De laatste Vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh:
Maria van Loon-Heinsberg ( t 1502).
door

V.PAQUAY

Op woensdag 20 april 1502 stierfMaria van Loon-Heinsberg, weduwe vanjan IV
van Nassau, op bijna tachtigjarige leeftijd in haar residentie te Breda. Kronikeurs die
haar nog gekend kunnen hebben, wijden bij wijze van in memoriam nauwelijks beschouwingen aan de voormalige vrouwe van Breda; zelfs de overlijdensdatum sec blijft
vaak onvermeld in de officiële Bredase historiografie, die van de zijde van de heer of de
stad bijgehouden werd. Pas eeuwen later gaan geschiedschrijvers uitvoeriger in op haar
leven.' Dat nog steeds een studie ontbreekt, die in de verte kan doorgaan voor een biografie, zegt genoeg over de huidige stand van onze kennis omtrent haar. Zoals zo vaak is
het Van Goor die midden-18de eeuw de toon zet die tot op heden naklinkt: zij was een
godvruchtige vrouw, die zich aktiefbewoog op het vlak van armenzorg en religieus leven; haar man ruimschoots overlevend, was zij gezegend met een groot aantal kleinkinderen. Beide onderwerpen worden sindsdien door verschillende auteurs aan de hand
van concreet-historische feiten gepreciseerd. 2
Was voor Van Goor het aantal van 22 'kleinkinderen' het meest markante gegeven
over haar privéleven; deze constatering - ik tel er slechts elf- mag wel opgevat worden
als een metafoor voor een buitengewoon lang en bewogen leven (zie schema). Maria
was het eerste kind uit het tweede huwelijk vanjohan II van Loon, heer van Heinsberg
(t 1438) met Anna van Solms-Braunfels (t 1433).3 Zij zou eenjaar na de verbintenis
op 20 mei 1424 ter wereld komen. Uit het vorige huwelijk van haar vader had zij de toe
komstige heer van Heinsberg-Leeuwenberg, dat toen onder Brabants gezag viel, namelijkJohan III (1438 - 1443), enJohan (t 1459), de impopulaire vorstbisschop van
Luik (1419 - 1455), als halfbroers; uit het eerdere huwelijk van haar moeder met Gerard
I, graafvan Sayn ( t 1419), diens opvolger Derik van Sayn, die gehuwd was met Margareta van Nassau, haar toekomstige schoonzuster. 4 Haar jongere zusterJ acoba van Loon
stond eerst aan het hoofd van het adellijke vrouwenstift Thorn (1446 - 1451) en verbleef
vervolgens in het klooster Bethanië te Mechelen, waar zij in 1466 overleed. 5 Als veertienjarige wees huwden Maria's voogden-verwanten haar uit aan de dertigjarigejan IV,
graaf van Nassau-Breda en Diez. 6
Maria van Loon bracht over een vijftien jaar verspreid, meestal met ruime tussenpozen, zes kinderen ter wereld die de volwassen leeftijd haalden: vier dochters en twee
zonen (zie afb. 17). Drie dochters traden in het huwelijk met Duitse vorsten. Anna van
Nassau (1440 - 1513) trouwde achtereenvolgens met Otto, hertog van Braunschweig135
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Lüneburg dan met Filips, graaf van Katzenelnbogen; Johanna (1444 - 1468) met graaf
Filips van Waldeck en Adriana (1449 - 1479) met Filips, graaf van Hanau- Münzenberg. 7 Deze drie bezorgden hun moeder de nodige kleinkinderen, want de laatste dochter Odilia trad op 1 oktober 1464 in het bovengenoemde Mechelse klooster. 8 De geboorte van haar eerste zoon, Engelbrecht II viel in 1451, die van Jan V in 1455. Bij de
doop van de laatste was de vader vanwege een dienstreis niet aanwezig. 9 Haar echtgenoot zette nog meer kinderen op de wereld; daar waar hij regelmatig verbleef In Brabant verwekte hij bij Aleid van Lommelin 1458 een zekereJan, welke bastaard- Nassau
aan het begin zou staan van een nieuwe tak (Nassau-Merwede).l0 In Vianden liep een
Adriaan rond. 11 Waarschijnlijk zijn er nog meer geweest, van wie we het bestaan niet
kennen bij ontstentenis van zijn definitieve testament. Het huwelijk van de oudste zoon
Engelbrecht met Cimburga van Baden bracht weer eens een vorst-bisschop, ditmaal
van Utrecht - te weten Frederik van Baden (1496 - 1516) - in de familie, maar geen wettige nakomelingen. 12 Op 27-jarige leeftijd ging dejongste,Jan V, een band voor het leven aan met Elisabeth van Hessen en vestigde zich op zijn erfdeel te Dillenburg (1482).
Uit deze verbintenis kwamen de toekomstige heren van Breda voort. 13 Maria droeg in
februari 1475 haar man ten grave, moest meemaken dat verschillende van haar eigen
kinderen en aangetrouwde zonen heengingen en zag nog het overlijden van haar
schoondochter Cimburga injuli 150l.
Deze vrouwe van Breda, die in de stad een prominente persoonlijkheid moet zijn
geweest, overtrofnaar men zegt al haar voorgangsters ofopvolgsters in godsvrucht. Zij
stichtte in 1476 het klooster Vredenberg (Boeimeer) en in 1478 de Grauwe Zusters
(Valkenberg). Had zij beslist niets te doen met de Zwarte Zusters (Molenstraat), haar
naam wordt met meer recht verbonden aan een armeninstelling op Zandbergen. Samen
met haar man wordt zij in verbinding gebracht met allerlei gebeurtenissen op religieus
vlak die tijdens hun leven te Breda plaatsgrepen: de overbrenging van het Sakrament
van Niervaert (1449), de hervorming van het klooster Catharinadal (1461/3), de reorganisatie van het Bredase kapittel (1465) en de bouw van de kerktoren (1468).14 Men dient
echter te bedenken dat dit soort maatregelen vaak zonder haar expliciete bemoeienis en
door haar echtgenoot ook veelal qualitate qua genomen werden. Er bestaat de neiging
de gebeurtenissen een al te individuele motivatie mee te geven, waarvoor in het geval
van Maria de medewerking van pauselijke zijde en de invloed van haar dochter Odilia
voedsel geven. Op deze vermeende factoren kom ik hierna terug.
Haar familieleven en haar religieuze instelling zijn terug te vinden in de testamentaire beschikkingen die Maria van Loon op het einde van haar leven op schrift stelde.
Het overgeleverde concept-testament is een autograaf Het heeft een hoogst persoonlijk karakter door het onvaste handschrift van een oude vrouw, die na tientallenjaren in
Breda te hebben gewoond een Nederduits doorspekte taal schreef. 1s Het manuscript
bestaat uit drie versies. Behalve een eerste concept (I) kwam ook een nader uitgewerkt
exemplaar, dat bestemd was voor Engelbrecht, (II) in het archiefvan de Bredase Rekenkamer terecht. Een ander deel stuurde zij op naar haar zoonjan in Dillenburg (III). Deze
laatste versie maakt deel uit van de Nassause huisarchieven. 16 Daarom was deze het
best uitgewerkt en in briefvorm gegoten, waarin moederliefde zakelijkheid niet uitsloot. In dit exemplaar wordenjaartallen genoemd, te weten 1501 en 1502;jaren waar
in zij haar einde voelde naderen. Vooral de eerste twee katernen kennen onbeschre136
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17. Vereenvoudigd schema van de familierelatie Nassau-Breda en Loon-Heinsberg.
Vereenvoudigd schema van de familierelatie Nassau-Breda en Loon-Heinsberg
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ven pagina's, opengelaten passages en onregelmatigheden. 17 Maria is zich van het een
en ander heel wel bewust. Zij verontschuldigt zich voor haar slordig schrift en vraagt
haar vertrouwelingen aan de hand van de notities, die niet vrij zijn van herhalingen,
naar eigen goeddunken (na uirren shinnen) een definitieve redactie samen te stellen in de
geest die haar voor ogen stond (zie bijlage, fol.8r,8v,lOr). Of een notariëel bekrachtigd
codicil na haar dood opgesteld is, weten we niet. De door Drossaers voorgestelde datering op omstreeks 1475 is zeker niet juist. 18 Valt de afsluiting van het manuscript eind
1501, het probleem van de datering ligt bij de aanvang, waarvoor het uniforme watermerk slechts een globale indicatie verstrekt: vanaf ca. 1485 oflater. Dateerbare gegevens wijzen evident naar het laatste decennium van de 15de eeuw: Karel Oudaert trad
pas in 1492 aan als deken; de Bredase schout Jan van der Dussen bekleedde de funktie
tot in 1497; een sterk gelijkende passage betreffende de huisjes tegen de Wendelinuskapel treft men aan in een verkoopakte van november 1494; dochter Odilia overleed in
april 1495. Kortom, de eerste redactie dateert ná april 1495, maar wellicht vóór 1497; de
tweede ná 1497 en vóór eind 1501. 19 De verschillende versies, die elkaar ten dele inhoudelijk overlappen, liggen dus chronologisch niet ver uiteen. Maria heeft naar eigen zeggen hieraanjaren achtereen gewerkt (fol.8r).
Dit ego-document is zo interessant dat de tekst hier integraal publicatie verdient
(zie bijlage).2o Een middeleeuwse vrouw komt er direkt aan het woord; in de informele
notities herleven haar laatste weduwejaren. Uitvoerige uiteenzettingen, gedetailleerde
beschrijvingen en meegegeven motiveringen maken het tot een uitzonderlijk persoonlijk document, dat ver staat van de gebruikelijke testamenten, die het resultaat zijn van
selectie door de nabestaanden en van formulering door notarissen. Hoewel het opsommingen van boedelstukken bevat, heeft men beslist niet te doen met een boedelinventaris; een brontype dat vooral tijdens de 16de eeuw in deze contreien sterk opkomt. 21
Voornamelijk op basis van haar laatste wil zal ik proberen licht te werpen op het Bredase hofmilieu, dat zich in twee werelden afspeelt.

De wereld waarin zij leifde.
Na de te Diest gevierde bruiloft op 7 februari 1440 vestigde Maria van Loon zich te
Breda. Zolang haar man nog niet aan de regering was, verbleefhetjonge echtpaar in het
huis De Herberghe in de Reigerstraat. 22 Met het overlijden van Engelbrecht I (febr.
1442), veranderde hun leven volledig. Eenmaal heer van Breda was Jan IV lange tijd tevens eigenaar van het totale familiebezit, dat hij regelmatig afreisde; van Breda via Vianden tot Dillenburg. 23 Daarnaast was hij als drossaard van Brabant (voor het leven)
vaak onderweg in gezelschap van of in opdracht van de Bourgondische hertogen van
Brabant, Filips de Goede (1430 - 1467) resp. Karel de Stoute (1467 - 1477).24 De vrouwe van Breda zal soms met hem meereizen; meestal toch ging Maria gedurende de 35
jaar van hun huwelijk haar eigen weg. De gelden en garanties van de zijde van haar familie en haar echtgenoot ter waarde van 18.000 rijnsgulden (rgld.) maakten het haar
mogelijk financiëel onafhankelijk te leven en een hofhouding conform haar persoonlijke status van gravin te voeren. Zo bezocht zij in de jaren vijftig regelmatig haar broer de bisschop, die zich na zijn afzetting te Diest teruggetrokken had. Telkenmale schijnt
138
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zij onderdak te hebben gekozen in het zusterklooster Mariëndale; tot groot ongenoegen van de rector, die dit uitgebreide wereldse gezelschap liever niet zag komen. 25 Al
naar gelang de omstandigheden betrok het echtpaar te Breda nu eens de Borcht, dan
weer de huizen De Herberghe of Valkenbergh. Was zij alleen, dan verkoos zij vaak huize
Valkenbergh, waar Johanna van Polanen (t 15 mei 1445) lange tijd vertoefd had. Als
echtgenote bleefMaria van Loon grotendeels op de achtergrond; privécorrespondentie
die licht kan werpen op haar leven is mij niet bekend. 26 Een enkele maal is zij betrokken
bij gebeurtenissen van politieke importantie; dan was zij bovenal de vrouwe, in welke
hoedanigheid zij haar zegel aan documenten bevestigde. 27 Levend van eenjaarinkomen
ter hoogte van 1800 rgld regelde zij zonder externe functionarissen haar eigen zaken.
Persoonlijk beschikte zij bijvoorbeeld over zoveel contant geld dat zij leningen kon verstrekken. 28 De Heinsbergse afkomst bracht na vele strubbelingen uiteindelijk bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden aan het huis Nassau, waaronder Diest het bekendst
is. 29 De Nassau's dicteerden het familieleven. Begin 1450 stemde zij in met een voogdij regeling over haar kinderen voor het geval haar man mocht komen te overlijden. De
achtergrond van deze vroegtijdig genomen maatregelen is ongewis. 3o Leefde ook Jan
IV kennelijk in het bewustzijn van het tijdelijke? Dat de dochters op relatieflate leeftijd
huwden en drie huwelijkssluitingen zich concentreerden op 1467/8, wijst op een doelbewuste aanpak, die primair het stamland Nassau moesten veiligstellen. 31
Met het oog op de toekomst nam het echtpaar op 4 mei 1472 maatregelen, die het
leven van Maria een radicaal nieuwe basis gaven. Hun beider zonen - de eerste 21jaar en
al vier jaar getrouwd, de ander 17 jaar en ongehuwd - kregen het erfdeel toegewezen,
waarbij de Rijn de denkbeeldige scheidslijn vormde. Afgezien van het gezamenlijk bezit
van het stamslot, ontving Engelbrecht de erfuezittingen in het westen, zijn broer die in
Midden-Duitsland. 32 Vanzelfsprekend werd de deling pas geëffectueerd, toen hun vader overleed. Vanaf dat moment moesten de twee ook bijdragen in het onderhoud van
hun moeder. 33 Jaarlijks kreeg zij dan uit de bezittingen rond Diest 1137 rgld, uit de
Keurkeulse landtol te Königsdorf, die Nassau in pand hield, 1200 rgld alsmede 1000
rgld uit de domeinen van Steenbergen en Roosendaal. Voorts werden haar grote hoeveelheden rogge toegezegd, te weten uit de Brabantse goederen 100 sester (ca. 34.600
liter), uit Nassau en Vianden elk 100 malder (ca. 13.6811.) en uitBreda 40 sester (13.840
1.). Haar keuken mocht bovendien rekenen op 400 konijnen en 120 veldhoenders.
Brandstofkon zij krijgen zoveel als nodig en voor haar paarden had zij recht op 15 karrevrachten hooi. Tenslotte was het haar toegestaan een paar koeien en ossen uit de
veestapel te laten weiden op het burchtterrein. De wij er bij de stadstoren stond haar ter
beschikking. 34 Zij zou de haar tot dan toe gegarandeerde douarie inruilen voor deze
uitkeringen, die neerkwamen op een totaal van3337 rgld en ca. 75.000 liter graan. Kenmerkend is dat deze hoofdzakelijk op appenditia van het Nassause bezitscomplex rusten,
die desalniettemin lucratief genoeg zijn. Globaal representeerde het graan toen een
waarde van ruim 800 rgld. Maria van Loon werd hierdoor rentenierster. Tenslotte stond
de overeenkomst haar naar keuze één van de eerder genoemde stadsresidenties toe voor
de rest van haar leven. Uit de inboedel kreeg zij al het zilverwerk en allerlei andere kostbaarheden. Toen haar man op 3 februari 1475 te Dillenburg overleed, trok zij zich uit
het openbare leven terug, gafhet reizend bestaan op en vestigde zich definitief op huize
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18. Jan IV van Nassau en Maria van Loon met hun patroonheiligen Hiëronymus enJohannes de Doper.
Detail van de centrale beeldgroep in het Nassause grafreliëfin de Grote Kerk te Breda; neogotisch (ca.
1860) naar begin-16de-eeuwse sculptuur (fotorepro 1987-1071) (ColI. BodelI Nijenhuis Leiden).
Vergelijk het fotomateriaal vermeld in Paquay, Grafreliiif, 28 (noot 2) en 30 (noot 34a). Min ofmeer
hetzelfde detail geven weer Boehn, A11I1a,na pag. 48 (Abb. 3) -Ach Lieve Tijd. Breda. afl. 7, pag. 60
gefotografeerd door F. Heijmans te Breda. Niet gepubliceerd GAB Historisch-topografische atlas
1977-234 en collectie Provinciaal Genootschap van Noord-Brabant te Tilburg. Topografische
Prentenverzameling B 83-412.22 (oud) = B 83-51.22/62-10 (nieuw) evenals ibidem 11.

