duikt Jan op als luitenant te water (1,
j.oud), bij de begrafenis van Jan van Galen, die a1s konmandant
was gesneuveld in d.e zeeslag bij Livorno. - In 1658 was hij
kommand.ant van het oorlogsschip rfEilversum", SindsaLien
vocht hij voor tle vrijheid van Amsterdam; tn 1659 tegen
Zweden, a1s bevelhebber van rDe provintiEnil (40 stut<s ge-
schut, 19O koppen); in 155r-1666 tegen Engeland,als kapitein
van .De Vrijheid't (50 kanonnen), waarna als konrmandant van
het schip "Tijdverdrijftr (toeht naar Chathan, juni 1651)- In
1668 ging hij, meent nen, n& een verwonding in Schijnd.ei- wo-
nen, w&ar hij zond.ag 2! september 1559 stiert (op het feest
van Si.nte Michiel !)renige maanden voor zijn )le verjaardag.

Hij had kort tevoren zijn testament gemaakt, waarin hij
aan vijf van zijn Gernertse broers en zusters ied.er ]000 gul-
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den vermaakte.Ilij was toen sinds kort (29 ian,1557 ) a..echt-
genoot van zijn 24-iarige achternicht Anna Boxhoorn (Vice-
Ad.miraal C.Tromp was g:etuige bij het huweliik)r D& eerder
getrouwd te z1jn geweest (9 nov.1551 ) met de intussen over-
leden Cornelia van Schagen.Beid.e huwelijken werden in een
protestantse kerk ingezegend., zoals Jan ook zijn laatste
rustplaats vond in de, toen protestantse, kerk van Schijndel.
Hlj liet geen kinderen na.

II. . WAAROU GEMERT NOOII GF1IOEMD WER} IN DE BEWAARDE

DOKU]r{ENTEN ? --
1. Er zijn er maar weinig: (huuelijksakten, testamenten,

enige andere.... )
2. Jans naaste familie woonde sind.s zljn jeugd in

Schijnael en had daar bezittingeni de goederen fra;eil in Ge-
mertlverkocht - '?

1. In die tijd had het protestantisme in het Noorden de
wind. mee, en die wind. heeft ook Jan in d,e zeilen geblazen.
Hij klom op, mede dank zij de regenten en regeerders, die
militante protestanten waren. In tlit opzicht stond. d.e Kom-
manderlj Gemert in een kwad.e g:eur: tijdens de opkomst van
Jan van Amstel, en r*e1 in d.e jaren 1548 tot 1662, toen over-
aI in het 'fdonkere Zuiden" werd. opgetreden tegen de Katho-
lieken, Iag Gemert uitgerekend in conflict (op politieke en
god.sdienstige grond.en) net d.e Eoogmogenden van Dqn l{aag,
d.ie de Gemertse rrfiidder-monnikentr als religieuze fanatieke-
Iingen beschouwden. . Jans carrilre zou ermee ge-
d.iend. zijn a1s hij zich wat van zljn eiSengereiderrpaapserr
geboorteplaats en van zijn oorspronkelijk geloof distanti-
eerde(ondants zijn HeeroomrGerard- van Amstelrin Geffent ).De-
ze vel'onderstelling lijkt mij niet uit de lucht g:egrepen. -
I{oe dan ookreen en-ander(zijn mili-eu en zijn broodheren)kan
zijn overgang tot het protestantisme bevord,erd hebben, wat
een nieuwe persoonlijke geloofsovertuiging niet uitslui,t,

ITI. . WAABO},{ ZIJN NAGEDACHTENIS IN SCHIJNDEL BEWAARD BLEEF,
N'IET IN GEI,IERT?

