Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'WIE IS WIE'?, Namen bij het grafmonument 'van Amstel'door Ron van Arkel reerd dat heer Gijsbrecht de afgebeelde fi-guur is met de ringbaard en zijn vrouw alseen bezadigde vrouw op middelbare leeftijd.Arnold en Maria zouden echter als 33-jari-gen afgebeeld zijn. Hoewel het zo juist beschrevene heel aan-nemelijk klinkt, heb ik geconstateerd dat erin het eerste artikel een persoons- verwisse-ling heeft plaats gevonden met betrekkingtot de beide vrouwen en de daarbij behoren-de partners. Zoals hiervoor reeds is geme-moreerd wordt in het tweede artikel de stel-ling gehuldigd dat men toentertijd de oude-re personen als bezadigde mensen van mid-delbare leeftijd afbeeldde. Deze stelling, hoeterecht ook , is onvoldoende om uitsluitend Inleiding Met dit schrijven hoop ik iets meer duide-lijkheid te kunnen verschaffen in de vragendie er zijn omtrent de graftombe in het koorvan de St. Nicolaas kerk te IJsselstein.Duidelijkheid over de vragen: 'wie zijn er nuprecies afgebeeld?' en , 'wie is nu

precieswie?' De tombe, waarin notabene de stichtervan de kerk, Gijsbrecht van Aemstel, en zijnzoon Arnold begraven liggen en bovendienbeider echtgenoten. De door de heren Donga en Boot en deheren Vergouw en Siccama in de'Historische Kring' (respectievelijk in de no.24/25 , maart/juli 1983) gepubliceerde arti-kelen heb ik met genoegen gelezen. Tochzijn deze artikelen voor mij aanleiding depen ter hand te nemen en mijn visie op hetgeheel in dit artikel weer te geven. In het eerste van de hiervoor genoemdeartikelen wordt aangegeven dat de op detombe aangegeven personen zijn: (van linksnaar rechts) Arnold (Arend) Il van Aemstel,zijn vrouw Maria van Avennes (vanHenegouwen), Gijsbrecht van Aemstel endiens vrouw Bertha van Heukelom. (zie af-beelding i) Hierbij wordt tevens vermeld dat bij depersoon van Maria van Avennes het familie-wapen der Henegouwen's prijkt gecombi-neerd met dat van de Aemstel's (zie afbeel-ding 2). Het zal u later in dit artikel duidelijkworden dat dit wapen echter bij de 'Heuke-lomse' vrouws-persoon op zijn plaats is. In het

tweede artikel wordt beschrevendat 'het voor de hand lag om de ouders ou-der af te beelden'. Hierdoor wordt gesugge- afb.i. Vermeendevolgorde van debeelden op hetgrote grafmonu-ment. Op de voor-grond Berthavan Huekelom,daarnaastGijsbrecht vanAmstel en daar-naast Mariavan Henegouwen.Aan het eindeArnold vanIJsselstein. 129