Valkenbergh in de Catharinastraat. De nieuwe heer en vrouwe van Breda, Engelbrecht
II en Cimburga, betrokken het gerenoveerde kasteel. 35
Om reden waarop ik elders eerder wees, is het geen eenvoudige zaak zich een voorstelling te maken van huize Valkenbergh ten tijde van Maria van Loon. 36 Ieder nieuw
gegeven kan onverwacht licht op de zaak werpen. De onlangs ontdekte restanten van
het nooit gerealiseerde en wellicht onvoltooid gebleven Wendelinusklooster bewijzen
dit weer eensY Het hier ter sprake gebrachte testament bevat voornamelijk informatie
over het interne reilen en zeilen, wat ons anders ontzegd blijft. Beide nieuwe gegevens
combinerend kom ik tot de volgende reconstructie (zie afb. 19). De westelijke begrenzing in de Katerstraet lijkt zeker: Catharinastraat huisnr. 13 en in het verlengde daarvan
de achterzijde van het middeleeuwse Begijnhof, dat aan de Plaetse voor de Borcht ( =
Kasteelplein) stond. Lag de tegenoverliggende perceelslijn ten oosten van het huidige
Begijnhof, de nieuw ontdekte sporen in Catharinastraat 87 maken aannemelijk dat er in
1446, toen de Wendelinus ingewijd werd, meer dan een kapel annex sacristie en een
kloostergang voltooid waren: aansluitend aan de galerij lagen ruimten die voor de
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monnikengemeenschap bedoeld lijken (bijvoorbeeld een refter (?)). Vanuit de optiek
van eigendomsverhoudingen is het van belang te constateren dat de oriëntatie van de
kloostergebouwen niet overeenkwam met de huidige kadasterlijnen. Bovendien moet
de noordelijke helft van dat perceel dus destijds hebben deel uitgemaakt van het
vrouwen- resp. kloostercomplex. Van lange duur kan dit nooit geweest zijn, daar in het
eerste kwart van de 15de eeuw hier aantoonbaar een onbebouwd perceel in particuliere
hand lag en omstreeks 1500 het particuliere huis vooraan de straat met bijbehorend erf
doorliep tot aan de stadslTmur. 38 Hoe dan ook, huize Valkenbergh heeft hiermee ooit
een breedte van ca. 100 m bereikt, wat neerkomt op het halve huizenblok.
Aan de straatzijde werd de middeleeuwse gesloten huizenrij onderbroken door
twee toegangswegen. De officiële ingang naar Valkenbergh vormde een smalle poort
(ca. 3 m.) in het verlengde van de huidige St.Annastraat. 39 De grenslijn van de particuliere terreinen met het daarachterliggende vrouwegoed verliep volgens een (niet reconstrueerbaar) grillig patroon, dat in de loop van de 15de en 16de eeuw aan verschuivingen onderhevig was. Enerzijds constateert men een opschuiving richting straat. Het
gebied waarop omstreeks 1440 de Wendelinuskapel verrees, was in 1429 opgekocht en
zeventien jaar later verzelfstandigd. In 1494 kocht Maria van Loon hiervan weer een
hoekje terug. Kende het terrein van het Grauwezustershuis (huidige Catharinastraat nr
15), waarvan geen retroacta bekend zijn, een andere voorgeschiedenis? Het besloeg in
ieder geval een dieper perceel, want achterin strekte zich een erf met hoge lindebomen
uit, waarop Hendrik III in 1531 een oog liet vallen. 40 Tenminste sinds 1508 had de graaf
namelijk het voornemen de perceelsgrenzen te fatsoeneren (int vijercant te leggene ende te
hegrijpenne) . Van huis (nr. 21) nam hij via ruilverkaveling een diepinstekend stuk over. 41
Anderzijds stootte men her en der stukken af. Zo vormden de verzelfstandiging van de
Wendelinus (1446) en het zusterhuis (1478) forse blokken. Meestal waren het kleinere
parten die vervreemd werden, zoals het achterterrein van nr. 87 (ná 1446), een strook
langs de Wendelinussteeg (= huidige ingang van Begijnhof) (1508) en tenslotte een
smalle reep onmiddellijk achter het oude Begijnhof(1531). Zich uitstrekkend tot aan de
stadsmuur besloeg het complete terrein van Valkenbergh globaal één hectare.
Met de buren in de Katerstraet onderhield voorzover na te gaan Maria van Loon
geen bijzondere contacten. Op nr. 17 woonden lang achtereen personen uit de geestelijke stand, zowel kanunniken als kapelanen van de Grote Kerk. 42 Daarnaast op nr. 19
eveneens een priester, die het huis naliet aan zijn dochter. 43 Ten oosten van deze twee
gewone woningen lag een veel groter pand dat naar alle waarschijnlijkheid op het einde
van de 15de eeuw Filips van Spanje ofSpangen bewoonde. 44 Deze Rotterdamse ridderfamilie verkeerde toen in de omgeving van de heer van Breda. Daarna zat er de Bredase
schepenfamilie Wijfliet en het Bossche patriciërsgeslacht Brecht. 45 Zeker dankzij de
begin-16de eeuwse uitbreiding (1508) kon het uitgroeien tot een adellijke behuizing
(inclusief eetcamer).46 Het huis Merwede (nr. 21) werd in 1828 gesloopt voor een nieuw
gerechtsgebouwen dat weer op het eind van de eeuw om een toegang tot het stadspark
te creëren. De buren van nr. 87 behoorden tot de 'ondernemers' die de kop van de Catharinastraat bij de Gasthuispoort beheersten. Dat hier wat later een brouwerij genaamd In de Lelie kwam, ligt in deze lijn. 4 7
Bij huize Valkenbergh gaat het om een complex van exceptionele omvang, dat primair het wooncomfort van de vrouwe van Breda diende. 48 Het kasteel immers werd
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niet permanent bewoond en fungeerde bovenal als statussymbool voor de heer. Hoe
deze stadsresidentie eruit gezien heeft, is slechts vaag bekend. Hoogstwaarschijnlijk
gebouwd begin-15de eeuw, ging het huis in 1531 definitief tegen de vlakte, nadat het
dertig jaar lang een onduidelijke funktie had gehad. Het hele complex werd omgetoverd tot kasteeltuin, de hove Valkenberg. 49 Het hoofdgebouw moet zich achterin bevonden hebben; hiervan is nog geen spoor teruggevonden. De architectonische vormgeving van dit 'paleis' blijft gissen, daar vergelijkbare gebouwen in Breda van de aardbodem verdwenen zijn. Vanzelfsprekend stond de positie van de bewoonster garant
voor een grootse aanleg en een rijke inrichting. Zo lag er een ommuurde sier- en kruidentuin, stond er een badhuis (stofjfgm) en deed de Wendelinus dienst als privékapel.
Aan de achterzijde sloot het complex aan bij de uitbreidingen die het burchtterrein ondertussen in oostelijke richting ondergaan had. De oude stadsmuur vormde nauwelijks
een hindernis van betekenis. Er was een doorgang binnendoor: via een brug over de
kasteelgracht was informeel contact mogelijk. 50 De visvijver leverde welkome afwisseling op tafel.
Het paleis, dat een etage en een zolderverdieping kende, zal diverse openbare ruimten (bijv. een sael) en privévertrekken voor Maria van Loon (bijv. (vrouwe)camer) en haar
hofhouding hebben gehad. Hier moeten zich bijna alle in het testament vermelde meubelstukken, kostbaarheden en uitgebreide garderobe bevonden hebben. 51 De meest
opmerkelijke curiosa, waarvan althans gewag gemaakt wordt, zijn een Mariabeeld en
een eenhoorn. Het ene gaat naar Engelbrecht die het houten beeld tijdens een ziekte te
Mechelen reeds had kunnen bewonderen. De gedraaide tand van de narwal, destijds
toegeschreven aan het fabeldier de eenhoorn, ging naar haar zoon Jan te Dillenburg.
Ook dit stelde een religieus voorwerp voor, want het werd als een symbool van de
menswording van Christus opgevat. 52 Het feit dat de zonen hiermee bedacht werden,
onderstreept de hoge (gevoels)waarde die zij binnen de inboedel vertegenwoordigden.
Omdat in principe de zonen van de erfenis verzekerd en de dochters met de bruidschat
uitgekocht waren, bedacht Maria haar kinderen voor het overige op bescheiden wijze.
Eerst wist zij nog niet precies met wat (fol.12v); later kregen twee van haar oudste
.(schoon)dochters preciosa in goud (fol.20r). 53 Zelfkwam zij op het einde van haar leven
nog in het bezit van een gouden St.Jansbeeldje, dat haar schoondochter Cimburga naliet. 54 Het testament geeft geen volledige opsomming van alles wat in haar woning
gestaan moet hebben. Het staat immers vast dat Maria niet de vrije beschikking had
over het Nassause zilverwerk, dat in 1472 met een totaalgewicht van 60 mark (= bijna
15 kilo) tijdelijk aan de weduwe toevertrouwd was, maar men verneemt ook niets over
sieraden, schilderijen ofboeken, waarvan het echtpaar toch een trots bezit opgebouwd
had. 55 Het past bij de status van weduwe afstand te doen van sieraden; Maria had deze
luxe dus niet meer, toen zij haar testament schreef Het was haar privécollectie aan zilver, die zij in haar testament naar eigen believen verdeelde (fo1.11r,20r.). 56 Op haar boeken kom ik verderop nog te spreken. Naast de gewone ceramische en houten voorwerpen bevond er zich een groot assortiment aan ijzeren, tinnen (temen) en koperen vaatwerk; glaswerk ontbrak evenmin. De manier waarop Maria bij testament met al deze
dingen omging, illustreert treffend hoe anders men destijds aankeek tegen de (naar moderne verhoudingen spaarzaam) aanwezige huisraad. Zo stelden kleren, bedden en
stoelen kostbaarheden voor, die daarom vaak in testamenten weggeschonken wer143
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den. 57 Hiermee beschikt men over aanwijzingen omtrent de interne verhoudingen binnen de personenkringen rond Maria van Loon. 58
Het dienstpersoneel (huisgesinde) verbleef, tenminste voor wat het vrouwelijk deel
betreft in een aparte woning, het megdenhuijs (fo1.21v). Aan het einde van de hoofdingang zal men de portierswoning (porthuijs) moeten zoeken. Men beschikte over een
eigen paardenstal; voor de eerste levensbehoeften voorzag men middels eigen verbouw.
Er werd hier bier gebrouwen en eigen brood gebakken. Tegen de achterzijde van het
(oude) Begijnhof lagen werkruimten: wat aanvankelijk schuer ende stallinghe waren,
blijkt later stallinghe, hrouhuys, hackhuys ende hoenderhuys te omvatten. 59 Samenhangend
met de enorme hoeveelheden rogge die Maria uitgekeerd kreeg en wel deels verkocht
zal hebben, had zij de zolders van het paleis (fo1.28r) en van de Wendelinuskapel (fol. 7v)
voor graanopslag in gebruik. Van het dienstpersoneel, dat in loondienst stond, kennen
we dankzij het testament enige vrouwen en mannen. Zij waren soms met hun hele gezin
in betrekking. Een zekere Jan Petersz zou ik een funktie als 'hofmeester' willen toeschrijven; hij kreeg immers het beste paard en hem werden belangrijke opdrachten toevertrouwd (fo1.11r,21r,23v). Is het afgaande op de (bij) naam c.q. context te ver gezocht
in Hendrik de Vogelaar (fo1.23v) dejagermeester, in Griet Lauwen (fo1.21r) de koeienhoedster te zien? Voorts verbleven er een Heijn-mit-een-been en diens dochtertje Marieke (fol.11v): gezien zijn handicap de portier? Ook elders stonden mensen in haar
dienstverband. Dat was wellicht de reden waarom een kunstenaar (meeler) (fo1.11v,28r),
een wever te Gilze (fo1.28r) en iemand te Terheijden (fo1.21r) in haar laatste wil bedacht
werden. Het huispersoneel werd ingeschakeld bij de begrafenis en mocht conform traditie nog een maand doorbetaald blijven om een nieuwe betrekking te zoeken. Bij vertrek kregen zij een bedrag ter waarde van eenjaarsalaris mee (fo1.11v,19r).
De weduwe had een vijftal hofdames, die op Maria's kosten in haar omgeving verkeerden. De belangrijkste was wel de echtgenote van de voormalige schout van Breda,
Jan vander Dussen. Dat deze Elisabeth van Grobbendonk een vertrouwelijke van de
voormalige vrouwe van Breda was, daarop wijst de aanspreking met mijn nijcht
(fo1.20r).6ü Voorts komen we de namen tegen van jonkvrouw Vander Werve, Fije van
Beversluis en Barbara vander Voort (fo1.20r). Omstreeks 1500 kwam er nog eenjonkvrouw Van Elderen bij.6l Het gaat om vrouwen - oud enjong - die gerecruteerd werden uit de hoogste ambtelijke kringen en de lokale, Bredase, 'feodale' geslachten.
Tenslotte verkeerden er nog enkele vooraanstaande mannen in de omgeving van Maria.
Een zekere Jan van P(i)etersem (fo1.20r) is mogelijk één van de weinigen die met de
vrouwe uit het Maasgebied meegekomen waren. Een andere heette meester Herman
(fo1.11r,20r), die op voet van gelijkheid optrad met de Van Spangen's en de Brechten.62
Het meest vertrouwd was zij met haar huiskapelaan, Wolter vander Erpt, die ook als
priester aan de Grote Kerk verbonden was. Hij kon enige bijzondere stukken uit de
boedel tegemoet zien. 63 Uit het testament blijkt dat Maria elders geen personenkringen
meer had. Die waren overgegaan op haar zonen. In Breda evenwel legde zij nieuwe connecties door als peetmoeder te fungeren. Hoezeer nog de geestelijke verwantschap
daadwerkelijk ervaren werd, bewijst het feit dat zij Cornelia die Bie beschouwde als
mijn dochter (fo1.9v,20r). Toen Deckens en Derick Stijcker (fol.11v,28r) waren twee andere peetkinderen (mijn(en) twe pe(e)tgens).
Op het einde van haar leven bood Maria onderdak aan twee vrouwen die op het
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complex over eigen faciliteiten beschikten. Een warme band moet zij hebben gehad met
Trijngen of Catharina, een wettig dochter van een Nassau-bastaard.64 Bij het overlijden
van Maria zou blijken hoezeer deze wederkerig was. Met een toegekend jaarinkomen
van 23 rgld genoot zij een financiële zekerheid. Tenminste drie woningen werden haar
in het vooruitzicht gesteld: het megdenhuijs, het porthuijs en het storifgen (fol.21v). Zij
moeten vlak bij elkaar gelegen hebben, m.a.w. bij de ingang achter de huizen Catharinastraat 17 - 21. Met haar aandeel uit de boedel van Maria kon zij deze riant inrichten.
Zij zou daar nog ruim twintigjaar blijven wonen; begin 1524 overleed de alleenstaande. 65 Van een andere vrouw weten we niet zoveel. Margareta Posten kwam te wonen in
de opgekochte vertrekken langs de Wende1inuskapel, die zij eveneens dankzij de door
Maria gespecificeerde boedelverdeling kon inrichten. Zij schijnt zich te hebben toegelegd op liefdadigheidswerk (fol.23r)66 De beide vrouwen kregen bovendien één jaar
lang graan uitgekeerd.