Zie ond.er If . - In Schijnd.el werd bovendien ziin naam
in een grafsteen gehouwen (Houwt Syn Naem op eeuwigh mer-
mertr!), net een grafschrift van Joost van den Vondel (een
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van zijn d.rie grafged.ichten die op de betreffende steen zelf
bewaard bleven): de Ansterdamse dichter heeft dit klaarblij-
kelijk willen doen, ter ville van Jans reputatie, en van
zijn vele relaties, Zijn tweed.e vrouw, Anna van Boxhoornrwas
een nichtje van Margaretha van Raephorst, in 1657 hertrouwd
net de vice-ad.miraal Cornelis Tromp.
Daar komt bij, d,at einde vorige eeuw d.e Schijnd.else bur-
genneester P.Verhagen zich ijverig voor d.e zaak hbeft in-
gezet; na hem: de nog Ievende gerreent_eambtenaar A.van Bokho-
ven.Eerstgenoend.e llas eerder wat propftand.istisch ingesteld..
("Als Jan van Amstel geboren isris hij in Schijnd.el geborenli')
laatstgenoemde zocht en zoekt naarstig naar echte geschied,e-
nis-bronnen.

He!-zo juist bed.oelde t'ziekte-procesrf begon a1 , toen
kort n6.*Amstels dood. het grafschrift van Vondel op d.e
steen moest word.en aangebracht. rtilrentt meend.e dat Yond.els
gaaf gedicht hier en d.aar onvolledig of d.ubbelzinni-g was:een
verminkte tekst werd in de steen gebeiteld., rtr.raardoor welis-
waar Van Amstels blazoen gesmukt werd, echter d.at van Vondel
besmet met een hiaat en een gemeenplaatsrr, schri jft d.e
Schijndelse professor L.C.1,[lehels (De Nieuwe Taalgidsr,, Jrg.
47, 1954rbl2.217.-En wie is verantwoordelijk voor het inbei-
telen van het gefaasde wapen der oude van Amstels? In zover
bekend., heeft Jan zich nooit op d.ie verwantschap beroepen.

fk wi1d.e er ook op wijzen, dat d.e V.V.V. -mentaliteit
rondr.raard.e in d.e feestzitting, d.ie op 21 october 1959 wefi.
gehoud.en in het Sehijnd.else gemeentehuisrbij gelegenheid. van
de herdenking (J eeuwen) van van Amstels d,ood.. Niet alleen
liet d.e Rijksarehlvaris in Noord-Brabant, Dr.Pirenne , zich
ontval]en dat van Amstel in Sehijndel geboren was (frlj kan
dit gelezen hebben op het nonument van 1e97), maar op d.e of-
ficiEle uitnodiging kon men ook lezen dat d.e zeeheld. 'fin
Schijndel getogen en ges_Lqlryellrrw&s. Had het feestelijk ka-
rakter van d.eze zitting mij niet geremd, dan had. ik d.e vraag
gesteld of d.e zeekapitein sons niet geboren was: v66r het
goord.r'getogenrrkomt taalkundig het woordrrgeborentt. En wat d.at
trgetogenrrbetreft: van l\mstel wp,s a1 getogen toen hij in
Schi-jnd.el kwam, waar hij bovendien, volgens het zeer oude
volksverhaal, a1s jongeman naar kort gewoond moet hebben
(a1s men wi-I: hij werd dan verd.er opgevoed- in Amsterd-am).
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Dit neemt niet veg, dat wij het ten zeerste toejuichen

Cat de zeeheld eindielijk in Schijndel de glorie heeft gevon-
den die hem toekomt ( in Gemert wijdile men hem a1leen een
straatnaam) . Jn rrDe Zwaanlt aan de markt van Schi jndel kon
men zelfs rrJan van Ansteltr - gerechten bestellen(it meen dat
het een speciaal soort rog;gebrood was ) .

IV - HOE VAN AMSTETS GEBOORTEPIAATS ONTDEKT WERD.

