
DE GRAFZERK VAN JACOB ALLERTSZ. (+ 27 SEPT. 1537) IN DE NIEUWE KERK

TE DELFT

Het opschrift van een grafsteen in het koor van de Nieuwe Kerk te

Delft luidt: A  XV  en[de] 37 / de[n] 27 dach i[n] septe[m]ber starfo c

Jacob allert z / A  XV  en[de] 36 de[n] / 27 dach i[n] april starfo c

aeltge[n] symo[n]s docht[er]

Op de grafsteen was in het midden en in elk van de vier hoeken een

wapen afgebeeld:

in het midden: gevierendeeld, I en IV Egmond, II Baar, III Arkel;

hartschild: gedeeld, I Gelre, II Gulik; met een schuinstaak over

alles heen (ten teken van bastaardij); helm gekroond, helmteken een

vederbos;

in de linkerboven- en de rechterbenedenhoek: Egmond; in de

rechterboven- en de linkerbenedenhoek: gedeeld, I Egmond, II een

vogel

(Universiteitsbibliotheek Utrecht, handschriften, nr. 1648, fol. 69v

= p. 148, reproductie http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/

handschriften/buchelius/inscriptiones/148, GA Delft, collectie Van

der Lely, nr. 23, Nieuwe Kerk, fol. 26).

Het wapen in het midden is in die samenstelling, doch zonder de

schuinstaak gevoerd door J(oh)an graaf van Egmond (1438-1516).

Het gedeelde wapen in de rechterboven- en de linkerbenedenhoek kan

erop wijzen dat Jacob Allertsz. zelf uit een echtelijke verbintenis

stamde. Zijn vader Allert is niet als een wettig geboren telg van het

geslacht Van Egmond bekend.

Grafsteen van Jacob Allertsz. in de Nieuwe Kerk te Delft:
 P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland,
1922, dl. 1, p. 75, 76
 E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in het koor der
Nieuwe Kerk te Delft, 1936, p. 56, 57

Alijt (Aeltgen) Symonsdr. was zijn huisvrouw (GA Delft, archieven van

de parochiekerken 1348-1572, nr. 175, p. 128).

Jacob Allertsz. is mogelijk eerder gehuwd geweest met Maritgen,

overluid Delft Oude Kerk 1511 (GA Delft, archieven van de

parochiekerken 1348-1572, nr. 94).



Jacob Allertsz. is waarschijnlijk identiek met Jacob Allertsz., smid,

vermeld 10 nov. 1515 (RA in Utrecht, archief van de heren van

Montfoort, nr. 286, fol. 67), 21 okt. 1516 (GA Delft, archieven van

de parochiekerken 1348-1572, nr. 161), ovl. na 24 juli 1537 (GA

Delft, rechterlijk archief, nr. 308, fol. 15v); tr. voor 24 juli 1537

(GA Delft, rechterlijk archief, nr. 308, fol. 15v) Grietgen

Harmansdr.

Jacob Allertsz., smid:
 Ons Voorgeslacht, jg. 35 (1980), p. 621, jg. 37 (1982), p. 508
 Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691
(Gemeentearchief Delft, Inv. O.R.A. 308), bewerkt door P.C.J. van der
Krogt, 1987, p. 20, tweede druk 1988, p. 19, 20

Het is de vraag, of met "Jacob de smit", vermeld 28 april 1543 als

wonende Delft Marktveld zuidzijde (NA, archief van de Staten van

Holland 1445-1572, nr. 187, fol. 58v), Jacob Allertsz., smid, bedoeld

is; de afzonderlijke vermelding van Grietgen Harmensdr. (NA, archief

van de Staten van Holland 1445-1572, nr. 187, fol. 48° verso, vgl.

nr. 590, fol. 19v) pleit hiertegen. Bedoeld is wel Jacob Florysz.,

vermeld als smid 8 jan. 1544 (GA Delft, rechterlijk archief, nr. 308,

fol. 52v), wonende Delft Marktveld zuidzijde (NA, archief van de

Staten van Holland 1445-1572, nr. 590, fol. 12).

 Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543), uitgegeven
door Gerrit Verhoeven, 1999, p. 22, 29
 Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691
(Gemeentearchief Delft, Inv. O.R.A. 308), bewerkt door P.C.J. van der
Krogt, 1987, p. 43, tweede druk 1988, p. 39

Jacob Allertsz., smid, is op 21 okt. 1516 getuige bij het verlijden

van het testament van Elisabeth (Lijsbeth) Pietersdr., weduwe van

Philips Hugenz., waarin zij o.a. aan de Nieuwe Kerk te Delft 4 morgen

land te Heukelum en de helft van vier morgen land te Zuilichem en aan

haar zuster Zoetgen Pietersdr. levenslang een rente vermaakt (GA

Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 161). Elisabeth

(Lijsbeth) Pietersdr., ovl. na 21 okt. 1516 (GA Delft, archieven van

de parochiekerken 1348-1572, nr. 161); tr. 1e (GA Westland, archief

van de hervormde gemeente De Lier, nr. 363, p. 26) voor 2 febr. 1482

(NA, archief van de Nassause Domeinraad 1581-1811 met retroacta vanaf

de dertiende eeuw, nr. 6212, fol. 106-106v) Jan Aerntsz. Rotemuyl



uyter Lyer, ovl. voor 5 febr. 1496 (Ons Voorgeslacht, jg. 27 (1972),

p. 235); tr. 2e (GA Westland, archief van de hervormde gemeente De

Lier, nr. 363, p. 26, GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-

1572, nr. 161) Philips Hugenz., ovl. voor 6 maart 1505 (Ons

Voorgeslacht, jg. 27 (1972), p. 236). Was Elisabeth (Lijsbeth)

Pietersdr. vernoemd naar Elisabeth (Lisebeth), dochter van P(i)eter

van Muyden en moeder van P(i)eter bastaard van Egmond, en was Jacob

Allertsz., smid, een verwant van haar?

Elisabeth (Lijsbeth) Pietersdr.:
 P.M. Verhoofstad, Inventaris der archieven van kerken, kloosters en
staties berustend in het archiefdepot van het bisdom van Haarlem,
1959, p. 125, 249, 250
 Ons Voorgeslacht, jg. 33 (1978), p. 324, jg. 34 (1979), p. 11, jg.
55 (2000), p.485
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