De wereld waarin zijgelo'!fde
Lange tijd schijnt Maria van Loon een goede gezondheid beschoren te zijn geweest. In haar laatste levensjaren echter was zij snel vermoeid en werd doof, maar bleef
helder van geest (fol.37r). Toen Maria zich zette aan het schrijven van haar testament,
opende zij met enkele algemene gebruikelijke punten: het aanwijzen van de testamentaire voltrekkers, de wens tot vereffening van alle schulden en het instrueren van de erf
genamen (fol.2r-v,17r).67 Als executeurs-testamentair wenste zij de belangrijkste
geestelijke in Breda, de deken van het kapittel, Karel Oudaert, alsmede haar huiskapelaan, Wolter vander Erpt. 68 Onder de overigen is de aanwezigheid van twee vrouwen
opmerkelijk, namelijk haar inwonende nicht Catharina en de mater (overste) van de
Grauwzusters. Dit omvang rijke gezelschap was naar haar zeggen nodig vanwege al het
werk dat moest worden verzet om haar wensen te vervullen. Uitdrukkelijk stelde de
testatrice dat alles uit eigen middelen betaald werd; zij zou daarvoor geld reserveren
(foLlOr) en niets zou ten laste van de kinderen komen. Deze laatsten werden wel gevraagd strikt toe te zien op de uitvoering. Ik zal hierna slechts op de hoofdlijnen wijzen,
waar Maria tot in het kleinste detail gaat.
In de meest persoonlijke ontboezemingen sprak de hoogbejaarde vrouw niet van
angst voor de dood; zij vreesde het vagevuur, want zij was ervan overtuigd daar terecht
te komen ondanks een leven lang devoot gedrag. Betuigde zij hiermee deemoedigheid
tegenover God, er sprak tevens een grote bezorgdheid uit over het eeuwige lot van haar
ziel (fol.8v). Ook vreesde zij een lang ziekbed (fol.7r). In die benarde situatie zouden de
armen opgeroepen worden om voor haar spoedige dood te bidden. Eenmaal sloeg de
angst haar om het hart, toen iemand te Breda vanaf de preekstoel verkondigd had dat
het niet nakomen van testamentaire beschikkingen een onvergefelijke zonde was
(fol.38r). Zij realiseerde zich toen namelijk dat nog niet alle wensen van wijlen haar
echtgenoot precies waren uitgevoerd. 70
Haar eerste zorg betrof de begrafenis (begenckmijsse) (fol.3r-4r;17r-v). Wat de uitvaart betreft moest alles eenvoudig (sijmpellijch) blijven. Zij wenste opgebaard te worden in een sobere kist, afgedekt met een zwart kleed waarop een door haar zelf gemaakt
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rood kruis (roet kruijtz van cameloet). De baar zou geflankeerd zijn door zes kaarsendra
gers. Voor deze taak zouden de testament-voltrekkers arme, maar nette (eber) personen
uitkiezen en dezen geheel in het zwart steken. Zij wilde begraven worden naast haar
man (gese0 in het Herenkoor. Van een grafmonument wordt niet gerept; ik vermoed dat
zij een gelijkvloerse gebeeldhouwde zerk kreeg. 7! Hierin komt al Maria's standpunt
naar voren. Het dragen van zwart maakte destijds juist sterke opgang bij de elite; haar
voorkeur voor de laatste rustplaats was niet individueel, maar dynastiek bepaald. Nadat daags vóór de teraardebestelling een avondwake ofvigilie iftjgelij) in de Grote Kerk
gehouden was, celebreerde de deken daar een gezongen uitvaartmis. Hij werd geassisteerd door de huiskapelaan, maar ook door verschillende andere priesters; men hield
rekening ermee dat veel vreemde geestelijken speciaal voor deze gelegenheid naar Breda zouden komen. De plechtige requiemdienst impliceerde de aanwezigheid van een
diaken die het evangelie las (ewangelier) en een subdiaken die het epistel voordroeg
(epijsteler). Koorknapen en schoolkinderen (coralen) zetten het geheel luister bij; de muzikale leiding berustte bij de schoolmeester van de (Latijnse of parochie-)school. De
koster luidde dan minstens een half uur lang de klokken. Tezelfdertijd zoude!1 overal in
de stad en de heerlijkheid Breda missen in kloosters, kapellen en dorpskerken voor de
overleden vrouwe opgedragen worden (fo1.3v,17r).72
Daarop volgde een rouw van zes weken. Tijdens deze periode moest men op het
graftijdens de missen in de kerk telkens twee kaarsen met een gewicht van een halfpond
laten branden (fol.3r). Dit algemeen gebruik werd bijvoorbeeld voor het gewone volk
vaak door de begijnen behartigd die hiermee een extra bron van inkomsten verwierven. 73 Hier zal de koster in opdracht van Catharina of de huiskapelaan ervoor gezorgd
hebben. Vanaf de preekstoel (optem stoe0 zou de pastoor (prochiaen) het kerkvolk oproepen voor haar ziel te bidden, haar vergiffenis te schenken en voor de vrouwe aflaten te
verdienen middels kloosterbezoek (fo1.3v-4r). Haar eigen biechtvader - een bedelmonnik - zou eveneens op een zondag propageren een bezoek aan het klooster Vredenberg
buiten de stad te brengen; vooral aan de daar aanwezige kruisweg (passhen) (fol.4r),
waarvoor Maria van de aartsbisschop van Keulen een aflaat van éénjaar verkregen had.
Voor de zwakkeren volstond een bezoek aan het kerkhof of de St.]anskapel binnen de
stad.7 4 In het Herenkoor (onssen coer) zelf moesten dan dagelijks drie missen gelezen
worden (fol.Sr-v), waarna de celebrant een onze vader (pater noster) op het graf zou bidden. Maria van Loon benadrukte dat de intentie van het persoonlijk gebed (ijnijcheit)
niet alleen moest uitgaan naar haar zieleheil. De misdoende priester diende de van de
dag afuankelijke geloofsdevotie niet te vergeten en de dagheilige tevens om bemiddeling te vragen. 75 Voor deze taak had zij bepaalde met naam genoemde priesters op het
oog, die zich het liefst gezamenlijk (sem) hiervan diende te kwijten. 76 Door verschillende maatregelen heen speelt het symbolisch getal 'drie'77
Ook in de politieke centra van het Nassause conglomeraat rekende zij op plechtige
rouwdiensten door de plaatselijke pastoors (fol.36r).78 Te Siegen, Dillenburg en Herbom moest een zwart afgeklede katafalk, ook voorzien van een rood kruis, in de kerk
opgesteld worden en omgeven zijn door vier grote kaarsen. De plechtigheden verliepen
min of meer zoals te Breda. Tijdens de rouwperiode zou de pastoor vanaf de preekstoel
tot gebed oproepen en zou de koster dagelijks kleine kaarsen laten branden en 's middags een halfuur de klokken luiden (fol.33r-v).
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20. Dodenherdenking van Maria van Loon-Heinsberg, vrouwe van Breda. Door haarzelf bij testament aangewezen geestelijke instellingen voor
eeuwige memories en eenmalige gedenkdiensten 1495/7 - 1501.
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Na de teraardebestelling en de rouwperiode vonden zowel in de stad als op het
platteland van beide gewesten iedere maand en iederjaar op de sterfdag gedenkdiensten
plaats, de zogenaamde maand- enjaarstonden. 79 Telkens kregen de pastoors voor het
mislezen een bedrag uitgekeerd. Bovendien werd op het Bredase platteland één jaar
lang elke zondag een mis ter harer nagedachtenis opgedragen en zouden de klokken gedurende de eerste maand een kwartier (veetrtel uitren) luiden (fo1.4r). In Nassau echter
vonden geen 'stonden' plaats. Daar zou de pastoor eenjaar lang iedere zondag een onze
vader bidden (fo1.36r). Op de gedenkdiensten volgde een aankondiging dat er een bedeling voor de armen zou plaatsvinden. Op hun beurt werd van de armen verwacht dat
zij haar in hun gebeden zouden gedenken.
De meest uitvoerige en tot in allerlei details uitgewerkte bepalingen betreffen de
armenbedeling. 80 Liefdadigheid in deze vorm was voor Maria van Loon beslist een
vanzelfsprekende christelijke deugd, maar tevens een middel om een betere plaats in het
hiernamaals te verwerven of- zoals zij het zelfzag - eerder uit het lijden (van het ziekbed
en/of vagevuur) verlost te worden. De schaal waarop zij meende dit te moeten realiseren, overtreft verre wat men doorgaans in testamenten aantreft. Zij was zich wel degelijk bewust van de omvang van haar wensen; daarom vroeg zij de volle inzet van familieleden, executeurs, huisgenoten en dienstpersoneel. Niettegenstaande alle vrijgevigheid stelde zij expliciet eisen aan de bedeelden: zij moesten goede christenen zijn, die het
onze vader, de geloofsbelijdenis en de tien geboden kenden (fo1.25r). Mensen die niet
naar de kerk gingen wilde zij weren; uiteraard werden zwervers en onaangepast volk
(onnutfolk) uitgesloten (fo1.33v). Profiteurs dacht zij te ontlopen door geen bedragen bij
de bekendmaking prijs te geven (fo1.6r). Er werd dus gecontroleerd, geregistreerd en
selectief bedeeld (fol. 7v), waarbij minderbroeders (brodetrgens f01.33) ter plaatse een rol
speelden. Het hebben van veel kinderen of een hoge leeftijd verhoogde echter de kans
om in aanmerking te komen. De genereuze handeling van de kant van Maria was zeker
niet belangenloos gezien de van de bedeelden verwachte tegenprestatie.
Direkt aansluitend op de begrafenis zou een eenmalige grootscheepse uitdeling
plaatsvinden (fo1.6v). Omdat er dan veel volk in Breda op de been was, wees zij twee
distributiepunten aan: de poort van Valkenbergh, waar vrouwen en zwakken terecht
konden en voor de overigen de ingang van het (oude) Begijnhofom de hoek (zie kaart
1). Heel haar personeel, versterkt met anderen verstrekte aan de armen roggebroodjes,
gebakken van het graan dat zij in voorraad had. Deze otrtgensbrotgens variëerden vanwege
de vaste prijs (namelijk een Otrt ofkwart stuiver) in gewicht. De instructie bij gebrek aan
voldoende brood iedereen dan maar een kwart stuiver te geven, komt dus op hetzelfde
neer. Op het moment dan Maria dat schreef had Breda de ergste prijsexplosie van de
eeuw net achter de rug (1488/90) en waren de prijzen alweer aan het dalen, waardoor het
ortbroodje aan gewicht won: men mag twee à drie ons aannemen. 81 Als er brood overbleef, kregen de allerarmsten nog wat extra's. Omdat velen van verre kwamen, kregen
zij ook allemaal te eten: tarwebrood met beleg (moes, pens, worst, spek, gezouten vlees
ofvis). Het Grauwzustershuis bood hiervoor een geschikte accomodatie (fo1.6v). In dit
verband zij erop gewezen dat Maria het gebruikelijke dodenmaal voor familieleden en
gasten schrapte. Hoogstens enkelen konden rekenen op een maaltijd; in ieder geval verbiedt zij de vreemde priesters uit te nodigen. Op het Bredase platteland deelde men dan
eveneens brood en geld uit, waarvoor zij 50 rgld (à 20 stuiver) en voor 25 rgld aan tarwe
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beschikbaar stelde (fo1.6v). In de Nassause landen wenste Maria dat er tevens textiel
voor kleding (hozen., kogel en rock) verdeeld zou worden (fo1.33v), terwijl te Breda afgezien van de kostbaarste stukken uit haar garderobe, die naar diverse personen gingen
(fo1.20v-21r), het overschot bestemd was voor de armen. Evenmin vergat zij het clericale proletariaat (fo1.25r,28r). Een deel van haar garderobe ging naar noodlijdende kerken, kloosters en individuele priesters in het Land van Breda evenals in de Overrijnse
gebieden (oeverlant). Zij drukte haar zoon op het hart ervoor te zorgen dat deze tot misgewaden werden vermaakt en ter bestemder plekke aankwamen (fo1.21).
Ook riep zij periodieke uitdelingen in het leven, die zouden plaatsvinden op de
maand- enjaarstonden. De organisatie van deze (semi-)permanente inrichtingen vertrouwde zij toe aan de H.Geestmeesters, hetgeen een overheveling impliceerde van de
hofsfeer, waarin de eerste ronde zich afgespeeld had, naar de door het stadsbestuur gecontroleerde armenzorg. Reeds eerder onderhield Maria van Loon nauwe banden met
deze Bredase instelling. Omdat het H.Geestarchiefzo goed als volledig verloren is gegaan, zijn we niet op de hoogte van de precieze feiten, maar in haar testament verwijst
Maria expliciet naar eerder gedane toezeggingen. 82 Kort na het overlijden van haar
echtgenoot namelijk had de H.Geest eenjaarrente van vijfsester (= 17301.) rogge voor
brooduitdeling gekregen, terwijl een andere oorkonde zeven rgld voor schoeisel garandeerde. Dezelfde aanleiding greep zij aan om een oud armenfonds te Bavel om te buigen
tot het stichtingskapitaal voor het klooster Vredenberg, dat ondanks zijn besloten karakter nooit de armenzorg liet varen en zelfs omstreeks 1520 een armenhuis liet bouwen. 83 Ook het in februari 1478 opgerichte Grauwzustershuis, dat nooit als een
klooster gezien wordt (mijn suster husgen) , staat niet ver afvan een armengesticht. Onder
de kerkelijke protectie van een 'vergadering' verbleven hier destijds vijf arme vrouwen
en weduwen; ieder van hen afzonderlijk heeft Maria bij haar laatste wil bedacht. 84 Zij
stonden onder controle van de provisoren van de H.Geest. Terwijl de begijnen hier buiten het gezichtsveld blijven, blijken de Zandberg-huizen (mijn huijssen; fo1.6r) primair
een inrichting voor arme mannen, die Maria vóór ca. 1495/7 gesticht moet hebben. 85
Op het einde van haar leven wenste zij op sommige eerder gedane schenkingen terug te komen en enige correcties aan te brengen. Wordt voor de maandelijkse uitkeringen één tot anderhalve sester (346 à 519 1.) rogge voor brood bestemd, zij wilde bij de
jaarlijkse uitdeling van de vijfsester, die tot dan toe op 3 februari verviel, twee naar háár
jaarstond overhevelen en één sester voor een algemene dodenherdenking bestem men
op de laatste dag van oktober. Op de gedenkdagen van hun beîden moesten voort aan
de schoenen onder de armen verdeling vinden. De dertien mannen diejaarlijks op Vredenberg in nieuwe kleren gestoken werden, kregen er nu de schoenen (scho(en.)) bij.86
Ter gelegenheid van de eerste maandstond, de zogeheten dertigste, stelde zij voor de bedeling 12 sester (= 11521.) rogge beschikbaar. 87 In het Nassause vertegenwoordigde
het deelbroodje de waarde van een halve witte (albus). Voor de uitdeling daar reserveerde Maria een deel van het bedrag van 400 rgld, die toen ongeveer 26 witten waard was.
Met één rijnsgulden had men dus ruim 50 broodjes.88
Ondanks alle vrome en oprechte intenties, die men Maria ongetwijfeld mag toeschrijven, stond zij in de middeleeuwse traditie van armenbedeling, die een ingebouwde ambivalentie kent, voortvloeiend uit de gedachte dat armoede een vloek is, dan wel
als paspoort tot de hemel een zegen. Beide trekken herkent men in Maria's plan. Het
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schenken aan armen was geen doel op zich. De gever c.q. de rijke was altijd in het voordeel. Immers de begunstigden werden gecontroleerd en feitelijk in hun triest lot bevestigd, de tegenpartij won aan prestige in de wereld hier en hierna. Aan dit rollenpatroon, dat de bedelorden vanafde 13de eeuw mede gestalte gegeven hebben, kwam niet
lang na het overlijden van Maria van Loon een einde. Onder invloed van nieuwe opvattingen en parallel aan een structurele toename van de onder de armoedegrens levende
bevolking sloeg de houding ten aanzien van de paupers, die een kwart tot éénderde van
de maatschappij betrof, door naar repressie en kwam de traditionele armenbedeling onder druk te staan. 89
Een tweede thematiek die uitvoerig in het testament aan de orde komt, dient op een
heel andere wijze het zieleheil gunstig te beïnvloeden. Jaarlijks op de sterfdag een mis te
laten lezen in een geestelijke instelling van naam was naar toenmalige opvatting de beste
garantie, maar verhoudingsgewijs duur vanwege de permanente indirekte donatie. De
betreffende instelling tekende de naam van de overledene en doorgaans de hoogte van
de jaarlijkse schenking in een memorieboek Op.90 Maria van Loon geeft te kennen op
vier plaatsen haar eeuwige memorie te willen (fol.8v). Zij zelf had dit al geregeld met
Vredenberg, maar verkoos ook te Maastricht onder verwijzing naar haar vader herdacht te willen worden. Van haar zonen verwacht zij dergelijke jaergezijde te Siegen en te
Breda, waar de minderbroeders resp. de kapittelheren de taak op zich namen. Bovendien wenst Maria aan een groot aantal geestelijke instellingen bedragen over te maken,
waarvoor die gemeenschappen haar in hun koorgebeden zullen gedenken. Aldus
wordt zij opgenomen in de gebedsgemeenschap (broderschajf) en in de lidmaatschapsboeken genoteerd. 91 In de keuze van de laatstgenoemde instellingen en de hoogte van
de sommen gelds komt een concreet beeld naar voren met welk religieus ideaal de Bredase vrouwe zich verwant voelde. Het beeld variëert afhankelijk vanuit welk machts
centrum, Breda ofDillenburg, men kijkt. Allereerst het Bredase perspectief. Vier religieuze groeperingen ontvingen op ruime schaal geld, waarbij Maria een betekenisvolle
rangorde aanbracht, zoals de volgende tabel weergeeft.
T:îbe1 van geestelijke instellingen, die via Engelbrecht Ir van Nassau gelden ontvangen voor
herdenking van Maria van Loon
groepenng

orde

tariefper
instelling

observanten
predikheren
regulieren
begijnen
kluizenaarsters
ovengen

franciscanen
dominicanen
augustijnen
leken
leken

4 gld
3
3
1

12
6
2

3
10
6

8
20

totaal

extra's

aantal
m
v

19

totaal

15
6
12
6

18 gld

2

16

16

10

39

42

158

100

m mannen; v = vrouwen; t = totaal
Bron: bijlage, foI. 9r-v
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8

74 gld 46%
18
11
44
27
6
3

De observanten (opseifanten.) stonden bij haar het hoogst aangeschreven (fo1.9r),
waarheen bijna de helft van de gereserveerde gelden vloeide. Deze hervormingsbeweging van minderbroeders - toen met grijsgrauwe pij en blote voeten - was in de Nederlanden sedert het midden van de 15de eeuw sterk inopkomst. 92 Vanuit een fanatiek beleden armoedebeginsel richtten zij zich fel tegen de traditionele conventualen. Hun onverzoenlijke houding resulteerde herhaaldelijk in een gewelddadig verlopende
ommezwaai dan wel in het stichten van een nieuw klooster. De meest bekende propagandist van deze franciscaanse richting was wel paterJan Brugman ( t 1473), die op zijn
rondreizen in het zuiden minder bewerkstelligde dan in de Gelders-Rijnlandse regio. In
Brabant was het vooral invloed vanuit de mediterrane wereld, gesteund door stedelijke
overheid en Bourgondische gezag, die beginnend vanuit Antwerpen (1446) het nieuwe
ideaal ingang deed vinden. Bij de vrouwelijke tak, de clarissen, deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor. Sommige conventen volgden de hervorming naar de opvattingen van Coletta van Corbie (t 1447), die vooral in Vlaanderen aanhang vond (coletinen). Andere lieten zich inspireren door maatregelen van paus Urbanus IV (1261 1264) (urbanisten). Gewoonlijk heten zij beide de arme claren. 93 Maria van Loon koos
vijftien kloosters uit, verspreid over een groot gebied, maar met accent op de Zuidelijke
Nederlanden. Welke selectiekriteria zij daarbij hanteerde is niet precies duidelijk. 94
Een andere bedelorde schaalde zij lager in. De dominicanen (pretger), die sinds de
13de eeuw in de Nederlanden aanwezig waren, kenden een interne hervorming, die alle
steun kreeg van de Bourgondische hertogen. 95 De nieuwe beweging voltrok zich van
uit Rotterdam (1444). Een fameuze predikheer indertijd was de inquisiteurJ acob Springer, die naast een auteurschap van de mysogene Heksenhamer (Malleus maleJicarum,
1487) naam verwierf met zijn doortastend optreden ten aanzien van het Bossche
klooster in 1483. Bij de dominicanen lag het accent van de hervorming op het gemeenschappelijk leven, dat door te grote individualiteit en door omgang met vrouwen bedreigd werd. Maria van Loon koos slechts een klein aantal kloosters uit, niet meer dan
zes, voornamelijk in Midden-Nederland. Hechte contacten schijnt zij niet gehad te
hebben, want zij is niet altijd goed op de hoogte. 96 Haar sympathie ging veel meer uit
naar de reguliere augustijnen tussen Schelde en Maas, waarvoor zij bij eenzelfde tarief
als de dominicanen toch een dubbel aantal kloosters verkoos. 97 Deels onder invloed
van de Moderne Devotie waren vooral vrouwenkloosters in groten getale in de 15de
eeuw opgekomen. De augustinessen zochten in het kloosterleven geestelijke vervolmaking. Hekkesluiters voor Maria waren de begijnen, die zij met een miniem bedrag
van één gulden bedacht. Ondanks hun luisterrijk verleden hadden zij niet haar voorkeur; hoogstens komt hierin een waardering voor hun onbaatzuchtige inzet naar voren. 98 Aldus komt ook de kloof tussen geestelijken en leken tot uitdrukking. Speciale
aandacht kregen alleen de begijnen inclusiefde kluizenaarsters te 's- Hertogenbosch en
Mechelen waar in die vorm het armoede-ideaal hooggehouden werd (fo1.9v). 99
In deze oriëntatie schuilt een zeker evenwicht. Traditierijke groeperingen (dominicanen en begijnen) staan tegenover meer moderne bewegingen (observanten en regulieren). De twee mannelijke bedelorden vullen elkaar aan in de geloofsbeleving: de elitaire predikheren staan immers voor intellectuele rechtzinnigheid en Mariadevotie, terwijl de minderbroeders met hun emotioneel beleefde spiritualiteit (bijvoorbeeld: het
lijden van Christus) en massabijeenkomsten dichter bij het volk staan. lOO Bijna evenveel
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vrouwengemeenschappen houden de mannenconventen in balans. Blijkens een intentieverklaring richtte zij zich op de kloosters in de gewesten Holland-Zeeland en Vlaanderen, als zij de grenzen van het hertogdom Brabant overschreed (fol.lOr). In de praktijk
blijkt de lijn Den Haag - Nijmegen haar noordelijke horizon; verder zuidwaarts dan de
linie Brussel - Luik keek zij niet. Vlaamse en Zeeuwse instellingen vallen uiteindelijk
buiten de boot. Was voor de Nassau's de Rijn een denkbeeldige grens, Maria kwam
vanuit Bredase optiek de Maas niet over. Hier vormden het Nassause Breda, het Bourgondische Mechelen en de regionale metropool Den Bosch de zwaartepunten, zodat zij
zich vergaand aansloot bij de Habsburgse wereld. Om uiteenlopende redenen stapte zij
soms over de ordebarrières heen. Zo kregen de norbertinessen van Catharinadal en de
kartuizers in het Hollandse Geertruidenberg een blijk van waardering in de vorm van
een aam (ca. 150 liter) wijn. De brigitinessen te Koudewater behandelde zij op een lijn
met reguliere augustinessen. Om puur persoonlijke motieven bedacht zij kloosters te
Alkmaar, waar haar dochter Odilia overleden was. Even interessant is het zich te realiseren welke instanties Maria oversloeg. Vanzelfsprekend vielen alle richtingen af die zich
niet bekenden tot de hervormingsbeweging. Weliswaar weinig verbreid, maar in Breda
toch niet onbekend mist men de derde bedelorde, de carmelieten. Verder wijs ik slechts
op gevestigde orden, zoals de benedictijnen, de cisterciënsers of de kartuizers. Dat de
gerenommeerde abdij Nijvel met vijf rgld begiftigd werd, doet hieraan niets af. Geen
geld ging er naar respectabele kapittels of stiften. Evenmin konden kerkelijke bouwfondsen een dotatie van haar kant verwachten. 101 Tenslotte mochten de toen populaire
broederschappen, die zich op allerlei uitingen van volksdevotie stortten (bijvoorbeeld:
het sacramentsgilde te Breda of O.L.v.-broederschap te 's- Hertogenbosch) zich evenmin in haar belang stelling verheugen. 102
Achter de Maas begon de Dillenburgse wereld (fo1.35r-v). Hier hanteerde Maria
geen significant onderscheid in tariefen verstrekte geen extra giften in natura. In principe ontvingen alle instellingen vijf goltgulden, waardoor de weduwe zelf ieder verschil
relativeerde. Verder valt op dat vrouwengemeenschappen een geringe rol spelen; de enkele uitzonderingen bij de tarieftoepassing slaan op deze. Dit heeft uitwerking op de bescheiden plaats die weggelegd was voor regulieren. Voor hen in de plaats trad een gevarieerd gezelschap van allerlei soorten instellingen, waarnaar niet minder dan eenderde
van de gelden vloeide. Het algemene beeld is vergeleken met de Nederlanden traditioneler, wat het overzicht moge concretiseren, (zie tabel).
Toch ging haar voorkeur evident uit naar rifermeerter cloester (fo1.35). Bovenal de observanten met acht kloosters tegenover drie van de dominicanen. De observantie drong
hier aanmerkelijk later door dan in de Nederlanden 103 . We zien onder de genoemde
minderbroederskloosters de inzet van verwante familie's. Landgraven van Hessen hebben nieuwe kloosters te Brühl en te Marburg opgericht. De Waldecks lieten de observanten naar hun hoofdplaats Korbach komen. Sedert 1488 bouwdejan V van Nassau te
Siegen voor hen een klooster. Aan de bouw droeg Maria van Loon middels een schenking van 700 gld een steentje bijl04. Hier ook wenste zij een eeuwige memorie. Herhaaldelijk bedacht Maria desondanks gevestigde orden, zoals de benediktijnen, die zich
onder inspiratie van een Noord-Duitse beweging (Congregatie van Bursfeld) hervormd hadden. Soms stapte zij over de alom bekende rijkdom van bepaalde instellingen
heen om opgenomen te worden in hun gebedsgemeenschap. Dit was het geval met de
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Tabel van geestelijke instellingen, die viaJan V van Nassau gelden ontvangen voor een herdenking van
Maria van Loon
groepenng

observanten
predikheren
regulieren
begijnen
kluizenaarsters
overigen
onbekenden

orde

tariefper
instelling

franciscanen
dominicanen
augustijnen
leken
leken

totaal

5 gld
5
5

aantal
v t

totaal

m

8

8

2 1 3

40 gld
12

35 %
10

1

5

1 1
2 2

2

4
1

4 4 8
1 1 2

6
37
10

5
33
8

15 9 25

112

100

2

-

5
5
5

1

111 = mannen; v = vrouwen; t = totaal
bron: bijlage, fol,35r-v.