Begin 1951 had. genoemde Heer van Bokhoven in Schijnd'e1
meerd.ere gesprekken net de Heer Drs.Joep Corstens uit Genert,
toen geneenteambtenaar in Sehijnd.el. Het zat van Bokhoven
dwars, dat m€n nergens in dat dorp, noch in de naburige pa-
rochies een geboorteregister vond met Jans naam erin. Hii
zei tegen Corstens dat wbl bekend was vanwaar Jans vad,er ge-
boortig was: van Genert. Bii Joep ging toen een lichtje
branden, - Hij d.eelde mij, toen sinds 1911 in Gemert wonend,
zi jn vermoeden mees zou die beroemd.heid soms in Gemert.... -?
Daar ik 5 jaren lang intensief historisch contact had gehad
met Pastoor Lambert Poell (over1 .7.1.1917) en vrije toegang
tot zijn archiefkluis, wist ik dat d"aar de oude d.oop-rtrouw-
en overlijd.ensregisters opgeborgen w&ren (PoelI had. ze bij
het begin van zijn pastoraat -191, - op de pastoriezolder in

"er rand gevonden, meen ik me te herinneren). Ik ben ze g,aan
halen, te meer omdat van Bokhoven gezeg:d had.: 'tAls die pater
Loffeld bewijst dat Jan van Amstel in Gernert geboren is,
trakteer ik voor 20 gulden! rt

We maakten er een collegiaal werk van: ten hulze van de
gemeente-sekretarie, Jac.v.d..3roek, namen we de registers
ter hand.r de een, meen ik, het kleine doopregieter van 1586
tot 1590; de ander dat van 1625 tot 1519i Joep Corstens dat
van 15O9 tot 162r. Deze laatste stootte a1 gauw op 12 decem-
ber 1618: vertaald uit tt Latiin: ttlk heb gedoopt Joannes,
zoor van Henricus Henricus'zoon Petrusrzoon van Amstel en
van Anna, dochter van Petrus van Griensven.... tr - De voorna-
men van genoemde vader, grootvader en overgrootvader waren al
bekend in Schijndel; het klopte precies. Bovendien wBrd in
het Gemerts register in d.it geval ook de fanilienaam genoemd
(wat zeer dikwijls niet gebeurde).Daar kwam nog bij, dat we,
al verder b1-aderend., nog zeven broers en zusters vonden (van
1615 t,ot 1512); vlif ervan waren al bekend uit het Teetanaent
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van Jan; ook d.eze werden volledig aangeduid. Ten slotte gaf
het ondertrouw-register op 1, october 1611 aanz 'tZiin in on-
dertrour* gegaan l{enricus Henricusaoon v&n Amstel en Anna
dochter van Peter Willenszoon van Griensventt (Iater bijge-
schreven: rrtot Schijnd.e}".). - Ik twijfel er nog steeds een
beetje aan, of hier ondertrouw of trouw bedoeld is: het
Sohijndelse trouwregister heeft als huwelijksd.atunz 11 no-^
vember 1611.

lile hadd.en de bewijzen.Na afspraak toog het driemanschap
op t naart 1951 naar het gemeentehuis van Schijnd.el, waar
van Bokhoven ons opwachtte. 0m zeker te spelen waren we zo
vrij geveest het origineel doopregister mee te nemen (ttrans
in het Bisschoppelijk Arehief te ts-Bosch). Van Bokhoven,
zvevend, tussen teleurstelling en voldoening, zwichtte voor
tle evi.dentie. Hij nam ons nee naarrtDe Zrrtaantt , waarheen ten
overvloede nog: d.e Schijndelse Witheer van Liempd werd geno-
digd.; ook deze kon niet .anders dan instenmen. Waarna 'rhet
etentje't volgde. De waard.in zong bij deze gelegenheid, (voor
het laatst ?):

"0p 't feest van heden willen wij tonen
Dat vij zijn van Anstels zonen 3

Een zeeheld die op Schi-jndels grond
Aanschouud.e het eerste levensIicht. . . . "

Dat ook de Schijndelse leerkrachten rfde nederlaagrr toe-
gaven, bleek mij toen ik later, eens in het dorp rondwande-
lend, op straat aan een schooljongen vroeg raar het monument
van Amste} stond. Hij wees het nij, waarop ik vroeg:rrWaar is
d.ie zeeheld eigenlijk geboren?tt - De jongen antwoordde zon-
der nadenken; trln Genert meneerrt. - Van Liempd. had de vondst
bekend gemaakt in "De Schijndelse Krantrr van 2! apr:.L 1951i
het lang gezochte gegeven vond zijn weg in de Anstel-litera-
tuur.

