
DE ZEEHELDENGRAVEN IN DE
ST. LAURENSKERK TE ROTTERDAM
O B 0 D O O R H . W . D E J O N G . B O S

Verder ligt hier begraven de Admiraal
Cornells Matelief de Jonge, gestorven den
6™ Sept. 1654. Het rijmpje op zijn grafsteen
vertelt ons, dat hij o.a. deelnam aan de ver-
overing van Malakka en Ternate, en te
Rotterdam het Burgemeestersambt heeft be-
kleed.

De zerken van Luit. Adm. Aert van Nes
en den Kapitein Jan van Nes de Oude, (door
zijn tijdgenooten Oude boer Jaap genaamd)
vermelden alleen hun namen, zonder meer.
Vooral ten opzichte van Aert van Nes baart
zulks ons eenige verwondering. Een monument
zou zeer zeker zijn nagedachtenis waardiger
in eere hebben gehouden. Hij staat bekend
als een voorzichtig en kloekmoedig bevel-
hebber, wiens rustige moed en overige karak-
tereigenschappen veel overeenkomst toonden
met die van De Ruijter. Het was vooral op
den 2™ dag van den 4-daagschen zeeslag,
dat zijn voortreffelijke eigenschappen aan het
licht traden. Hij nam namelijk de admiraals-
vlag over, toen De Ruijters groote steng
werd afgeschoten, en voerde met zooveel
beleid en energie het opperbevel, dat de af-
wezigheid van den beroemden admiraal voor
den vijand onopgemerkt bleef. Toen den

2''» Aug. 1667 zijn eskader op de Theems
vrij onverhoeds aangevallen werd door een
talrijke vloot van branderschepen, was het
alleen aan zijn kalme vastberadenheid en
tegenwoordigheid van geest te danken, dat
zijn schepen uit hunne uiterst gevaarlijke
positie werden gered.

Jan van Nes de Oude, een oom van Aert
Jansse en Jan Jansse van Nes, is een eigen-
aardig sinjeur geweest met een veelbewogen
leven, — in dien tijd trouwens niets vreemds.

In een gevecht voor Dover, in 1652, scheen
hem, nadat hij eerst zeer dapper had ge-
streden, plotseling de moed in de schoenen
te zijn gezonken, en had hij zijn schip ver-
laten, voor welk feit hij van zijn waardigheid
vervallen werd verklaard en met eene 12-
jarige verbanning gestraft. Na de vervulling
van zijn straftijd, op voorspraak van de Ruyter
weder als kapitein aangesteld, beantwoordde
hij ten volle aan de verwachtingen van dien
grooten menschenkenner. Augustus 1669
met het geleide belast van eenige koop-
vaardijschepen op weg naar Spanje, werd hij
nabij Vigo door zes Algerijnsche zeeroovers
overvallen en weerde zich daarbij zoo dapper,
dat hij, alleen geholpen door een der bewa-
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