benediktijnen van de Keulse Gross-Sankt-Martin. Sterker dan in Bredase context
speelden familiebanden een rol bij de selectie, want van de 25 genoemde instellingen
blijken in niet minder dan vijf diverse nijchten van Maria te verblijven. Zij waren stiftsvrouwen, premonstratenserinnen of inc1usen 105. Doordat haar moeder in het Saynse
huisklooster begraven lag, kregen de cisterciënsers van Marienstatt een schenking. Via
dezelfde persoon kwamen de premonstratenserinnen van Altenberg in het zicht, met
wie het geslacht Solms traditiegetrouw contact hield. De plaatsen Korbach (Waldeck),
Marburg (Hessen) en Celle (Braunschweig) kwamen in aanmerking, omdat daar haar
dochters, althans aangetrouwde familieleden, leefden. Aldus tekenen zich over een uitgestrekt gebied tussen Maas en Elbe wel concentraties af die te identificeren zijn als de
Heinsbergse interessesfeer (Luik-Keulen) en de Nassause netwerken vanaf Mainz tot
aan Cel1e. Het geheel overziend valt echter op dat de derde machtspijler van de Nassau's, namelijk het graafschap Vianden schittert door afwezigheid (zie afb. 20).
Beide in het testament uitvoerig beschreven thema's grijpen in elkaar. Bedéling
werd gepreekt door de mendicanten; vooral de observanten schreven het armoedebeginsel hoog in hun vaandel en waren daarom zelf weer aangewezen op bédelen. Het
door Maria beleden armoede- ideaal paste bij haar weduwe-status; zij leefde sober, hoe
relatiefin werkelijkheid ook. Streefden de bedelmonniken door hun armoede naar verheffing, door broodjes uit te delen mobiliseerde Maria het volk om massaal voor haar te
bidden. Met geldschenkingen kocht Maria zielmissen en gebeden, waardoor de morele
elite onder de geestelijkheid zich in koor ten gunste van haar uitsprak.
Niettegenstaande alle vrijheid waarin Maria van Loon haar idee van nagedachtenis
gestalte kon geven, realiseerde zij zich heel wel welk prijskaartje aan dit alles hing. Uit
het testament blijkt hoe zij tot op het einde van haar leven veel moeite deed haar financiën zelfte regelen (fo1.37r en volgende). Bepaalde onderdelen waren naar eigen zeggen
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betaald; de meeste echter niet (fo1.8v). Zij ging bij de samenstelling prijsbewust te werk.
Regelmatig begroot zij subtotalen (somma) of memoreert geschatte onkosten. 106 De financiële zijde van het testament kent drie niveau's: eenmalige uitgaven, onkosten op
korte termijn (tot één jaar) en permanente uitkeringen. 107 De uitgebreide uitdelingen
aan armen, die zich vooral bij haar begrafenis kenmerkten door grootschaligheid, gingen na éénjaar over in permanente instituties op bescheiden schaal. Wat de herdenkingen betreft bleven uiteindelijk slechts de vier jaarmemories over. De totale kosten kon
Maria op twee fronten drukken. Te Breda sprak zij haar eigen graanvoorraden aan; voor
de Dillenburgse lasten verwees zij naar een nog lopende vordering. Wat het nageslacht
voor zijn rekening moest nemen, werd tot op zekere hoogte beperkt gehouden door
herverdeling van reeds lopende uitkeringen. Overigens schijnt zij zelf al wat teruggenomen te hebben. Voorzag zij aanvankelijk 250 rgld kwijt te zijn aan zielmissen
(fo1.1 Or), later beliep deze onkostenpost niet meer dan een 180 rgld (fo1.9r-v); een bezuiniging van 70 rgld ofwel 28 procent.
In de omvang van de voor bedeling bestemde hoeveelheden geld en graan krijgt
men enige indruk van de armoede in het Land van Breda, waar naar schatting hoog
stens 25.000 mensen woonden. lOS Als Maria 50 rgld aan aalmoezen à % stuiver wil verdelen, dan impliceert dit 4000 behoeftige personen. Uit één viertel (= 86 Vz 1.) rogge
konden 20 mikken gebakken worden (fo1.7v); per dorp konden dan 80 huishoudens
geholpen worden. Liet men het bij een uitdeling van graan, waarbij één lope (= 21% 1.)
per huishouden de norm was, dan kwamen 16 woningen per dorp in aanmerking. Volgens de eerste komt men uit op ongeveer 4400 personen; afgaande op de tweede kregen
960 mensen verlichting in hun armoede. Maria zelfhield er rekening mee dat het werkelijke aantal hoger oflager kon uitvallen. Onze cijfers leveren extremen op, want twee
van de drie normen wijzen op een armoede-percentage van 16 à 17 %, terwijl een derde
manier van bedeling slechts vier percent van de bevolking bereikte. Hoe dan ook, kenmerkend voor Maria's benadering is dat het in principe om een onbeperkt aantal personen gaat bij vaststaande onkosten in tegenstelling tot een vaak voorkomende houding
dat men het hield op een vastgesteld aantal bedeelden bij flexibele bedragen.

Een poging tot balans.
Wat van al deze voornemens terechtkwam, is een vraagstuk op zich. Het is afhankelijk van de opstelling van de zonen, de executeurs-testamentair en de financiële situatie ten tijde van het overlijden. We zijn in de gelukkige omstandigheid om voor de Duitse gebieden na te gaan wat er feitelijk gebeurde, toenJan V het overlijden van zijn moeder vernomen had. Onmiddellijk liet hij per bode zijn zuster te Celle de droeve tijding
overbrengen. 109 Op 23 april, drie dagen na het overlijden, vonden de plechtige rouwdiensten plaats. Op de burcht te Dillenburg woonde de graafpersoonlijk de mis bij. Gezien de hoge onkosten, die de verantwoordelijke keukenmeester bij de hofmeester in
rekening bracht, zal hier de meeste luister zijn bijgezet. In de stad Herborn, waar de hofmeester de zaken regelde, celebreerden 28 priesters de requiemmis. Zij kregen onder
steuning van zes andere kerkelijke functionarissen. Ruim 100 pond was had men nodig
voor kaarsen. Na afloop kwamen daar niet minder dan 346 armen voor bedeling in aan154
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merking. Tevens stak men te Siegen 200 personen, te Dillenburg 318 mensen in nieuwe
kleren. Gedurende de daarop volgende zes weken rouw droeg men dagelijks een mis
op, zegende de katafalk en luidde de klokken. De pastoor werd betaald om eenjaar lang
voor haar zieleheil te bidden. Uitvaart en rouwperiode voltrokken zich dus globaal
naar Maria's laatste wens. Catharina van Nassau had bovendien geld gestuurd om daarvan graan voor de armen te kopen. Anders verliep het met de geestelijke instellingen,
waar Maria graag haar gebeden had gehad. In plaats van de 25 instellingen die Maria
geselecteerd had, liet haar zoonjan het bij zes kloosters; op één na alle observanten. Wel
hield hij zich aan de hoogte van het bedrag. 110
Voor Breda zijn er aanwijzingen om een dergelijke gang van zaken eveneens te veronderstellen. Zij kreeg een sobere begrafenis, waaraan weinig buitenstaanders schijnen
te hebben deelgenomen. Zo betoonde de stedelijke overheid geen bijzondere acte de
présence. 1l1 Controleerbaar zijn slechts de regelingen van permanente aard. De enige
mij bekende memorie op haar sterfdag figureert in het necrologium van de Bredase kapittelkerk, zodat haar zoon Engelbrecht II aan de wensen van zijn moeder op dit onderdeel is nagekomen. Catharinadal herdacht haar echter op 9 april en het Begijnhof memoreert haar niet in het manuaal van jaargetijden, dat uit het begin van de 16de eeuw
overgeleverd is. lIZ Naar aanleiding van haar overlijden schonk Engelbrecht een glasin-lood raam met de Loonse heraldiek aan de O.L.V.-kerk te Antwerpen en dejonge parochiekerk vanBaarle. Een tientaljaren later zou haar kleinzoon Hendrik III een gigantisch grafmonument oprichten, waarin Maria levensgroot afgebeeld staat. 113
Welke positie nam Maria van Loon in met haar aldus individueel ingevulde godsvrucht op de drempel van de nieuwe tijd? Men heeft gesteld dat zij onder sterke invloed
stond van haar dochter Odilia, hetgeen echter helemaal berust op negentiende-eeuwse
zegslieden en niet te rijmen is met de biografische informatie omtrent deze religieuze. 114
Als de intreding van Odilia in het Mechelse klooster plaatsvond op het moment dat zij
volwassen werd (14 jaar), moet zij geboren zijn in 1450, zo niet eerder. Zij verkeerde
daar tweejaar in het gezelschap van haar tanteJacoba van Loon, zodat zij niets te maken
had met de hervorming van Catharinadal (1461/3). Terug in Breda coördineerde de non
de bouwaktiviteiten van het Nieuwe klooster. Haar aanwezigheid in Vredenberg is traceerbaar vanaf 1483, waar zij zonder een funktie te bekleden een voorkeursbehandeling
genoot. Men mag in haar wel de contactpersoon zien met Mechelen, want Bethanië
fungeerde in bepaalde opzichten als moederklooster. Een invloed vanJ acoba van Loon
ligt dan meer voor de hand, die zich sinds haar bekering tot diep geestelijk leven (1455)
onder andere met het drukken van devotieprentjes bezig hield. liS Het is echter mijns
inziens niet noodzakelijk invloeden van buitenaf te zoeken, omdat de eerste gegevens
betreffende Maria's geestelijke attitude daarvóór liggen en blijk geven van eigen initia
tief. Overigens ligt het voor de hand een invloed van de moeder op de kinderen te zoeken. Zo deelde zoonjan V haar sympathie voor de observanten (fo1.8v) 116; dochter Anna in het Braunschweigse betoonde zich als tweevoudig weduwe en, korte tijd, regentes
(1479 - 1486) opvallend aktief op het terrein van kloosterhervorming alsmede ziekenen arn1enzorg. 117
Deze vrouwe van Breda zocht haar leven lang naar gepaste uitingen van devotie,
een balans zoekend tussen familietraditie en persoonlijke invulling in een tijdsgewricht
dat in de nasleep van de hervormingsconcilies van Konstanz (1414/8) en Basel (1431/48)
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dwong tot keuzes. 118 In B redaas-Nassausekring volgde Maria naar het schij nt de stichtingsperikelen rond de Wendelinuskapel op de achtergrond en ondernam niets om het
oorspronkelijke project voor een mannenklooster te redden. Ook toen zij er vlakbij
woonde, liet zij de kapel links liggen en frequenteerde bij voorkeur de parochiekerk
(fo1.37). Haar eigen stichting van Vredenberg was als zodanig een voortzetting van een
post-funeraire familietraditie; zelfs de overplaatsing beantwoordt aan een algemeen
stereotiep. Zij ,"'\Tas echter de laatste in de rij, want haar zonen braken met deze traditie.
Wat dit betreft blijkt Maria in het voetspoor te treden van haar schoonouders. Engelbrecht I en Johanna van Polanen hadden namelijk in 1424 een regulierenklooster te
Brandwijk (Alblasserwaard) gesticht, dat de naam St.-Maartensdonk kreeg. Augustijnen vanuit St.-Michiels op Den Hem bij Schoonhoven zetten het op. 119 Opmerkelijk is
dat Maria zich vergaand identificeerde met de Nassau's, maar in haar testament geen

21 a. Engelbrecht II van Nassau, 1451-1504, met
naast hem zijn wapenschild met Gulden
Vliesketen omhangen (repro J. Huijgens,
collo GAB 1986-400.,).
Uit "een Guldenvliesridderboek" in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Gepubliceerd in: De Oranje Nassauboekerij en de Oranje-penningen in de
Koninklijke Bibliotheek en in het
Koninklijk Penningkabinet te 'sGravenhage (Haarlem 1898).

21 b. Jan V van Nassau. Detail van een gewassen
pentekening uit een reeks van oorspronke
lijk 8 gobelin-ontwerpen door de
Brusselaar Barend van Orley (overleden
1542), bestemd voor de Gouden zaal in
kasteel te Breda (Koninklijk Huisarchief,
collo GAB 1949-124). Zie Cellarius, Bild
teppiche, alwaar oudere literatuur; C. Fock,
'Nieuws over de tapijten bekend als de
Nassause genealogiën', in: Oud Holland 84
(1969),1-28; H. Heldring, 'Een icono
grafisch raadsel', in:Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie (1964), 155-163;
E.Duverger, 'Verder nieuws over de tapijten
bekend als de Nassause genealogie', in: Artes
textiles 7 (1971), 210-215 en aantekening 13.
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21 c. Anna van Nassau, hertogin van
Braul1schweig-Lüneburg.
Schilderij van onbekende meester, wellicht
16de-eeuw naar ouder voorbeeld? Schloss
Marienburg te Pattensen bij Hannover
(repro Bibliotheek RU Utrecht).
Zie Boehn, Anna, na pag. 48 (Abb. 1). Geen
bibliografische gegevens bekend; vergelijk
aantekening 117.

21 d. Odilia van Nassau, non te Vredenberg.
Schilderij van onbekende meester, 17de
eeuws; Catharinadal te Oosterhout.

aansluiting zocht bij haar schoonouders, terwijl zij wel haar eigen ouders, die zij nauwelijks gekend heeft, herdacht. Uit haar testament spreekt dat haar bij voorkeur een
franciscaans geïnspireerde levenshouding voor ogen stond. Persoonlijk kon Maria
reeds sindsjuni 1448 met pauselijke dispensatie een leven van vasten en biechten nastreven. Terwijl haar schoonouders een volle aflaat in 1405 cadeau gekregen hadden, moest
Maria om een volle aflaat te genieten iedere vrijdag éénjaar lang streng vasten. Tevens
mocht zij op haar kosten een biechtvader aanstellen, die permanent in haar omgeving
verbleef Een dergelijke toestemming was wellicht op lokaal niveau exceptioneel, in
Rome werden deze conJessionaliae ofbiechtbrieven tegen betaling snel en veelvuldig afgegeven. I20 Gezien de voorkeur die zij ten aanzien van bedelorden aan de dag legde,
mag het eerst gedacht worden aan een observant-minderbroeder uit Antwerpen, waar
twee jaar daarvoor een convent opgericht was. 121 Tot op het laatst ging zij iedere zondag naar de kerk om de preek te horen (fo1.37r,37v) en hield zich verre van
reliquieënverering. Blijkens de kloosterregel van de Grauwe Zusters, die hoogstwaarschijnlijk in de kern door haarzelf geformuleerd zal zijn, richtte zij zich omstreeks 1478
sterk op het lijden van Christus. 122 Voor de franciscaanse aspiratie spreekt tevens de
oprichting van één van de oudste kruiswegstaties op Nederlandse bodem. Van de aartsbisschop van Keulen verkreeg zij in 1497 een aflaat voor wie deze noviteit op het
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kloosterterrein van Vredenberg bezocht (fol.4r)123 Het is weinig waarschijnlijk haar
houding in de richting van de Moderne Devotie uit te leggen, daar zij twee jaar na Vredenberg een derde- orde huis in het leven riep, dat der Grauwe Zusters, die voor haar
deur het armoede-ideaal in praktijk brachten en zich toelegden op armenzorg. Beide instellingen genoten haar voortdurende aandacht en bedacht zij in haar testament zoveel
mogelijk op voet van gelijkheid. 124
Vanzelfsprekend bewoog zij zich binnen de gegeven kaders van de aan tijd en milieu gebonden geloofsbeleving. In de hoogste kringen in de Nederlanden, waartoe de
Nassau's behoorden, gaven de Bourgondisch-Habsburgse vorsten het voorbeeld. De
hervormingen binnen de dominicanenorde ondervonden krachtige ondersteuning van
Filips de Goede (1430 - 1467), Karel de Stoute (1467 - 1477) en Maximiliaan van
Oostenrijk (1477 - 1487). Vooral hertogin Isabella van Portugal (1430 - 1472), maar
ook Margareta van York (1468 - 1503) stimuleerden persoonlijk de verbreiding van de
observante beweging in de Nederlanden. 125 Dit levert een interessant model op waarin
zich een parallel aftekent tussen een dominicaanse mannenwereld en een vrouwenwereld die zich meer thuisvoelde bij de minderbroeders. Streefden Jan IV van Nassau en
Maria van Loon ieder op eigen manier en volgens een vergelijkbaar patroon het hogere
doel na? Men dient daarbij het volgende te bedenken. Het militair- en bestuurder zijn
overschaduwde bij Jan de godsvrucht, wat latere generaties met hun militaire preoccupatie nog versterkten. Zijn religieuze daden lopen daarom de kans slechter overgeleverd
te zijn. In een tijd dat de vrouw een beperkte openbare handelingsbevoegdheid kende,
was het voor een echtgenote, en voor een weduwe in het bijzonder, alleen mogelijk naar
buiten te treden als religieus-handelende persoon. 126 Aldus werd het contrast in religiosis tussen de echtelieden overgeaccentueerd. Voor hen gezamenlijk regelde Jan reeds in
1452 met Catharinadal herdenkingen, waaraan een schenking van één bunder land verbonden was. Terwijl hun voorgangers Engelbrecht I enJohanna achteraf op 4 mei tegelijk herdacht werden, wensten zij hun eigen memories drie dagen na de Bredase, m.a.w.
op de dag van begrafenis. In plaats van 6 februari resp. 23 april, zoals overeengekomen
was, vielen hun commemorationes uiteindelijk op 2 februari resp. 9 april. 127 Waarom deze
verschuiving? Met St.-Maartensdonk en Den Hem traden Jan en Maria eveneens in
contact. In beide gevallen wist het echtpaar onregelmatigheden van de zijde van de
geestelijken in hun voordeel om te zetten. St.-Michiels ontving in 1453 wat weiland,
mits zij voor hen een eeuwig jaargetijde hielden. St.-Maartensdonk kreeg in 1463 een
schuld kwijtgescholden voor een memoriedienst. 128 Verwees Maria in haar testament
naar deze conventen (unde de anderen ouch; fol.8v)? Een vergelijkbare gang van zaken
speelde zich in het Dillenburgse af, toen iemand zijn leenbezit met inbegrip van een patronaatsrecht overdroeg aan het kapittel Sankt-Stephan te Mainz. In 1469 gavenjan en
Maria als leenheer en -vrouwe toestemming, in ruil waarvoor de kanunniken een eeuwige memorie toezegden op een dag in september. 129 Evenals zij zelfbij dergelijke memorieregelingen ook hun voorouders en nakomelingen impliceerden, zo dachten hun
opvolgers aan het zieleheil vanjan en Maria, soms met naam en toenaam. 130
Hoeveel raakvlakken het echtpaar had, bewijst een testament dat zij gezamenlijk
ergens tussen ca. 1465 en 1475 opstelden. 13I Het bevat tal van maatregelen die genomen moesten worden te Breda, Dillenburg en Vianden. Hierin treft men de beide
geestelijke thema's, die hiervoor ter sprake kwamen, in statu nascendi aan. De armen158
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bedeling is zover uitgewerkt dat deze wat omvang en detaillering betreft vooruitloopt
op Maria's wensen een kwart eeuw later. Ten aanzien van de eenmalige memories waren
man en vrouw nog zoekende. Wel waren zij het erover eens dat onder de weinige geselecteerde kloosters, die vooral in Brabant te zoeken zijn, de observanten de voorkeur
genoten. Sporen van andere orden laten zich niet vaststellen. In dit licht krijgt een boekenlijstje, dat Maria van Loon eigenhandig noteerde, importantie. Het bevat uitsluitend
religieuze lectuur en geeft naar alle waarschijnlijkheid de boeken weer, die bij de weduwe bleven berusten en later door haar verworven werden. De titels geven een concrete
indruk van de geloofsopvattingen (zie afb. 22)132:

[a]

[h]
[i]

Item eijn stuck vander bijbelen dat eerste boeck.
Item noch dat ander boeck vander bijbelen.
Item dat [niet ingevuld] .
Item Som me Le Roy unde Ewijge Wijsheit.
Item SommeJoharmes.
Item dat so [? ..] boeck.
Item dat soemer stuck van der heiligerz leverz.
Item dat wijntterstuck van der heiligerz leverz.

[j]

Item eijn sOI1dae<,?s ewangelij mijt dergloesen.