Zo Ls het gekotren en niet anders. Dit zii een kleine
aanvulling van het verhaal van A.van Bokhoven, in t'De Bra-
bantse Leeuwtt, Jrg.7, 1958, b1-z. 174-176.

Y. - I{EI CEIMRTS ''ADRES'I VAN JAN VAN AMS[S[.
Sindstlien zocht ik ook naar het eerste ftadres!' van de

jonge fanilie;van Amstel-van Griensven. Het perceel is bij
d.e huid.ige stdh van het archief-onderzoek niet (nog niet)
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precies aan te geven. Zoa1s men in het iaar 21OA een huis
i{iet neer exact zal kunnen }oealiseren aan de hand van een
volkse aancluicling uit 1)l0z b.v, 'rhet huis van Jansen staat
tussen dat van Notaris Penders en van de Heer Ypenburg.rt

, l[aar toch kunnen we het bed.oelde perceel zeet benade-
rend aanduiden. - [n maart 1587 kocht de Ileer van Gemert,
Hend.rik van Ruijsschenberg, een behuizing als schoolgebouw
en reetorswonini (...d.E1sen, Gesch.v,d.Lat.School rbl-z. 515),
op deze plaats bleef de school gevestigd tot de overhuizing
naar het (tfrans afgebrande) nieuwe gebouw bii de Gerardus-
kerk. Het perceel 1ag dus aan de reehterkant (vanuit Genert-
centrum) van de straat tttt Hoekie"r sinds 19)1 d.e rtRuijs-
schenbergstraattr. - frflet wasr'rschrijft de toenuralige pastoor-
Rector, Albert strijbosl rreen huis en schuur, tuin en boom-
gaard tussen de grachten, Sroot samen met de gracht 81 roe-
d.en',.(ila.Ei-ren;ffi.f). - wat later schreef Philips Baron
van Leefdael over treene schoone...Schooler met Schali6n dack
gedeCkt ende met grachten onwatert". - (Uitg. Provinciaal Ge-
nootechap, rs-Bosch, 1918rIfr blz.6t ).

vanuit deze schoolgracht liep een tijd v66t het eincle
van de 15e eeur.r (toen d.e school er nog niet was) een a$wate-
ringssloot, via een kuil uitmondend. in rrde Rups" (Rips): zo
noemt men nu nog de 'rMolenbroekse looprr, een zijstroompje
van de eigenlijke Rips: ergens vanuit d.e Groeskuilenomgeving
lopend via de Molenbroekbuurt naar begin Molenstraat - Haa-
geijk - achter langs de gasthuistuin - kruisend de Ruijs-
schenbergstraat - uitmondend in d.e Rips einde Haag. - 0f ge-
noemde afwateringesloot schoolgracht-Molenbroekse loop de
huid.ige Ruijsschenbergstraat kruiste, of aan de rechterzijde
van die etraat bleef, is niet duidelijk.