[b]
[c]
[die]

[f]
[g]

[kil] Item eijn eijn [!] ewangelij und epijstelen mijt dergloessen.
[mln] Item de passij und 10 geboed eijn boeck.
[o/p/q] Item de 4 Utersten und contdaloes und de biecht und noch me.
[r ]
Item dat pater noster boeck.
[s]
Item Erkerzttenijss der Sunden.
[tl
Item Der Selen noest.
Jan en Maria bezaten dus meer dan de zeven tot nu toe geïdentificeerde banden met
geestelijke inhoud. Twee daarvan herkent men onder de vijftien vermelde werken, zodat het echtpaar tenminste twintig van dergelijke boeken had, waaronder verschillende
convoluten. Naast een zestal tijdloze bijbeldelen uit het Oude Testament (Genesis, Exodus, Psalmen) en het Nieuwe Testament (Evangelies, Brieven), al dan niet voorzien van
commentaar (gloessen), stond er een bijbelse vertelling (historiebijbel) in de kast. Vooral
dominicaanse inspiratiebronnen treden aan het daglicht. Minstens een vijftal titels is toe
te schrijven aan Franse en Duitse dominicaanse geleerden (theologen) rond de 14de
eeuw. De Vier Uitersten heet een 15de-eeuwse vertaling die in kringen van de Moderne
Devotie veel gelezen werd. In hetzelfde milieu hoortjan van Leeuwen's mystieke tractaten thuis. Andere werken staan onmiskenbaar in een franciscaanse traditie, zoals een
lij dens- en een zondenoverweging. Voorzover de handschriften exacte jaartallen bevatten, wijzen zij op een aanschaf sedert het derde kwart van de 15de eeuw. 133 De echtelieden sloten zich dus pas gaandeweg hun huwelijksjaren aan bij dejongste hervormingsbeweging.
In de keuze van de patroonheilige komt de individuele oriëntatie tot zijn recht. Jan
IV van Nassau koos de latijnse kerkvader Hiëronymus en gaf hiermee zijn hang naar
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authentieke rechtzinnigheid weer. 134 Deze richting wordt behartigd door de dominicanen, met wie hij vóór 1465 al contacten onderhield. 135 We moeten echter constateren
dat hij nog tot in 1457 omging met niet-hervormde gemeenschappen. 136 Zijn 'bekering' valt dus in dezejaren en zal zich wel voltrokken hebben kort vóór de hervorming
van het huisklooster Catharinadal, waarvoor hij pauselijke toestemming kreeg op 23
november 1461. 137 De dominicanenkloosters in Maria's testament zullen dan ook een
verwijzing zijn naar haar echtgenoots ideaal. Maria prefereerdeJohannes de Doper, de
wegbereider van Christus, van wie zij verschillende afbeeldingen in huis had. 138 In deze
heilige weerspiegelt zich het oorspronkelijke en eenvoudige christendom. Een inspiratiebron voor iedere hervormingsbeweging; ook die van de observanten. We mogen
concluderen dat de devoties van man en vrouw in vergaande mate complementair en
parallel aan de Bourgondische sfeer verliepen. Vereeuwigd in het gezelschap van Hiëronymus met kardinaalshoed en leeuw, enJohannes de Doper in boetekleed en met het
Lam Gods geeft het grafmonument vanjan en Maria werelden weer die we nu niet meer
direkt herkennen.

22. Catalogus van boeken opgesteld door Maria van Loon. (CoU KB 's-Gravenhage, Hs 73 E 24 foe =
schutblad) (foto KB).

In dit verband konden allerlei aspekten niet tot op de bodem uitgezocht worden.
Opzet van deze studie was slechts het concept-testament in een historische context te
plaatsen en op de exceptioneel rijke inhoud te wijzen. Voortgezet onderzoek zal zeker
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menig punt preciseren ofnuanceren. Toch is een tip van de sluier over het Bredase hofmilieu gelicht. Het best kwam de kring rond de voormalige vrouwe van Breda gedurende het laatste kwart van de 15de eeuw uit de verf, maar ook de voorafgaande decennia lieten sporen na, toen het echtpaar Nassau-Loon aan de macht was. Gedurende hun
leven verschoven beiden van geestelijke attitude. Zij sloten zich aan bij destijds recente
hervormingsbewegingen; in het bijzonder Maria van Loon volgde die nog tot na 1496
op devoet. De bijzondere positie die haar toegeschreven wordt op religieus vlak, is echter in hoge mate perspectivisch vertekend.
Enige algemene typeringen beginnen zich af te tekenen. Rond een drietal spanningsvelden, die mij fundamenteel schijnen, nemen hun werelden vorm aan. Familietradities werden voortgezet, maar raakten toch op de achtergrond door de individuele
stellingname. Ondanks het feit dat men te doen heeft met een hofvan de 'tweede garnituur' had men een wijde blik op de wereld. Dat primair eigen machtsbereik en familiecircuits de ruggegraat vormden, spreekt voor zich, maar daarbij bleefhet niet. De Bredase heer en vrouwe streefden ernaar het Bourgondische voorbeeld te volgen, zonder
hun Duitse culturele erfenis overboord te zetten. Als kleine Duitse vorsten lag een spiegeling aan het (Weense) keizerlijke hofminder voor de hand. De tegenstelling vervaagde trouwens toen in 1477 de Habsburgers de Bourgondische erfenis overnamen. Zocht
de hervormingsgezinde elite via de clausura van kloosters weer distantie te creëren? Het
meest intrigerend is wel de verhouding tussen een mannen- en een vrouwenwereld.
Het lijkt erop dat de vrouw zich liet inspireren door een door mannen geformuleerd
ideaal, maar daaraan een eigen gestalte gaf. Doorgaans was de inhoud traditioneel en
Duits, de vorm nieuw en Frans. Beide terreinen werden bediend door specifieke geestelijke stromingen, die ieder voor zich andere uitingen propageerden. Als in 1475 te Keulen de broederschap van de Rozenkrans ofin 1495 te Antwerpen door Filips de Schone
de broederschap van de Zeven Smarten van Maria opgericht worden, gedragen Nassause familieleden zich overeenkomstig het te verwachten gedragspatroon, gegeven het
feit dat beide genoemde broederschappen dominicaanse geloofsuitingen zijn. Van de
eerstgenoemde vereniging wordt Hendrik van Nassau-Beilstein lid. 139 Maria van
Loon deed niet mee.
AANTEKENINGEN
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tapijten bekend als de Nassause genealogiën', in: Oud-Holland84 (1969), 1-28; H. Heldring, 'Een iconografisch raadsel', in:Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 18 (1964),155-163; E. Duverger,
'Verder nieuws over de tapijten bekend als de Nassause genealogie', in: Artes textiles 7 (1971), 210-215.
Geschiedenis Breda 1,155-157, 163,250; vergelijk F. Brekelmans' 'Voorwoord bij herdruk'. De Zwarte
Zusters in de Molenstraat was een stichting door het stadsbestuur ten behoeve van de ziekenzorg; Cerutti, RechtsbrormenIII, 944 (1494 april 10). VergelUk ook W. Asselbergs en A. Huysmans, Het spe/vatr den
heilighe Saeramente vande NyellWel1Jaert (Zwolse drukken 14), Zwolle, 79 - 81.
Exempla van haar karakteristiek handschrift treft men aan in Drossaers, Domeinraad I, inv.nr 923,
reg.2272 (1496 okt 6), versozijde in marge en inv.nr 923, reg.2292 (1497 dec -) commentaar in de marge.
De eerste, een brief, ondertekent zij met MarU van Loon gravUnn zo Nassou, ze Fyanden rmd zo Dietz, vrouwe
ze Breda ete weeduwen. Soortgelijk ondertekening op de pliek van I]sseling, Begijn/u!f, reg.174 (1478 dec 1).
Demandt, Bestände, vooral 43 - 64 (Dillenburger Repertorium I, 1532-1536) geeft geen herkenbare verwijzing naar het testament.
Zie voor nadere beschrUving de Bijlage, waarnaar in de tekst verwezen wordt met (fol.).
Drossaers, Domeinraad 1,1. Gewezen zij slechts op de door Maria zelfgestichte instellingen van Vredenberg (1476) en 'Valkenbergh' (1478) die een integraal bestanddeel vormen van beide eerste versies. De
jaartallen in versie III spreken voor zich.
HSAW Abt.190, inv.nr 2048 (rekening van de hofmeester 1501 apr 11 - 1502 mrt 26), foI.l4v): Item mUn
gnedige joriffrauwe schickt eUnen botten von Breda mUt ierergnaden testamente unnd der bot was arme und ubel gecleijt,gaJfmijngnedigen her iem rock Ullnd kogel, umld ieh liesz iem sin sehoe /appel"! kost
-.2 alb
/IImdgaJfiem zu zenmge
-. 8.
Aan de hand van voorafgaande en navolgende posten te dateren tussen 10 november en 25 december
1501. Zie voor Oudaert hierna 68, voor Vander Dussen hierna 60, voor verkoopakte toelichting bij bijlage 103, voor o dili a hierna 114.
Woorden en begrippen die niet direkt duidelijk zijn, worden bU wijze van verklaring in de tekst tussen
haken opgenomen. Voor taalkundige problemen zij de lezer behalve naar E. Verwijs en). Verdam, Middelnederlandseh Woordenboek, 's-Gravenhage 1885-1929;). Verdam, Middelnederlandseh Handwoordenboek,
's-Gravenhage 1912 en). van der Voort van der Kleij, Verdam Middelnederlandseh Handwoordenboek. Supplement, Leiden 1983, uitdrukkelijk verwezen naar K. Schiller en A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bremen 1875 -1881.
A. van der Woude e.a. (eds.), ProbateJnventories. An new sourcefor the historical study ofwea/th, materia/ culture
and agricultura/ deve/opn/ent, Utrecht 1980; M. Baulant e.a. (eds.), Jnventaires après -déeès et ventes de meub/es.
Apports à U/le histoire de /a vie économique et quotidief111e XJf/(~-XIX siècle, Louvain-la-Neuve 1988; T. Kappelhof, 'Testamenten als bron voor de materiële cultuur', in:Janssen, Bos, 184 -187.
Haar neefJohan IV van Loon nam de bruiloft, de bruidskIeding en de sieraden voor zijn rekening; zie
KHA ODL inv.nr 278 (1440 febr 1): Jan van Loon-Heinsberg geeft zijn zoon in verband met deze onkosten financiële compensatie. Plaats en datum van de bruiloft naar Vetus Chronicon, 55. Cerutti, Rechtsbrom/en Il, 570 (ad nr 767), noot 2; vergelijk hierboven 6.
Zie voor het Nassause bezit in de Nederlanden, maar zonder die in Duitsland A. van Deursen e.a., Willem van Oranje. EenstrUd voor vrijheid en verdraagzaamheid, Weesp 1984, 124 (m 1 - 31). Voor privé aangelegenheden was hU bUvoorbeeld: febr '47 te Keulen, waar de Nassau's een huis gekocht hadden in 1444;
zie Arnoldi, Oranien-Nassau II, 163. Te Breda mei '48, okt '49, nov '50, febr '57.Jun '50 Kirburg, sep '64
te Vianden,jan '67 en febr '69 te SiegenenHadamar. Enjun '58, febr '75 te Dillenburg. Het opstellen van

163

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)

24

25

26

27

28

29

itineraria van de Bredase Nassau's blijft één van de desiderata. Het hier geboden overzichtje geeft niet
meer dan een zwakke impressie van de mobiliteit.
Overwegend op basis van biografieën en Drossaers, Domeinraad I, passim blijken de volgende dienstreizen: mei'41 - febr '42 op Rhodos; dec '42 Ferrara (ltl); sept/okt '44, apr '48 te Den Haag;jul '53 te Gent;
nov '55 Spiers (Brd); '56 te Luik; nov '56, mrt '43, febr '60, okt '67 te BrnsscI; apr '55 te Leuven.Jul '35 te
Atrecht en aug/okt '43 bij de Duitse keizer te Wenen, volgens J. Toussaint, Les relatio11S diplomatiques de
Philippe Lr Bon avec leConcile de Bàle (1431 -1449), Leuven 1942, 94 resp. 187; blijkens W. Paravicini, Guy
de Brimieu, Bonn 1975,258 in '65 te Montenaken enjuni '69 te Maastricht; injuni '36 te Calais naar M.R. ThicIemans, Bo~ngogl1e et Angleterre, Brnssel1966, 92.
'Prieuré du Val-Notre-Dame à Diest' in: ]\![onasticcll/ beige IV: Brabant, BrnsscI1970, 1340 onder verwijzing naar ongepubliceerde Petrns Ympens (t 1523), Chronicon Bethlemiticu111 IV-2, 78 bernstend in Na
tionale Bibliotheek te Wenen, Series nova 12816. Demandt, Katzenelnbogen, reg.5764 (1474jan 23): Maria van Loon begeeft zich van Dillenburg via Hadamar naar St.Goar, waar haar dochter Anna zich bevindt, met 45 rij- en 30 trekpaarden. Zij keert op 24 mei via hetzelfde tussenstation naar Dillenburg terug. Tussen 11 en 27 juli 1478legt zij het traject Hadamar-Dillenburg nogmaals af; Boehn, Anna, 44.
In november 1455 bracht haar broer - de bisschop - een bezoek aan Breda en nam intrek in herberg De
Zwaan op de Markt (nu nr 40); zie Adriaan van Ondenbosch, 'Chronicon rerum Leodiensis sub Johanne
Heinsbergio et Ludovico Borbonio' [-1482], in: E. Martène et V Durand, Veterum scriptomm et monumentomm amplissima collectio, Parijs 1724-1733; herdruk New York 1968, decI IV, 1227; vergelijk Drossaers,
Domeinraad I, 251-252.
[njanuari 1477 stuurde zij via Vianden brieven naar haar dochter Anna, die op dat moment te Dillenburgverbleef. Zie Boehn, Anna, 43 (1477 jan 31). HSAW Abt. 170 III: Korrespondenzen bevat niets van
deze aard.
De meestal gehavende exemplaren van haar zegel in rode was geven een wapenschild dragende engcI
weer Gewezen zij op Drossaers, Domeinraad 1, reg.1876 (1464 mei 17) = Cerntti, RechtsbronnC11 11,
reg.687 en afgedrukt door H. van de Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedmis van Zundert en Wemhout, Zundert 1920, 120; ibidem, reg.1941 (1471 feb 9) met betrekking tot heerlijkheden Lummen resp.
Znndert, alsmede ibidem, reg.1892 (1465 jnn 20). HSAW Abt. 170 I, Urk.1167 (1440 feb lO):Jan IV van
Nassau en Maria van Loon-Heinsberg doen afstand van hun aandeel op het graaf.~chap Falkenstein en
Münzenberg, dat Johan van Loon- Heinsberg als erfdeel van Maria's moeder, Anna van Solms, aan de
broers Dirk en Gerard van Sayn verkocht heeft. Ibidem, Urk. z.n. (1469 aug 23):Jan van Nassau en Maria
van Loon oorkonden dat Willem van Ockenheim alias van Ingelheim met hun toestemming zijn goederen en kerkgift te Dromersheim, lenen van het graafschap Diez-Nassau, verkocht heeft aan het kapittel
van Sankt-Stephan te Mainz; zie hierna 129. HSAW Abt. 171, B 956, fo1.34-35 (regest eind-16de eeuw)
(1471 -) Maria van Loon, gravin van Nassau, verbiedt Conrad von Bicken te jagen en te vissen zonder
medeweten van de graaf.
Betreftènde een lening aan de bisschop van Luik ter hoogte van 500 rgld, zie Drossaers, Domeinraad I,
reg.2116 (1484juI5), 2117 (1484juI9), 2132 (1485jun 17); aan haar zoonJan 3700 rgld tegen 10%) rente,
welke als lijfrente aan Maria op Paasdag uit de tol de Grosz-Königsdorf uit te keren KHA ODL 272,
fo1.26-28v (1489 jun 8); vergelijk bijlage, fo1.33v ter hoogte van 400 rgld.
Verschillende auteurs noemen haar 'vrouwe van Diest, Zelem, etc (sedert 1459)' en 'vrouwe van Stein
(sedert 1467)'. Het is twijfelachtig of zij daadwerkelijk deze bezittingen in eigendom verwierf. De aanspraken op de Loonse erfenis van de kant vanJacoba van Loon-Heinsberg werden doorJan IV van Nassau afgekocht; zie Drossaers, Domeinraad 1,151 en inv.nr 1099 met regesten 1187 (1423),1880 (1464),
t881 (1464) en 1892 (1465); KHA ODL, inv.nr 300-367 passim. In haar boedel (Habets, Thom, lxvilxviii) bevonden zich verschillende documenten uit dejaren 1461 - 1463 met betrekking tot deze zaak.
De rechten op Stein werden in 1464 aan Herman van Bronkhorst-Batenburg verkocht; zie Drossaers,
Domeinraad I, 152. Over de Diestse bezittingen c.a. ontstond een conflikt met de hertog van Gulik-Berg,
waartegenover de Nassau's aanspraken naar voren brachten op een kwart van het hertogdom Gulik; zie
over deze uiterst gecompliceerde kwestie Arnoldi, Oranien-Nassau 11, 180-190 en Koller, Regestm, nr 237
(1471/2) en 256 (1474 -). Men kwam in 1499 tot een definitieve regeling, waardoor Nassau het eigen
domsrecht over Diest verwierf.
Drossaers, Domeinraad I, inv.nr 1499, reg.1627 (1450 jan 24) is de eerst bekende op haar naam gestelde
oorkonde, die in verband gebracht dient te worden met KHA ODL 280 (1450 jan 20). Toen namelijk
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steldeJan IV van Nassau conform toestemming van de Bourgondische hertog d.d. 1448 okt 9 voogden
aan over zijn beide (sic) kinderen, mocht hij komen te overlijden. Vier dagen later legt Maria zich vast in
de geest van deze regeling te handelen; vergelijk Van Goor; Beschrijving, 30. Dit roept vragen op met betrekking tot het aantal kinderen dat het echtpaar op dat moment had, want volgens de genealogische feiten zouden zij toen drie dochters hebben, mogelijk zelfs vier; vergelijk hierna 114.
Meisjes trouwden meestal vroeg, zodat Anna (27 jaar),Johanna (20jaar) en Adriana (19 jaar) relatieflaat
waren. Mannen traden doorgaans in het huwelijk tegen hun dertigste;Johan V was 27 jaar. De huwelijkssluitingen van Anna, Engelbrecht Il en Adriana vonden respektievelijk plaats op 20 okt 1467(zie
Boehn, A1111a27-31), 29 jan 1469 en 12 sept. 1468. Maria van Loon was bij alle huwelijkscontrakten betrokken; vergelijk HSAW Abt. 170 Oorkondenrepertorium z.n. (1454 april 30) = Demandt, Katzenell1bogen, reg.4846.
Drossaers, Domeinraad I, inv. nr, 836 reg.1949 (1472 mei 4). Deze zogeheten Erste Erbeil1igung bleeftot op
heden ongepubliceerd.
KHA ODL, inv.nr 281 = 272, fol.6v-llv (1472 mei 4); onder weglating van wezenlijke onderdelen gepubliceerd door Cerutti, RechtslmmnCll Il, 766.
Zie voor financiële perikelen rondom uitkeringen uit Diest: Drossaers, D0111eil1road I, reg.2252 (1494 dec
23),2263 (1496 feb 10),2264 (1496 feb 19),2265 (1496 mrt 9),2270 (1496 okt 6), 2276 (1496 --),2290
(1497 dec 29),2292 (1497 dec -),2298 (1498 mrt 10), welke bijna alle betrekking hebben op een kapitaal
van 2000 gld dat de hertog van Gulik als feitelijke bezitter van deze goederen verschuldigd is aan Maria
van Loon. Vergelijk regelingen rond de dood van Jan IV: KHA ODL 272, foI.16-17 (1475 sept 4),15-16
(idem), 18- 19 (1475 okt 17), 20-21 (1475jan 2).
Met betrekking tot het tolstelsel te Königsdorfbij Keulen: Th. Lacomblet, UrktmdCllbuchfür die Geschichte des Niederrheins, deel IV, Düsseldorf 1857, nr 307 (1455 mrt 1): Bisschop van Keulen verpandt aanjan
van Nassau voor een schuldvordering van 41.050 rgld vanwege leningen en oorlogsvoering (vergelijk
het door hem waargenomen maarschalkambt van Westfalen tijdens de Soester Fehde 1443- 1449) de tol
te K. en alle daarmee samenhangende landtollen tegen eenjaaropbrengst van 2052 gld (= 20°1<, rente).
Nog andere akten vermeld in KHA ODL 272, fol.ll-llv, die alle gedeponeerd waren te DilJenburg;
vergelijk Demandt, Bestände, 53-57. Droege, Verfammg, 71 alwaar een verwijzing naar een ongepubliceerde oorkonde betreffende een andere rente van 5649 gld uit diezelfde tol ten gunste vanjan van Nassau; vergelijk voor tollen, aldaar 132 - 135. Koller, Regesten, nr 211 (1470 mei 28): Koning bevestigtjan
van Nassau in het bezit van de tol te K. gekocht van de bisschop van Keulen. Vergelijk Arnoldi, OrarlÎCIlNassau, 177-178.
Omtrent de positie van Steenbergen en Roosendaal: Drossaers, Domeinroad I, 18; Cerutti, RechtsbromlCll
I, UV-LV; Steen/JCI:IiCll, passim.
Vooral in de maanden maart tot oktober 1475 troffen de weduwe en haar zoon Engelbrecht Il met allerlei comptabelen afspraken om de douarie te garanderen. De oorkonden werden omstreeks 1478/89 in
een handzaam registerye (= KHA ODL 272) samengevat.
Paquay, vflendelinuskape/, vooral 15 (kaart 2), waar het accent lag op een overzicht van het soort bezit, verdeeld over geestelijkheid, heer en particulieren. Ik baseer me op de historisch-topografische informatie
in de collectieJ.J. Paquay, in het bijzonder map Catharinastraat/Kasteelplein.
Mondelinge mededelingen van de stadsarcheoloog G. vanden Eynde; vergelijk persberichten in dagblad 'De Stem'-West- Brabantse editie, d.d. 13, 14 en 18 april, 31 mei alsmede 12 sept. 1990. Een uitgebreide verslaggeving is in voorbereiding.
Drossaers, DomeinraadI, inv.nr 250, reg.923 = Cerutti, Rechtsbronnen Il, reg.311 (1405 apr 12):]ueten erve
van Os; ibidetn inv.nr 250, reg.1261 (1429 mei 12):Jueten erve was van Osse; IJsseling, Begijnhof, inv.nr 354
(cijnsregister 1427), fol.cr: achterJueten van Osse.
Aangaande het voorhuis: IJsseling, Begijn/u!!, inv.nr 354, reg.103 = Juten, Cartu/arium nr 94 (1424 mrt
4): H.einric Anier kanunnik huys ende erlJe; ibidem, inv. 354 (cijnsregister 1427), fol.c': erve dat her Heinric
Aniers was. Nam hij destijds de kleine prebende in het Herenkoor waar (vóór 1424 - 1426); vergelijk Paquay, Grofreliëf; 21 en noot 79? GAB RA 420, fol. 7-7v (1512jan 14): huys ende erve streckCllde achterwaert
aC1/ der stadtveste CIldeerve; ibidem 423, fol. 13-13v (1515 feb 7): huysinge C1/de eljfenisse ende metten hove dair
achteroen liggende, streckende van voir aen de strote tot achter aender stadtvesterl ende erve; ibidem, fo1.49v-50
(1515juni 23); 424, fol.74 (1517nov 13).
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Paquay, Wendelinuskapel, 33 noot 51 waaraan toe te voegen: KHA ODL 272, fo1.21v-24 (1478 tèb 22):
Illet dem ganck of! weech die HWI gaet il1 die hUJ'szinghe geheeten Valckenbelgh en KHA PHW A-12-V-8-45
(1508 jan 15): Drossaers, Domeinraad I, inv.nr 384, reg.2150 (1486 jun 12), hierna 41.
IJsseling, Begijnhof, inv.nr 634, reg. 238 afgedrukt in Juten, Cartularitlm, nr.208 (1531 sept 1); vergelijk
Juten, Grauwzusters, 20 en 155: hOImen (= Grauwe Zusters) hof!in Vallekenberch daer die groote lijndtboomell
op staen. Samenvattende geschiedenis van de geestelijke instelling geeft Geschiedenis Breda I, 156 - 157,
maar suggereert, 280- 281 een onjuiste locatie.
KHA PHW A-12-V-8-45 (1508 jan 15): stuk van perceel uitstrekkend mit eender stelten tot in ende aen het
Va1ckenbergh d.w.z. de erve beghhmende aen vander steghen die men uuter Katerstraet hme,ç;aet tot Valckenberge, gelegen tusschen den susterhuJ's aldair (= Grauwe Zusters) ende meester Harmam huysinge (= nr 17) strecken zoe
voots langs der voirs meester Hermens acherhuJ's oostwairt lijnderecht tot optgelint daer I1U staende recht tegen die principael vensteren van der eetcamel' vander voirs huyshlcQe Vander l'vlerwede ( = nr 21) in ruil voor een kleiner deel
van Valkenbergh: van der voirsgelint streckende oick oostwaert opten pael aldaer nu bestelt, die zuytwaert heen streckende es opten lweck oft uterstell cant vander mueren der voirs huysinghe Vander Merwede, staende neven de steghe die
gelegen is bij Sil1te Wendelijns capelle.
GAB Afd. IV-45 (Collectie eigendomsbewijzen van het voormalige Hotel 'De Schuur' in de Catharinastraat) inv.nr 1 - 4; zie inmiddels Cerutti, Rechtsbronnen lIl, 839, 871,937. Als eigenaren staan achtereenvolgens bekend: Heilwich, weduwe vanjan Oem (1478);Johan Gageldonck, priester (1481);Jan van
Buyssel, priester (1481);Jacop van Zeghen, kanunnik (1492) vergelijk Gooskens, Kal1unniken, 59: 14861496; Herman van Zeghen (1496). Zie G. Juten, 'Een oud huis te Breda' in: Taxandria 19 (1912), 179 181. Begin-16de eeuw bevond er zich een achterhuis; zie hiervoor 41 (ad 1508). Werd voor de verankering reeds in 1478 toestemming verkregen van Maria persoonlijk?
GAB Afd. lI-17 (Archief van H.Geest), inv.nr 1 (cijnsregister 1415), fo1.70v secundair d.w.Z. ná
1415/voor 1479: Jan Valkeneers, priester, die blijkens Van Goor, Beschrijvin,ç;, 87 in 1479 als kapelaan
overleed. GAB Afd. IV- 45, inv.nr 2: erfgenamen van Jan Valkeneers (1481), namelijk een bastaarddochter en twee dochters vanjan Baijen (1479); vergelijk GAB RA441, fol.ll1v (1536 okt 19) met interne verWIJzmg.
KHA PHW A-12-V-8-45 (1508jan 15) met quitanties d.d. 1522 aug 20 en 1525 jan24 geeft grond voor
de volgende eigendomslijnen: Filips van Spangen, heer van 's-Gravenmoer ( t 1509) die de eerste maal
gehuwd was metjohanna vande Merwede; haar erfenis valt toe aan de twee dochters van haar zuster die
gehuwd was met Antonis Aert Maes van Wijfliet. In 1516 werd Lijsbeth van Wijfliet, weduwe van Aernt
Collart van Lijnden, heer van Kessenich, en hertrouwd met Goeswijn van Brecht, heer van Hagoort
(gemeente Drongelen), volle eigenaresse. Sedert 1538 was Godert van Brecht de eigenaar, GAB RA
424, fo1.222-222v (1516 mei 14 met onjuiste perceelsomschrijving), 443, fol.170v-171 (1538 nov 7).
Zie voor de familie Van Spangen; W. Bezemer, 'Eenige aantekeningen betreffende het oude geslacht
Vander Spangen; in: Rotterdamsjaarboekje 4 (1894), 113 - 139 enJ. Renaud, 'Spangen en de Vander Spangen's', in: ibidem V-I (1943),203 - 212, vooral 209 e.v. die zeker ontvankelijk zijn voor correcties en aanvullingen. Vergelijk Drossaers, Domeinraad I, deel V: leenregister Polanen nr 384, 231, 110.
Wat de familie Brecht betreft niet te verwarren met de tak die Bouvigne te Ginneken en huize Brecht in
de Schoolstraat had; zie F. Brekelmans, Kasteel Bouv(ç;ne. Hoogheemraadschapshuis, Breda 1977, 25 - 29.
Vergelijk voor de Bossche tak Van Dijck, Optimate/j.
Sicnificante omschrijvingen: huysinghen, hovingen ende erfenissen (1516); hofstad, pleijl'le, hovingen ende erfenissen (1538 ná de stadsbrand van 1534). Voor archeologisch speurwerk 'De Stem' d.d. 4 dec. 1987. Zie
de klassieke reeks in Geschiedenis Breda I, 268-270, die sterk leunt op Van Goor's selectie. Voortgezet
(bouw)historisch onderzoek zal zeker meer aanvullingen opleveren.
GAB RA 420, fo1.7-7v (vóór 1512): mr Dirk Koek; (1512) de weduwe = Geertruit d.v. Hendrik vanden
Broeck. Daarna Adriaen, zoon van Hendrik vanden Broeck.
KHA ODL inv.nr 494 (1482 sept 15): in curia sua (= Maria van Loon) sive mansione quanl in opido de Breda
... hlhabitat dicta vulgariter Valkenberge in camera sua dormicionis ibidem existente; KHA PHW A-12-V-8-41
(1489 jan 18): in dOlnibus solite residentie. Mogelijk was het dak met blauwe/grijze leien bedekt; vergelijk
Hingman, Inventaris, inv.nr 1512 (stadsrekening 1494), pag. 163: mijnjol'~fr. van Nassouw krijgt subsidie
van stadswege voor 1000 blou leistenen, hetgeen zal slaan op een reparatie.
De sloop wordt vermeld in Aura, Catharinadal, 104: [amlO 1531] item wirt de huysinge int Valkenberch afgebroken. Juten, Cartulariul1l, 181-182 (nr. 207; 153Ijuni 30): afbraakmateriaal van huijsen ende bijnnenpoerte
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van Valkeubetghe. Reeds Îtl 1508 (KHA PHW A-12V-8-45) is sprake van ziju hoovinge ende plaetse van Valckmberglu, in 1522 (ibidem) van hof in Valckenbergh, in 1515 of 1517 (GAB RA 423, fo1.49v-50 resp. 424,
fo1.74) van hovinge vau Valckeuberghe, hetgeen erop wijst dat in de zuidhoek een tuin aangelegd was. Alle
belendingsomschrijvingen sedert 1531 verwijzen naar het Valkenberg als een onbebouwd terrein in casu tuin. Zie Van Goor, Beschrijving, 63. Vergelijk voor middeleeuwse tllinarchitektuur W. Janssen, 'Mittelalterliche Gartenkultllr. Nahrung und Rekreation' in: B. Hermann (ed.) Mensch lmd Umwelt im A.fittelalter, Darmstadt 1986,224 - 243; D. Hennebo, Gärten des Mittelalters, Darmstadt 1990; Hamburg 1962'.
Cerutti, RechtsbrorlnenlI, nr 767 par.7.
Vergelijk Geschiedenis Breda I, 267-268; S. Drossaers e.a., Inventarisseuvan de inboedels in de verblijvenllan de
Orarijes 1567 - 1795 (RGP Grote Reeks 147), 's-Gravenhage 1974, vooral 1 - 23 = M.Jurriaanse, 'De inboedel van het kasteel te Breda in 1567', in: BMHG 56 (1935), 215 - 260.
Bewaardgebleven exemplaren uit de kerkschat van de kapittelkerk St-Marje te Utrecht zijn te zien in
Rijksmuseum Catherijneconvent aldaar en het Rijksmuseum te Amsterdam, van het klooster St.Denis
in Museum de Cluny te Parijs, ofin het Victoria and Alben Museum te Londen. Zie Utrecht eell hemel op
aarde, ed. M. van Vlierden (tentoonstellingscataloglls), Zutphen 1988,68 (m 61). Voor eenhoorn-symboliek J. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie, Weesp 1985 5 210 - 211 (par. 584 - 585) en J. Einhorn, Spiritualis unicomis. Das Eillhorn als Bedeutullgsträger in Literatur und Kunst des Mittelalters (Münstersc he Mittelalter Schriften 13), München 1976.
Zo bestond er met Adriana en het geslacht Hanau blijkbaar weinig ofgeen contakt in tegenstelling tot de
familie Waldeck, met wie Maria ook na het overlijden van haar dochterJohanna connecties aanhield; zie
Drossaers, Domeil1raad I, reg.2270 (1496 aug 6) en reg.2287 (1497 okt 7); Hingman, Inventaris, 1512
(stadsrekening 1493), pag. 109 en 1513 (idem 1498), pag. 302 geven bezoeken aan Breda weer. Terwijl in
het testament het eerst vermelde gravengeslacht helemaal niet genoemd wordt, bedacht Maria (zie bijlage, fol.l2r) zelfs rwee leden uit die andere familie. Met mijn SO/l.van Woldeck kan absoluut niet, zoals Drossaers doet, Filips I (t 1475 geen datum bekend) bedoeld zijn gezien de datering. Deze nu werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik VII (1465 - 1513), die op zijn beurt weer een zoontje kreeg, te weten Filips
IV (1493 - 1574). Deze laatste zal identiek zijn aan mijn somgen Phijffs (sic) Var! Waldeck, waaruit blijkt dat
Maria goed op de hoogte was van het bestaan van dit achterkleinkind. Zie toelichting van bijlage 78 en 79.
KHA ODL inv.nr 444 (1499 mrt 19: testament van Cimburga van Baden): Item l11ijngnedigenjoncfroll van
Nassouw sal hebben eenen gulden SinteJan vanfinengoude. Vergelijk bijlage, fo1.20r: datguldenpater Iloster mijt
Sijntjohan.
Het boekenbezit is onderzocht door Byvanck, Boekenrij 9 - 10, en Korteweg, Bibliotheek, vooral 9 en 15.
Naar de huidige stand van onderzoek zijn negen banden achterhaald. Onomstotelijk bewijs levert het
ex-libris, waarvan de identificatie te weinig aandacht kreeg, want sommige zijn door een professioneel
geschreven (bijvoorbeeld Goessen van Rome, particulier secretaris van de Nassau's 1448 - 1463 ?) andere vertonen een meer onervaren hand. Zie afbeeldingen in Geschiedenis Breda I, afb. 23 = Korteweg, Bi
bliotheek, afb. A-I en Byvanck, Boekenrij, afb. 6. Aan het opmerkelijke gegeven dat het ex-libris beide
echtelieden noemt en zo het accent legt op het gezamenlijk bezit, is tot nu toe geen aandacht besteed.
Vergelijk LMA I kol. 2069.
Het echtpaar had minstens rwee literaire werken in bezit, die vóór hun tijd vervaardigd waren. Het beroemde Haagse Liederenhandschrift (zie Oostrom, Woord, 86-135) hoorde oorspronkelijk rond 1400
aan het Beierse hofte Den Haag thuis en zal als een relatiegeschenk uiteindelijk bij Jan IV van Nassau terechtkomen. De klassieke ridderroman van Duitse origine (zie Rudolfvan [Hohen-]Ems, Wilhelmvon
Orlens, ed. V. Janck (Deutsche Texte des Mittelalters, Berlijn 1905) in een 14de-eeuws handschrift wijst
op andere kanalen. Typerend is hoe Duits zij toen georiënteerd waren en hoe ver zij afstonden van het
Franse Bourgondische hof te Brussel, tot de inner circle waarvanJan nooit behoorde.
Zie voor de religieuze lectuur hierna 132.
Het gaat in totaal om 9 schalen, 7 bekers (krllserl) en 27 lepeltjes. Vergelijk W. Forbes, 'Ontwikkelingsfasen in het middeleeuws bestek', in: Rotterdam Papers 11, Rotterdam 1975, 17 - 22. Merkt op dat aan de weinige gouden/vergulde voorwerpen geen aparte aandacht besteed wordt.
Ik kom tot de volgende optelling wat het ameublement betreft: 1 grote stoel, 3 tafels, 6 stoelen, 8 bedden, 2 kisten (trijtsoer). Losse kussens boden zitcomfort voor de houten stoelen en banken. Tafels hadden
losse schragen. De maaltijd werd genoten van eetplankjes (telijoren) met tafellaken (laeken), grote en kleine handdoekjes (dwelen en serfetgen). Voor het bereiden van eten op open vuur beschikte men over een
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spit (spuppe), rooster, blaasbalg, tangen, trekstang (llaeD. In de keuken stond een uitgebreid assortiment
aan potten, pannen, kannen, kommen (sauseerken) , schotels, emmers (aker), ketels en diverse soorten pollepels. Standaard bij het ledikant (kutz) en matras (bet), eventueel voorzien vangardijnen, was één paar lakens, twee hoofdkussens (oerkussen) en één deken (van wol of dierevacht bijvoorbeeld lemmen). Bij de
vrouwenkledij vormde eenhoofdbedekking (falij) een vast onderdeel bij onder- (onderrock) en bovenkleding (tabert).
Impressies van wat men zich bij het een en ander moet voorstellen bieden de volgende tentoonstellingscatalogi: Thuis in de late middeleeuwen. Het Nederlandse bu~gerinterieur 1400 - 1535, Zwolle 1980; Huisraad
van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwelpen uit een 16de eeuwse boedeli1wentaris, Rotterdam 1986; lvIiddei
eeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1958. Vanuit sociaal- culturele optiek: Adliche Sachkultur des Spätmittelalters, Wenen 1984; G. Jaritz, 'Seelenheil und Sachkultur. Gedanken zur Beziehung
Mensch-Objekt im späten Mittelalter', in: Europäische Sachkultur des Mittelalters, Wenen 1980, 57 - 82.
In dit kader is geen diepgaand prosopografisch onderzoek verricht. Ik moest me hoofdzakelijk beperken tot geïndiceerde bronnen (publikaties).
KHA ODL inv.nr 272, fo1.21v - 24r (1478 fèbr 22) resp. Juten, Cartulariwl1, nr 208 (1531).
Zie RA Limburg, Archief van het huis Baarlo, inv.nr 215 in: Inventarissen van rijks en at1dere archiel1en van
rijkswege uitgl:geven, 's-Gravenhage 1928, deel I, 561 - 673, reg.9 (1463 nov 5: huwel~jkscontract). Hingman, Inventaris, inv.nr 1514 (stadsrekening 1502), fo1.14 7: weduwe Van der Dussen, namelijk van wijlen
Jan vander Dussen; vergelijk ibidem (stadsrekening 1500) fo1.67v: uitvaart van de voormalige schout
van Breda. Tot dezelfde familie behoorde de Bredase schepen Floris vander Dussen. Handelde hij in specerijen (kruijt); zie bijlage, fo1.11r,20r?