WeI is zeker, dat voor het Generts Schepencollege anno
1l!8 een geding werd aangespannen door de pastoor-rector I

vanwege wateroverlast in de school wild.e hi.j de sloot kenne-
lijk opnieuw laten graven. ($i;tsarchief rs-Bosch, voorl.in-
vantaris n.111rblz.215b- 21Bb). Uit het protocol (verslag)
van de zitting d.er trschepenbankil blijkt, dat 14 beddigd'e
verklaringen werden afgenonen, ten bewijze dat er ten tijde
van de sloot geen wateroverlast wae. - Uit die verklaringen
blijkt: 1. Dat aan weerszijden van d.ie vroegere sloot, v66r
1598, huizen lagen; waarvan 66n van 'tmr.peeter gelaesmakerrr,
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meester Peter, glasmaker, gLasschrijver, (huisschilder?) ;
van den Elsen (Utz.l21) tekent hierbij later ln zijn boek
(archief Lat.School) terecht met de hand aan: van Anstel .
2. Een getuigenis van korter v66r 1598 spreekt over een
d-aar wonende 'rHenrick gelaesmeekersr' , wiens zwager Thonas
heette; d.it was Hendrik van /\msteI, grootvad"er van de zee-
he1d.: zijn zoon Hendrik (vad.er van Jan) werd, daar geboren
in 1JB) (Doopboek Gemert).

We hebben dus, dat de Amstel-familie vlak bij d.e La-
ti jnse Schoo} woonde, iets d.ichter in d.e ri-chting llaag,
ongeveer ter plaatse van d.e huid.ige Raymakersfabriek, of
achter het Gasthuis, of misschien waar thans de v.d..Acker-
fabrlek staat of het huis van Ypenburg.
In dezelfde richting wijzen d-e Gemertse burgemeestersreke-
ningen over troepen-inkwartiering anno 1501, 1504 en
152O (Gemeente-lirchi.ef Gemert); op 21.12,15O1 en 18,1,1604
woonden d-aar (en had.d,en inkwartiering) de Rector van d.e

Lat. School en I'Hanrick Peeters van Amstel" (grootvader van
Jan); ze waren ongeveer buren. Daar woonde t n ook Jonk-
heer Tobias van Eynatten, wiens stiefvader, Frans Schen-
ckels Jasperszoon, het gebouw tussen de grachten had ver-
kocht ter vestiging van de nieuwe school. - Ook had.d.en in
augustus 1620 (toen Jan van Amstel nog geen 2 iaar was)
ruiters van Bred.a en Berghe "geloseertrr in die straatro.&.
w66r bij Hend.rik van Amstel en Tobias van Eynatten.

Nad.ere onderzoekingen zouden kunnen leid.en tot d"e

kennis van d.e juiste plaats van het Amstelhuis; en tot het
plaatsen van een of ander monument ??

\TI. - H3T GESLACHT VAN AMSTEL.-.
Hierover heb ik we1 wat gegevens verzameld, met name

over de vraag of d.e trGemertsert tak, via fluyk (t) afstamt
van de beroemde Amsterdamse van Amstels. - In ttDe Brabant-
se Leeuwrr schreef later E.van Opzeeland erover(.frg. Br19r9,
61-62). t{ogel1jk zijn er daarna nog meer publikaties ver-
schenen.

Over de totale.Gemertse familie is meer bekend. (zie
b.v.rrDe Brab.Leeuw'r , Jrg.7 r1958, 171-174). - fn de gezanen-
tijke parochieregisters van Gemert tussen 1610-1541 trof
ik d.e naam rrvan Amste}" 51 maal aan: echter geen ene maal
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in het doopregister 1 651-1661 , noch in het ond.ertrouwregis-
ter 1619-1551,in het trouwregister 1519-165) en 1651-1651.-
fn het 'rdoodboeckrr 16)Z;1577 trof ik al1een nog: rrJoncker

Goort van Ambsteltt, overleden (uegraven) 28 nei t650: hii
was de zoon (Ooyard) van. Jans oud-oom Ad'riaen van Anetel
(schepen van Genert tot 160r), en van Elisabeth van Lankveld
( a:-e tot een Genertse f,amili-e van rrJonkers* behoorde, onder
wie Joris van LankvelcI, die zi-ch a1s literator'rMacropediustr
noemde, overled.en 'l 558) .

VII - DE PERSOON VAN JAN VAN AMSTET
Een . goed. tiental jaren geleden werd 1n het Rotterd.ams

museum Boymans-van Beuningen een portretgroep tot klaarheid
gebracht door de Heer H.F.Wijnrnan (Bulletin van d.it museum,
Deel X, Rotterd,an 1959r97-1O9-). Het tot dantoe raadselachti-
ge d.oek'bleek het portret te dragen Yan Jan van Anstel
met zijn tweede vrourr Anna van Soxhoornr kort na Jans d.ood.

geschilderd door Abraham van den Tenpel (overled.en Amster-
dam { oct. 1672.

Links zit Jan van Amstel, I'in de rijke kled.ij van een
zee-officier met kommandostaf, rechts d.e vrouw, beiden ge-
zeten in een voorhal met balustrad.e; een negerbediende
bied.t 0osters fruit aan in een gedreven schaal, tervijl men
op.de achtergrond rechts de zee met zeeschepen ziet", a1d.us
Wijnman.Dit schild.erstuk, levensgroot gefotografeerdr stond
opgesteld in de Raadzaal van Schijnd,el tijdens de vernelde
zitting van 21 october 1969.

WijBnan schrijft verder (tfz.10!): rrhet wilskrachtige
voorkomen van de zeeheld in zi.jn rijke d.och niet overdadige
kledij maakt een bijzonder imposante ind.ruk.... 'l

Het karakter van de kapitein kont echter het rneest tot
uitd.rukking in zijn eigen woord,en. - Met een portret van
Jan (dat tbch de echte van Amstel schijnt weer te ''gevenron-
d.anks vroegere tritiet<) publiceerd.e nieraand minder dan
A.van Sasse van Ysse1t in trTaxandriart van 1895(blz,2l) vv.)
een Scheepsjournaal-rlopend van donderdag 11 juni tot zondag
t+ ;@ begeleictende brief van Jan van Anstel,
geschreven rrin f exel op den 20 Juny in rt Land.tschip de
Vrijheydt, lraerop commandeert Capiteyn van Amstelrr.

Het gaat hier over de zeeslag tegenover d.e Engelse
kustplaats Lowestoft, door d.e Hollandse vloot verloren)lunl
1665, niet te verwisselen met d.e gewonnen {-daagse zeeslag
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van 11 tot 1{ juni 1565, waaraan van Amstel ook d.eelnam). -
Yan Amstels schip lag na afloop voo: Texelrmet rr11l schooten
Coor onze zeylen.rr - Zes doden en 18 gewond.en. - I'Godt heeft
ons bel,aert en ons schip is oudt en sp'intert niet. Wi j heb-
bgri 9000 pont kruyt verschooten. . .rr

Maar van Amstel gaat ook in op d,e oorzaken van de ne-
derlaag; Hij had. zich pas teruggetrokken toen de ttschelmenrt
gevlucht waren en hij met { 6! schepen (onder welke dat van
vlce-admiraal C,Tronp)tegenover d.e hele Engelse vloot stond.
Wie die schelmen waren zou wel bekend. word.en: ildaer zijnd.er
qI een deel bij de kop ghevat...daer nen, so ick hoop, een
galgh mede sal vercieren. . . fr

En d.an toont ten sl"otte de rechtgeaarde zeesold"aat van
de Amsterd.anse Adniraliteit, dat het vuur niet geblust is:
trDoch ick hoop a1s onse vloot lreer klaer isr dat het heel
and.ers sal gaan: als er een d.eel Capiteyns opgehangen ziin,
dat wi j d.an weer met een frisse moedt daarop sul1en toegaen. rt

Dit d.eed d.e ruige kapitein dan in de volgende zeesla-
B€nr vooral die van juni 1655, ond.er de Ruijter en Tromp.
pok de glorieuze tocht naar Chathan, juni 1657, eveneens on-
d.er cle Ruijter, maakte hij aktief meer rr op een schip de
ItTijdverdrijft' (54 st.geschut). Dit was zijn laatste expedi"
tj.e: de rnaand d.aarop Lrerd de vrede net Engeland getekend.