KHA ODL inv.nr 444 (1499 mrt 19: testament van Cimburga van Baden): Itemjoncfrou ElderCH i11 ValkCHbergh eellen gulden ritlek met eel1en robijn. Welke vrou w uit het geslacht Hamal- Van Elderen komt in aanmerking: Anna, die in 1501 met Fredrik van Renesse, heer van (Oost-)Malle huwde; vergelijk hun grafmonument in de Grote Kerk te Breda? OfMaria, gehuwd met Willem van Croy, heer van Chièvre?
Vergelijk voor het geslacht P(i)ertersem (-Van Merode) Isenburg, Statl1mtafeln, NF Vl73 ofNF VIll32,
waarin onderhavige persoon niet goed ingepast. Ofis hij toch identiek aan 'de hofineester' Jan Petersz?
In Bredase context komen we hem nog tot 1510 tegen; vergelijk GAB RA 415, fo1.28v (1499) en RA419,
fol.138v (1510). Herman (achternaam onbekend) heet in de Bredase stadsrekeningen (1494 - 1500) mr
Herman in Valkenbergh (zie toelichting op de bijlage 69).
Van Erpt wordt vermeld op fo1.2v,3r,5r,8r, 11r,17r-v, 18r,20r,23r-v. Hij stierfop 18 januari 1523; Necrologhul1 Breda, 339.
Zij behoorde met haar broer Adam (Becker, Pilgerfahrt, 62 noot 22 (ad 2): traceerbaar te St. Vith (BIg.) tot
1490) tot de tweede generatie van de bastaardtak Nassau-Detzem (bij Trier), waarvan de stamvader een
zekereJan van Nassau was. Wellicht gehuwd metjohanna vonder Raven zou hij rentmeester te Vianden
geweest zijn in 1457. Dit alles volgens Dek, Nassau, 130, die veronderstelt dat Engelbrecht I de verwekker was. In zijn testament echter gedenkt de graafdeze onwettige zoon niet. Gezien de Triers-Viandense
context lijkt het mij meer waarschijnlijk, dat Engelbrechts broer Hendrik van Nassau ( t 1451) in aanmerking komt. Maria van Loon was dus een 'stief-tante van Catharina, die Dek ten onrechte non
noemt. Zij kreeg van Maria op 1478 dec 1 eenjaar1ijkse uitkering - haar eerste vermelding te Breda-,
wat zou kunnen wijzen op een geboortejaar omstreeks 1464.
Vermeldingen op fo1.2v,3r,20r-v,21r en vooral 21v-22r. KHA ODL inv.nr 444 (1499 mrt 19: testament
van Cimburga van Baden): Itemjoncfrou Kathelijn in Valkenberghe eenen si/veren lepelgewrongen als eenen dorrCHstock.Juten, Cartularium181-2 (nr 207;1531juni 30): wijlenjonffrou 'Hijne. Na haar dood volgt blijkens
GAB RA inv.nr 430, fo1.41-41v (1524 aprilS) en afgedrukt bij G. Juten, 'Katharina van Nassau', in:
Taxandria 40 (1933), 125 - 126 een overdracht van een ront cofferen met verscheijdm zilverwerck ende gelde dairilme wesende door de executeurs-testamentair aan ervende neven en nicht in het Trierse, te weten:
- eel1 groote noote met eenen zilverm voete ende decsel mde in si/ver beslagCH (bestemd voor Dirk van NassauDetzem);
- zess groote nijeuwe si/verm croesens (voor Lambrecht van N -D);
- drie cleijn si/verm aoesen (voorJohan van N-D);
- drie cleijn silverm croesms (voor Peter van Hellissem erfg.);
- zess zi/vermlepelen (voorjohanna van N-D, gehuwd met Gerlach van Manderscheid);
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- in gelde tsestich goeden andriesgld, tseventich goudeu kourvorster gulden ende hondert Utrechtsche gulden (bestemd voor diverse niet nader genoemde personen).
Vergelijk voor de kokosnootbokaal R. Fritz, 'Kokosnootbokalen, vervaardigd in de Nederlanden van
de 15de tot de 18de eeuw', in :Antiek 13 (1979), 673-731; Kunst voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse kunst
"1525 - 1580 (tentoonstellingscatalogus), 's-Gravenhage 1986, 161 en afb. 86 (ca. 1535 heet de vroegste te
zijn!), 263 en 264. Zie voor Dirk van Nassau-D. Beckers, Pilge,fahrt, 62 noot 22 (ad 4) die tussen 14991504 rentmeester van Vianden was.
Fol.20r-v,21r,22v,23r van de bijlage kennen vermeldingen van haar. KHA ODL inv.nr 444 (1499 mrt
19: testament van Cimburga van Baden): Item joncfrou NImgriet in Valkenberge eenen si/veren lepel.
F. Fischer, 'De voorgeschiedenis van het testament in Nederland' in: E. Meijers en]. Eggers (eds.), Het
testament, Arnhem 1951,23 - 37; F. Cerutti, 'Het ontstaan van het testament in de Nederlanden', in:
idem, Hoofdstukken uit de Nederlaudse rechtsgeschiedenis, Nijmegen 1972, 97 - 118 die slechts juridische
aspecten belichten. Voor een ruimere optiek in regionale context: G. Schulze, Testamente des späten Mittelalters aus dem Mittelrheingebiet. Eine Untenuchung in rechts-und kulturgeschichtlichen Hinsicht, Mainz 1976 en
]. Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen
in testamenten uit Friesland, 1400 - 1580', in: N. Lettinck e.a. (eds.), In de schaduw van de eeuwigheid. Tien
studies over rel(fiie en samerdeving in laatmiddeleeuws Nederland aangebodm aau pnif. dr. A.. H. Bredero, Utrecht
1986,28 - 64.
Zie voor de mater = susterjerl(ne) ken fol.20r van de bijlage. Oudaert, die voorkomt op fol.3v, 11 I' en 17r,
trad eveneens als executeur op voor Cimburga van Baden (KHA ODL inv.nr 444 (1499 mrt 19) . Bredase
dekens namen deze taak voor de familieleden van de heren van Breda niet eerder waar, zoals ik elders
hoop te kunnen uitwerken. Vergelijk diens populaire biografische schets van F. Gooskens, 'Twee Bredase kanunniken', in: Heemkundige Kring Breda. Bijdrageu 1981,20-21 op basis van feiten vermeld in Gooskens, Kanunnikeu, 58, 60 en 63. Er zij op gewezen dat deze gehoortig Brusselaar en canonist uit Leuven
een exponent was van de Bourgondische bureaucratenfamilies; zieJ. Bartier, Legistes etgerls defin.ances au
XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe Ie Bou et Charles Ie Téméraire, Brussel 1955, 387 - 388.
Vergelijk de standaardwerken van Ariès, Jvlort en M. VovelIe, La mort et l'Occident de 1300 à nosjours, Parijs
1983, vooral 89-175. In het bijzonder zij nog verwezen naar Ph. Ariès, 'Richesse et pauvreté devant la
mort au Moyen Age', in: idem, Essais sur I'histoire de la mort erl Occidmt du Moyen Age à nosjOHrs, Parijs 1975,
85 - 103 = in: M. Mollat (ed.), Etudes sHrl'histoirede la pauvreté, Parijs 1974,510 - 524. H. Braet e.a. (eds.),
Death in theMiddle Ages (Mediaevalia Lovaniensia, Series 1-9), Leuven 1983. K. Stüber, Commendatio animae. Sterben in Mitte/alter, Frankfurt/M 1976. A. Haas, Todesbi/der in, Mitte/alter. Fakten und Hintveise in der
deutschen Utemtur, Darmstadt 1989.
Wie degeleerde man was die omstreeks 1501 te Breda een betoog hield over het nakomen van testamentaire verplichtingen, blijft giswerk. De Bredase stadsrekeningen verantwoorden een zuinige Îetering
van hoge gasten, waaronder een gardiaan van de franciscanen, genaamd Jacop, die de stad in 1500 en
1501 aandeed. Was hij het soms? Vergelijk Hingman, Inventaris, inv.nt 1513 en 1514, fol.68 resp.
133v-134r.
Ariès,1\10rt, 168-178. In dit verband kan men zich afvragen ofer doderullaskers resp. afbeeldingen vervaardigd werden, die later weer gebruikt zijn bij de huidige grafmonumenten.
In de opsomming die op fol.l7r gegeven wordt, mist men de St.-Anthoniskapel op het Haageinde (parochie Haghe), die toch als devotiekapel gelegen voor een stadspoort op een lijn stond met de St-Joostkapel op het Gimlekeneinde (parochie Breda).
Ariès, Mort, 178 - 180; vergelijk I]sseling, Begijn./1<?f, inv.nr 354, fol.r en 121 (necrologium begin-16de
eeuw), passim.
Waarom de kapel van deJohannieters hiervoor uitgekozen werd, maakt de beschikbare informatie (vergelijk Geschiedmis Breda I, 157-158) niet duidelijk. Speelt de patroonheilige van de orde, St.]an de Doper,
een rol? Vergelijk hierna 138.
Het lijkt mij niet zonder betekenis dat slechts de vrijdag en de zaterdag concreet ingevuld zijn, hetgeen
nadere studie verdient.
Afgezien van de huiskapelaan heb ik over de andere priesters niets kunnen vinden: Johan van Herentals,
Cornelis van Arendonk, her Hendrik en her Merselis blijken voor zover identificeerbaar elders in
Noord-Brabant evenmin pastoorsprebenden te hebben; vriendelijke mededeling A.-J. Bijsterveld,
Vrije Universiteit Amsterdam.
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Zie voor de getallensymboliek in het algemeen Ariès, Ai1ort, 173-178. Voor de 'Gregoriaanse dertigste'
C. Homeyer, Der Dreissigste (Abhandlungen der königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin),
Berlijn 1865; H. Herold 'Der Dreissigste und die rechtsgeschichtliche Bedeutung des Totengedächtnisses', in: Zeitschrift.f~irSchweizerisches Recht, Neue Folge 57 (1938), 375 - 420; R. Hebert, 'Les 'trentairtes'
gregoriens sous forme de cycles liturgiques', in: Revue bénedictine 81 (1971), 108 - 122.
Voor de gecompliceerde machtsconstellaties zij ter oriëntatie verwezen naar K. Demandt, Geschichte des
Landcs Hessen, Kassel 19803 (1959 1) en voor nadere bijzonderheden U. Reuling, 'Die territoriale Entwicklung Nassaus', in: F. Schwind (ed.), Geschichtlicher Atlas von Hessen, Text Imd Erlautenmgsband, Marburg 1984, 76 - 83 en aldaar gegeven literatuur.
Ariès, Mort, 180 - 182.
Zie de bijdragen vanJ. Kossmann-Putto en G. Marechal over de armenzorg in de Noordelijke resp. Zui
delijke Nederlanden in AGN 2, 254 - 280. Vele voorbeelden uit de Lage Landen tevens in het themanummer 'Armoede en armenzorg' van TvG 88 (1975), 449-636.
Voor het brood als christelijk gebaar van armenzorg zie Brood. De geschiedenis van het brood en het broodgebruik in Nederland (tentoonstellingscatalogus), Rotterdam 1983, 74 - 81. Betreffende de problematiek
van broodprijzen R van Schaïk, 'Prijs- en levensmiddelenpolitiek in de Noordelijke Nederlanden van
de 14de tot de 17de eeuw: bronnen en problemen', in: TiJG 91 (1978),214 - 255. Voor Breda zijn geen
studies beschikbaar, omdat seriële bronnen ontbreken. De door Van Goor Beschrijvincl;, 366 - 368 gegeven gemiddeldejaar-marktprijzen, eveneens in bewerkte vorm in Historia Agriculturae XI -1 (1977), 163 165, gaan niet verder terug dan 1535. Gezien de marktstructuur omstreeks 1500 zal voor Breda de beste
benadering gevonden worden bij E. Scholliers, Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de XVe en XV1e
eeuw te A11twelpen, Antwerpen 1960, 3 - 12 (roggeprijzen), 25 - 33 (approximatieve broodprijzen). Voor
het Nassause gaan we afop D. Ebeling en F. Irsigler, Getreideumsatz, Getreide- lmd Brotpreise in Kölu 13681797 (Mitteilungen des Stadtarchivs von Köln 65), Keulen 1976, xxxv.
In beide gevallen nemen we 1500 als peiljaar.
Zie voor H.Geest te Breda: Geschiedenis Breda 1, 160 en opmerkingen door F. Brekelmans in 'Voorwoord
hij herdruk' onder verwijzing naar een ongepubliceerde studie van L. van RijckevorseL Het overgeleverde cijnsboek, aangelegd in 14[15] en bijgehouden tot in d~ jaren dertig, met diverse jongere aantekeningen, bevat geen verwijzingen naar deze schenkingen. Een andere interne verwijzing naar het testament vanjan IV komt voor op fol.38r.
Juten, Vredenberg, ii - iv en x onder verwijzing naar een ongepubliceerde renteverkoop in maart 1520;
vergelijk ibidem, reg.207 (1538 sep 18) Krüger, Bisdom III, 60 (1543: 7 à 8 oude 111enschen).
Zie voor Vredenberg: Juten, Parochieën, 53-60; Geschiedenis Breda 1, 155-156; J. vander Smissen, 'Het
klooster Vredenberg te Boeimeer', in: Engelbrecht van Nassau 2 (1983)-4, 12-5. De jongste geschiedenis
belicht F. Vanhoof, 'De turbulente verhouding tussen het Kapittel van Sion en zijn kloosters te Ekeren
en Heindonk (1480-1502)', in: aGE 61 (1987), 163-209, vooral 198-203. Gesticht voor 25 besloten
zusters (ziejuten, Vredenberg, i, iii (1476), reg. 44 (1476),50 (1479) en vóór 1500 uitgebreid mettwee prebenden werd de financiële basis van 400 rgldjaarlijks in 1518 verbreed (ibidem, reg. 106). In 1526 verbleven er in totaal 55 personen (Cuveliers, Foyers, 472, noot h) en twintigjaar (1543) later 60 personen (Krüger, Bisdom UI, 60).
Op fol.20r meen ik de grauwe zusters te herkennen; naast mater suster Jenneken namelijk Meriken,
Buijszgen, Eckfeldergijn en Jenken Bertten. De laatstgenoemde trad later in bij Vredenberg; zie Juten,
Vredenberg, xii.
Geschiedenis Breda I, 163 en250 plus correcties in Voorwoord bij de herdruk blijven al te summier. Er is
nog sprake van mijn seechuys (fol.20r), dat ik hou voor een door Maria gestichte hospitaalvleugel van het
klooster Vredenberg.
Juten, Vredenberg, xi en regest 88 (1507 aug 24): aankoop van vier bunder te Zevenbergen om die dertien
armenjaarlijks te kleden op Witte Donderdag. Krüger, Bisdom In, 60 (1543).
Tot het Land van Breda behoorden twaalfkerkdorpen, namelijk Dongen, Gilze, Alphen, Chaam, BaarIe, Ginneken, Rijsbergen, Zundert, Etten, Prinsenhage, Terheijden en Oosterhout.
Koers naar HSAW Abt. 190 inv.nr 2048 (1501): 1 gld = 26 alben à 18 heller.
Theologische reflecties over de armoede geeft LMA I, kol. 986-988. Vergelijk voor sociale attitudes ten
aanzien van paupers F. vonBezold, 'Die ärme Leute und die Literatur des späten Mittelalters', in: Historisches Zeitschrift 41 (1879), 1 - 37 = idem, Aus Mittelalter und Renaissance. Kultu~l;eschichtliche Studie11, Mün-
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chen 1918, 49 - 81 enJ-L. Roches 'Lejeu de l'aumême au moyen age', in: Annales. Economies. Sociétes. Cultl.tres 44 (1989), 505 - 527. C. Lis en H. Soly, Armoede eI1 kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen,
1980,22 - 118, vooral 109 geven een visuele impressie van de omslag.
Voor de laat-middeleeuwse dodencultus c.q. zieleheilpraktijken zijn ondanks talloze aanzetten geen
fundamentele studies voorhanden vergelijkbaar met het onovertroffen Munsterse project Fraternitas eI1
Societas, dat zich op de voorgaande periode concentreert. Vergelijk voor een recente benadering: I.:ég/ise
et la memoire des morts dans la France mediéval ed. J. P. Lemaitre, Parijs 1986.
Wat obituaria betreft biedt U. Berlière, Inventaire des obituaires belges, Brussel 1899; supplement in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire beige 72 (1903), 83 - 112 niet meer dan een achterhaald werkapparaat.
Voor de Noordelijke Nederlanden is geen overzicht beschikbaar; vergelijk P. Döppler, 'Les obituaires
conservé dans les collections du Limbourg hollandais', in ibidem, 67 - 71. Berlière's oproep tot publicatie
heeft ternauwernood navolging gevonden; U. Berlière, 'Rapport sur la publications des obituaires belges', in: Compte rendu des séances de la Commission Royale d'Histoire 70 (Se série-l1) (1901), 26 - 39. Recente
benaderingen N. Huygenbaert, Les dowments néerologiques (Typologie des sources du moyen age 4, Turnhout 1972; H. Ooms, 'Franciscaanse necrologia', in: Franciscana 19 (1964), 49 - 69.
Wat gebedsgemeenschappen betreft dient gewezen te worden op de uitgifte van lidrnaatschapsbewijzen. Vergelijk H. Lippens, 'De litteris confratribus apud Fratres Minores ab ordinis initio ad annum usque 1517', inAPH32 (1939), 49 - 88. S. Wolfs, Litteraede bert~ficiiso.p. (1243-1524) (Fontes Minores medii
aevi 14), Groningen 1963 evenals HSAWAbt. 170 I, nr 1029 (1421 aug 17) geeft voorbeelden van dominicaanse zijde. Nog zeldzamer zijn lidmaatlijsten; vergel~ik Analecta saeris ordinis praedicatol'Um 2 (1895),
124 - 127. Aan de hand van financiële jaaroverzichten kon Van Dijck, Optimatetl een indringend beeld
geven voor de O.L.V.-broederschap te Den Bosch en P. Hoppenbrouwers, 'De broederschap van Onze
Lieve Vrouw te Heusden' in: D. de Boer e.a. (eds.), De Nederlanden in de late middeleeuwen (Aula-paperback
145), Amsterdam 1987, 199-235 op basis van een memorieboek.
Voor de grote samenhangJ. Moorman, A Ristory qfthe Frat7ciscan Order. From its origin to the year 1517, Oxford 1968,441 - 585, idem, Medievalfranciscan Houses, New York 1983 en D. Nimmo, Riform and Division
in the Medieval Franciscan Order. From St. Pratlcis tot thefollndation qfth.e Capuch.ins, Rome 1987, 433 - 658.
Zevenhonderdvijftigjaar minderbroeders il1 Nederland 1(1228 - 1529), Utrecht 1978. F. van den Borne, 'De
observantiebeweging en het ontstaan der provincia Genl1ania lnferior', in: Collectanea Franciscana Neerlandica 2 (1931), 133 - 236. Terwijl men voor het huidige België over een lopend monasticon beschikt,
verschijnend in Franciscarta, vanaf26 (1971) en momenteel gevorderd tot 45 (1990): Namen, moet men
voor Nederland nog steeds terecht bij het omzichtig te hanteren Schoengen's Monasticon Batavum, deel I:
Defranciscaanse ordw, Amsterdam 1941 met supplement.
Kok, Klarissen; C. Sloots, 'De Clarissen in Nederland', in; BGMN 15 (1954), 325 - 346; P.-E. de Meyer,
'Oorsprong en uitbreiding van de orde der arme klaren in België', in: Franciscana 8 (1953), 105 - 1'12; H.
Goyens, 'Documenta circa Clarissas Colettanas in Belgio saeculis XV-XVIII', in: AFR 5 (1912), 315 320; 8 (1915), 106 - 145.
Dat de franóscaanse bestuursdistrikten (zie M. Brusselaers, 'Bijdrage tot de geschiedenis van de
Franciscaanse 'Custodia Braba.11tiae', in: Franciscana 14 (1959), 69 - 109 en 15 (1960) 29 - 59) een rol
speelden, blijkt niet, want van de PrOlJincia Franciae komt alleen de custodia Luik in aanmerking en van de
zeven custodiae onder de Pnwincia Colonia val die van Deventer af. Alle andere gememoreerde kloosters
liggen in de wstodiae Keulen, Trier, Hessen, Westfalen, Holland en Brabant en zelfs nog verder zoals de
Prol'incia Saksen. Zie hieronder 103. Daar het mindenbroederklooster binnen Maastricht pas vele jaren
later (zie toelichting bij bijlage 39) tot hervorming overging, moet deze keuze op een vergissing berusten.
S. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland, Assen 1984; voor België en Duitsland is geen upto-date monasticon beschikbaar. Veel informatie over de hervormde richting bevatten A. de Meyer, La
congrégation de Hollat/de ou la rifonne dominicaine en territoire bourguig/wn 1464 - 1515. Documents inedits, Luik
1946 en G. Löhr, Die Teutonia im 15.)ahrlmndert. StHdien ~md Texte l'ornehm/ich ZUl' Geschichte ihrer Riform
(Quellen und Studien zur Geschichte des Dorninikanerordens in DeutschJand 19), Leipzig 1924, vooral
1 - 40. Zie voor de distriktenindeling omstreeks 1500 J. Martin e.a. Atlas ZIJl' Kirchengeschichte, Freiburg
1970, kaart 70a. Uit de traditionele C0I1gregatio Saksen scheidden zich de hervormden in 1464 onder de
naam Congregatio Holland af.
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Zo heeft een dominicanenklooster te Zaltbommel blijkens Wolfs nooit bestaan; een ander liet zij oningevuld (foI.9v). Kende Maria er verder geen meer?
R. Post, The Modem Devotion. Conjrontation with Riformation and Humanism, Leiden 1968. Ter oriëntatie
voor augustijnen in het algemene Monastiwn BatavlllII dee/lII: De augustijnse orden en Monastiwn BeIge
vooral deel TV: Brabant, Brussel 1964 - 1972.
De kernbeweging van de Moderne Devoten had zich verenigd in de Congregatie van Windesheim (zie
Monastiwn Windeshelllfnse) waaruit Maria enkele conventen koos: Grobbendonk, Oud- Turnhout, Mechelen (Bethanië) en Engelthal (?). Verwante kringen, zoals de Utrechtse Congregatie van Sion en de
Luikse Congregatie van Venlo, vonden bijna uitsluitend aanhang bij vrouwenconventen. Maria's selectie betrofonder andere Maaseik, St.Geertruid (Den Bosch).
E. McDonnell, The beguines and beghards in medieval cultures. With special emphasis 011 the Be/gian. scene, New
York 1969 (1954 1). O. Nübel, Mitteiaiterliche Beginen- und Sozialsiedhmgen in den Niederiandm. Eine Bátrag
ZUl' Vorgeschichte der Fuggerei (Studien zur Fuggergeschichte 23), Tübingen 1970. Vergelijk F. Koom, Begijnhoven in Holland en. Zeeland geduretJde de middeleeuwen, Assen 1981.
Axters, Vroomheid lIl, 360 - 378. LMA V, koI.426-427; Van Dijek, Optimaten en in de toelichting op de
bijlage 62 gegeven verwijzingen. Het verschijnsel als zodanig blijft moeilijk grijpbaar. Ook Breda zou
een kluizenares gekend kunnen hebben. Vóór 1478 bestond er tegen de pastorie in de Reigerstraat een
cluyse; vergelijk W. Bezemer, Oude rechtsbronnm der stad Breda (Werken Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen 1-14), 's-Gravenhage 1892, 49 - 50 (1478jan 16).
Zie voor een algemene karakteristiek Axters, Vroomheid Ill, 280 - 298 (franciscanen), 299 - 322 (dominicanen); diepgaander Dictionnaire de Spiritualité, deel V, Parijs 1964, kol.1315 - 1347 (franciscanen) resp.
1424 -1432 (dominicanen).
Juist in deze periode was er te Breda een hausse aan bouwaktiviteiten bij allerlei belangrijke instellingen: kerktoren 1468 - 1509, Begijnhof 1500 en Catharinadal 1498; zie Geschiedmis Breda I, 270,
278-279 en IJsseling, Begijnhof, reg.196.
VanDijek, Optimaten, 86 en 446 (bijlage X-F) heeft bijna uitsluitend betrekking op de tak Nassau-Merwede over de periode 1479/80 - 1517/8. Cimburga van Baden was wel lid en wellicht in haar navolging
zullen niet nader bekende leden van de Bredase hofhouding zich aangemeld hebben.
Zie voor het veel losser georganiseerde begijnwesen, dat ook minder scherp van de kluizenaarsters was
gescheiden: E. Neumann, Rheillisches Beginen- und Begardenwesen. Ein lvlainzer Beitrag ZUl' regliöserl Beweg/mg am Rhein, Meisenheim 1960 en W. Struck, 'Vom Beginen und Begarden im Mittelrhein', in: NASA
72 (1963),184-198. De meeste gingen omstreeks 1500 over in tertiarissen-gemeenschappen ofverdwenen daarna helemaal.
Schlager, Franziskaner; W. Kullman, Die sächsische Franziskaner Provinz. Eine tabellarischer Leitfaden ihrer
Geschichte, Düsseldorf 1927; F. Doelle, Die Observanzbewegung in der sächsischen Franziskanelprovinz
(Mitte/- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529, Münster 1918; idem, Die Martinianische
Riformbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz im 15. und 16.Jahrhundert, Münster 1921 stonden mij
niet ter beschikking.
Schlager, Franziskaner, 117 - 118 in navolging van H. von Achenbach, Kirchliche Einrichtungm der Stadt
Siegen VOl' der RejonnatiO/"l, Siegen 1881; Boehn, Anna, 65: betaling van 100 rgld in 1487 en 1488 in opdracht van Anna van Nassau door de rentmeester van Burgschwalbach (Hessen). Beeker, Pi/ge/fahrt,
77-78 noot 116 Anna geeft in 1495 en 1496 telkens 200 rgld. E. Beeker, BaHtätigkát, 39.
Elisabeth van Nassau, kanunnikes in Sankt-Ursulastift te Keulen, was een leeftijdgenote van Maria van
Loon, tot wie zij de familierelatie niet omschreef. Wie onder de 'nichten' te Diez, te Engelberg (?) en te
Altenberg verstaan moeten worden is niet duidelijk. In het eerste geval betreft het expliciet familieleden
van beide zijde (an beijden enden). Voorzover bekend komen geen vrouwen in direkte relatie tot de familie
Loon ofNassau- Dillenburg in aanmerking. Klopt mijn suggestie om voor Engelberg (?) Engelthai bij
Bonn te lezen, dan komt ook de tak Nassau-Beilstein in aanmerking, hetgeen aantoont hoe ruim het begrip nicht destijds was. Vergelijk hiervoor tekst pag. 10.
SlIItilnae geeft Maria op foI.6v,8v,9v,lOr,20r en fo1.35r. Prijsca1culaties zijn bijvoorbeeld 1 aam wijn = 8
rgld, een gevoerde mantel = 6rgld.
Zie voor de monetaire situatie P. Spufford, Monetary Problems and Politics in the Burgundian Nether/ands
1433 - 1496, Leiden 1970. De rijnsgulden staat in een gefixeerde verhouding op 40 Vlaamse groten (fictief) ofwel 20 stuivers (reëel). In 1496 werd een nieuwe gulden, de Philips- of goltgulden uitgebracht