In 1658 maakt hlj zich weer op, om met zijn schlp een
opd.racht uit te voeren:hij schijnt echter. gewond geraakt
te zijn. Daarna volgtle de dood" in Schijndel 29 sept. 1569.

Geen wonder dat d.e Ned.I{arine een Fregat near"Jan van
Amste1 noemde (in ae vaart 1910-1957).

VIII - BROI{NEN EN TITERAEIruB
In rt kort zij aangegeven van waar uit ik het boven-

staande heb sanengesteld.. - tiat vele gegevens betreft steun
ik op eigen onderzoekingen in het Rijksarchief te rs-Bosch
en het Gemeente-archief van Gemert, tevens op de studie v&n
A.J.L.van Bokhoven te Schijndel. - Verder op med.ed.elingen ,
gedaan door schrijvers over d.e geechied.enis van Gemert, voor-
namelijk G.van den E1sen(Gesch.v.d..Lat.School, exemplaar van
het--schoolarchief met na de publikatie door v.d-.E. bijge-
echreven notitieslverd.er bv.ook zi-jn'tLezi-ng over beurzen-
stichting€tr", overd.ruk uit Hand-elingen van het Prov.Genoot-
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irchap van [.en W.in Noord-Brabant , 1891-1891r t-Herogien-
bosch, Gebr.Muller 1894, 76 blz.). Dan waren er nog de ge-
schiedschrijvers betreffende de marine-aktiviteiten in de
1le eeuw, - Ik had ook contacten net het Algemeen Rijksar-
chief , met het Bureau Maritieme Historie van het trtlinisterie
van l,,larlne, met het Centraal Bureau voor Genealogie en het
],[useum Boymans-van Beuningen. - Ten slotte ziin et de recen-
te publioaties van I{.F.Wijnman, l,.C.MIche}sr Drs.F.J,I[. van
de Ven en Frater Floridus (P.U.van Oirs.ehot).

rX-BESIUIT
. Het was niet niin bed.oeling veel nieuwe d.ingen te zeg-
gen: ik wilde al-1een de lezers van f'Gemerts Heemrrinformeren.
Wellicht kunnen de van Amstel-kenners er tbch iets mee doen:
voor hun kritiek houd ik ne overigens ten zeerste aanbevolen.

IIag ik deze presentatie van de Gemerts-schijndelse zee-
held resumeren ? z

- Geboren en getogen in Gemert.'
- speciaal net Schijnd.el verbonden vanl^Iege zijn naas-

te familie.
- fn Amsterdam oPgekomen.
- Op zee groot geworden
- In Schijndel 6estorven en verheerliikt.

:)

'tDE GAARSHOFI', BAARLE-NASSAU P. Dr. Ed.L0I'FELD C. S. SP.

- - -- 1-9e9es!er-1e-lo- - - - - -
Sintre Klos zrn weefke.

zig ben. iets voor Gemerts Heem te
schri-jven, vraag ik de aandacht voor Sintre KLos ztn weefke.
Wellicht heeft d.it iets te maken uret het feest van Maria On-

bevlekt Ontvangen, maar toch is in de vorm geen verband te
vinden. Op S decelnber was het namelijk in sommige gezinnen
in Bakel en Gemert gebruikelijk, dat d.e kinderen naar de
grootoud.ers of naar oudoons en oudtantes gingen r oil trd'e

klomp uit te halen" , d.us oro het Sinterklaasfees-t nog eens
over te doen, waarbij cle goedgee-:fsheid werd toegeschreven
aan sintre Klos ztn weefke, zoals uij a1s kinderen dat te
horen kregen. Was dit feest in ruime kring Bekend ?

lI.A. van der Wijst.