172

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)

108

109

110

die omstreeks 150028 stuivers waard was. Betreffende het Middenrijn-gebied P. Spufford, Handbook of
Medieval Exchange, Londen 1986,240 - 250. Naar Keulse koers 43 witten.
Voor de metrieke kant van de zaak zij verwezen naar J. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten,
Amsterdam 1982. Voor Nassau bestaat geen studie; vergelijk R. Krausse, Umrechnung der in ehemaligen
Crassherzogtum Hessen VOl' 1817gebrauchten Ortsmasse in das metrischen System, Darmstadt 1956, 62 (1 maJder = 32 metzer); F. Verdenhalven, Alte Masse, Miinze und Cewichte aus den deutschen Sprachgebiet,
Neustadt 1968, 36: naar Frankfurter maat ging in 1 mesten = 14,3 I. en in 1 malter = 114,71.
Cuvelier, Foyers, 472 - 473 geeft voor het jaar 14964919 haardsteden hetgeen bij een bewoningscoëfficient van 5 personen per haard een bevolking oplevert van 24.580.
HSAW Abt. 190 inv.nr 2049 010frekening 1502 mrt 27 - 1503 apr 15), fol.2v: Item uf!dinstag darnach ( =
Jubilate) ist mij gejatter Wishenne in Brabant geritten in sachen als mijngnedigen heren weisz antriffende die van
Kerpen unnd anders zamselben. mail hait er mijn gnedigen junffrauwe selige uijtfunden want die was kUl·tz darvol'
nenilich den 20 tag aprilisgestarben alsa ''lait mijn gejatter uit siner hmttschrifJt herbij verzet ... fol.3r: Item mijngnediger heren haU den Beierzu Zelle geschick Imnd mijnergnedigenfral.lwen verkunt mijnergnedigejunJfrauwen saleigen absterbengaJfich iem zu lane 1 gld 6 alb. = Boehn, Anna, 87-88.
HSAW Abt. 190 inv.nr 2049 (hofrekening 1502 mrt27 -1503 apr 15), fol.4v: Item uJfmontag darllach (=
23 mei) l'lait man an drien enden. eijns tags mijn gnedigen jonJfrauw selige zu Siegen, DillenbUl'.g Imd Herbom be,<;angen bin ich des tags zu Herbom ,<;ewest Imd uszge,<;~fèn zu dem begengnisse:
/Jon irtse 28 priesteren eglichen6 allms macht
6 fl.
6 alb.
item dem schoe/meister Ceorgen zu presenden
3
[item] den 2 locatell
4
item dem o~ganisten
3
iteln den 2 wsteren
6
item in das becken hait ich althellergethain der wurden geoppert 6 gld macht
5
9
item der arme lute was 350 minus 4 igliche 1 brait unnd 1 allms darzu urmd den sefwlerijin iglichen 2 altheller macht
dar ich uszgab 14 gld 12 alb. geredertfacit
12
24
unnd eijn arme melJSciu quame 11.och inl heijnrijthen
2
fol.5r Item uJfgenlelten tag hab ich her Johan dem kuchenschriber gegeben das begengnisse zu Di/nburg mijt
priestern unnd armen luten usz zu richten also haU mil' herenjohan gerechent das er hait uszgegeten das sich alzusamen be/mfft unnd in sume bij wezen ist her ingenheichent;'1 eijn same
33
16
Item in mijnergnedigen jOl'ifJrauwen seligen testament ist bestijmpt etlichen. c10ister igliehen 5jl. Zll geben also hab ik
seesz cloistem uszricht;"lge gethain nemblich in Zelle, zu Corbach, zu Marpurg, ZH Croneberg den observanten und
in Mentz, darzu in das claister in Aldenburgkfacit iglich cloister 5 jl
30
fol.10v:
Item als herJohan Schnijder dechants Heidericlu sone die 6 wochen langk alle dage Iwit missegethain und das wijhewasse VOl' die lieflebargeworjfen zu Dilnburg var mijngnedigejoriffrauwe selige also hab ich iem vam bellelhegegeben
2redergld
1
21
Item desselbigen iglichen haben der pferher und capplan zu Herbom aueh gethain hab ich ien auch gegeben
21
1
item dem gloekner zu Dilnburg
8
item den zweien glocknem in Herbom das sie die 6 UJochen,<;e/it haben
16
item dem pferher in Herbomgegeben eijn gaintzjar var mijnergnedigenjorifJrauw sele zu bittmlut des testament
1

fol.27v
Item als die wolgebome Inijn gnedigejo'!ffrauw selige in Bredagestorben und in testament verlaeszen arme lute in cleideren, also hab ieh lut des hiebij,<;ezeigtell registersgekaufjt lumdert und zweij duijeh darzu 261Jz e/n herbers duijchez
grae und wiesz, tUlch zweij schwartz duijcher; davon sint gecleijt arme lute lut des registers hierbij im ampt zu Siegen
200 personenlmd im Di/nburger ampt 318 personen unnd haben die duijchgegulten zusamm wie davon eigentlich
geschrieben wes iglichsgewest Imnd was leI1gde die duijche gehaltel1 haben die SOl11me be/euJft sich lijf
398
5
fol.37r Enifangen als jonfJer TJ'ijngen van Nassau hait usz Brabant geschickt VOl' mijn gnedigenjonJfraHtlleH sele
umb Cots willen kom zu bestellen armen Illten L1l1nd was van iel'e das geit gewoh.t liff 200 jl was under de11l gelde
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liichts des in Brabant verschafft was dan ich has usz dem Relde verwechselt das mijn gned(ç;en hem verzert haitgutes
geldes das ich hie VOl' entfanck setze irst
161
tl.noch (volgen enige munten) Item disz geit lwit mijn gnedigen hem uszReReben und wes her nochfolgt dasz ist alles
bij eijn ander im seckei wil ieh mijt den stueken liebern (volgt nadere specificatie van munten)
HSAW Abt.190, inv.nr 711 (rekening Kellerei Dillenburg 1502), foL26r Item dij pristerengegeben zu l/lijner
gnedighenjorifJrouwen seligen begenknisse 6 mesten (haver); foL27v Item Zit den kerzen in DillenlJllrg (doorgehaald?) en van den Herborn als mijn gnedighejonffrouwen gestorben was
12 f was
Item zu rnijnergnedighen jorifJrauw seligen begencknisse
92 f was.
Vergelijk Becker, Bautätigkeit, 74 noot 46.
Hingman, Inventaris, inv.nr 1513 (stadsrekening 1499), fo1.119: Opten dijnsdach 25 injtmio '99 .lijn opten
Oort [= stadsherberg in de Reigerstraat] vertert bij meester )005, den medcijn van Breda,)an derl drossaerd,
scoutz, burgemeesters mde anderen goeden mannen eeli gelach, dwelc geschenckt want dm voirs mI')oosen den medcijn om des wille dat hij vanmijnerJ 11Ceren bij mijne genedigen vrouwen geseijnt was
32 stuiver
[bidem, inv.nr 1514 (stadsrekening 1501), tà1.131: OpterJ 19ten dach van aprilis anno '02 ,ç;esceeI1ckt meester
Claeusen, den medecijn van Antwerpen, die bij mijl1regl1ediRen jOl1frouw comCl1 was il1 hairen siecten ende cranckten
dair haere gpwdel1 saliger gedaehterl aIflivich gewordden is, 4 der stadtcanl1C11 wijns, houdende 10 quarten el1de elc
quart 2 stuver 1 ortfacit
22 'h st.
foL 1331': Item betaelt der voirs werdijrlnen opt terhuys die aldair vertert wairel1 opterl dach dat men die lllltvairt dade
van mijnjorifJrouw bij el1ige van mijns heren dienaerel1gedragel1
17V2 st.
Necrologium Breda, 359 - 360 (ad 20 april). Aan de memorie is een schenking van 4 schild = 2 213 rgld aan
de kanunniken en 2 schild = 1 1/3 rgld aan de kapelanen verbonden. Haar naam wordt niet vermeld op
20 april in het necrologium van Catharinadal, in het jaargetijdeboek van het Begijnhof (IJsseling, Begijnho.f, inv.121), in het memoriale dejimctonml van het Cisterciënserklooster Mariënkroon bij Heusden
(Bavel, Mariël1krool1, inv.nr 718 (ca. 1445 -1591) ofde diverse in de toelichting op de bijlage genoemde
obituaria.
Vergelijk Paquay, Grafreliiif, 21-22. Betreffende het glasraam in de kerk van Baarle(- Hertog): GAB
Afd. V-I: Varia, inv.nr 685 (aanwinst 1986-36; voorheen RANB Collectie Aanwinsten 1898 nr 26 =
Collectie Vorsterman van Oijen; zie VROA 21 (1899),298) volgend op een 17de eeuws afschrift van een
oorkonde uit 1350 april 1 (zie Cerutti, Rechtsbronnen I, nr 197) de notitie: wiert hij ( = Jan IV van Nassau)
heere val1 Lecke ende van Breda efw. ende trouwde met NIaria dochtervanRrave Va/I Lool1 heere van Heijnsberch ende
Leeuwel1bergh etea. wiens beijder wapene ten huijdigel1 dage noch staen inde kercke van Baer/e aen het oosten eijl1de
van het hooge choor boven den hooge authaer het wapen val11Vassauw aende noortsijde ter hooger handt het wapen
Va/l Loon-Heijl1sbel;ç;h el1de LeeuwCllberch aende zuijtsijde mde haerder voorschreve wapme door den anderen gecartelleert il1 het midden etw. Vergelijk]. Goetschalckx, 'Baarle-Hertog' in: Bijdragen tot de Geschiedenis van
Brabant 7 (1908), 581 - 632 waar herhaaldelijk verwezen wordt naar een handschrift van G. van Herdegom ( t 1675), A/males Baerlenses, momenteel berustend in het parochiearchiefte Baarle-Hertog zonder
signatuur; vergelijk Archiefvan het bisdom Breda, 603.]. van den Broek, Bijdragen tot de geschiedenis van
Baerle, Tilburg 1947; F. Brekelmans, De Belgische enclaves in Neder/arld. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis Vall
Baarle-Hertog en Baar/e-Nassau, (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 4), Tilburg
1965.
Vergelijk Van Goor, Besclzrijvin,g, 94; Krüger, Bisdom, deel UI, 58 en 190; Aura, Catharinadal, 64-67;Juten, Taxandria 11 (1917), 16; Juten, Parochieën, 56-57; Nog MOt/asticon Windeshemense Belgie, 219 neemt
een mededeling uit 1474 van i'vfonasticon Batavum II, 153-154 onkritisch over. Als eerste heeft Brens, Catharinadal, 5 zich sceptisch hierover uitgelaten. De Bredase annalen van c.a. 1625 (zie noot 1), f01.14r:
Item 1446 opden dijnsdach nae den palmsol1dach (= 12 april) wertjoffroliw Dele van Nassou gebore!1 die na //Onl1e
was und ste~ffmater te Boijmaer int cloester van Vredel1berch tot Breda. Klopt dit late gegeven, dan werd zij 18
jaar non en overleed 49 jaar oud. Roy, Notitia, 463 omschreefhaar doodsoorzaak als volgt: obiitque al1l1o
1495 die 22 aprilis lJ.lcmariae Hollal1diae oppido quod adiuverat ut ilUc a carcinomate sanaretur quo sinistra mammella laborabat. Becker, Pi~ç;eifahrt, 74 - 75 noot 104: in febr 1945 liet zij haar broer te Dillenburg weten
ihre genade jlilifJer Ottilie val1 kal1ker genesen te zijn. Becker, Bautätigkeit, 43 onder verwijzing naar Kam··
merrechnllug van 1495 fo1. 4 (na 31 april/voor 2 mei): memoriedienst te Worms.
Zie pag. 1 en noot 5.
Uitdrukking van zijn geestelijke instelling, die einen strenR reUgiösen Sinn ganz im Stile jener Zeit (ADB)
heet, geven de volgende concrete feiten. HSAW Abt. 170 I, Urk. z.n. (1471 mei 3): pauselijke toestem-
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ming tot gebruik van draagaltaar in privékring; ibidem (1472 febr -): dispensatie om tijdens vasten bij
gebrek aan olie ofvis allerlei zuivelprodukten te gebruiken m.u.v. kaas. In 1484/5 ging hij op pelgrimstocht naar H.Land; zie Becker, Pilgerfahrt. Deze onderneming, die destijds geheel beheerst werd
door de franciscanen en die door deze een geheel nieuw-testamentische programmering kreeg, plaatsen de stichting van het observantenklooster in een bijzonder daglicht. Uit de overgeleverde rekeningen blijkt zijn intensiefconrakt met de minderbroeders in de omgeving. Hij liet zich voor het H.Franciscus-hoogaltaat in het minderbroederklooster te Siegen begraven.
Boehn, Anna, passim enE. Ennen, Frauen im Mittelalter, München 1983 (1981), 211- 214. Anna van Nassau-Braunschweig werd door haar moeder bedacht (fol.12r en 20r); vanuit haar weduwegoed te Lüchow bracht zij bezoeken aan Breda; vergelijk Hingman, Inventaris, inv.nr 1512 (stadsrekening 1493),
pag. 109, 118; 1514 (idem 1500), fo1.67v. Als regentes voerde zij in 1482 kJoosterhervormingen door in
de benedictinessen stiften Fallingbostel, Walsrode en Oldenstadt en reorganiseerde te Celle de francis
canessen en begijnen door samenvoeging. rn 1488 zou zij nog ingrijpen bij de cisterciërserinnen in Isenhagen. Zie Boehn, Atu'la 53-54. Naast haar steun aan de stichting te Siegen (zie noot 104) verstrekte zij
bouwsubsidies aan de observanten te Celle; zie ibidem, 86. Als weduwe verkreeg zij pauselijke dispensatievoor de aanstelling van een biechtvader en het bezit vaneen draagaltaar; ibidem, 62. In haar voormalige residentie CeJle begunstigde zij het Sankt-Annen- en Sankt-Georgspital. Vergelijk HHSD Niedersachsen, Stuttgart 1969,94-97 resp. 306-307. Zij werd begraven in de parochiekerk te Celle. Een afbeelding van haar in Rathaus te Lüneburg; zie H. Gmelin, Spätgotische Tafebnalerie in Niedersachsen und
Bremen, z.p. 1974,677-686, vooral 685 nr 19 (post-middeleeuws) en 678 (voor lokatie).
Zie verschillende bijdragen in AGN IV, 377 - 438.
Blonden, Den Hem, inv.nr 10', reg. 53' (1424juni 8). Aalst, Nassau-La Lecq, inv.nr 421 (origineel), 1060
en 69, fol.54 (afschriften), reg. 100 (1463 juli 9) met insertie van 1424juni 8 (geen regest.) Zie Drossaers,
DOl'I'lei1'lraad I, deel 5: leenregister Polanen, 22 (nr 58); Monasticol1BatOlmm Il, 170 (sub voce Schoonhoven
1) met deels onterechte kritiek in suppl, 24 (sub voce: Brandwijk).
De grosse ofhet afschrift, waarvan de inhoud, Van Goor, BeschrijIJi1'lg, 519 - 520 (bijlage 82) zonder
bronvermelding afdrukt, en gedateerd dient te worden op 27 juni 1448, is niet overgeleverd en ontbreekt in de pauselijke registraties verwerkt in het Repertorium Gerl1laniwl1l; H. Sauerland en H. Timme,
Urkul1den und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, deel 7, Bonn 1913, 209
(nr 528) = Repertorium Germaniwl1l Il, nr 1210 (1405 aug. 24) ten gunste van Engelbrecht enJohanna; zie
hiervoor 117. Wat gewone aflaatbrieven of'boterbrieven' betreft waarin bedelorden handelden. Vergelijk in het algemeen P. Fredericq, Codex dawmeHtorum sacratissimanml indlûgentiarul1l n.eerlandicarum 13001600 (RGP Kleine reeks 21), 's- Gravenhage 1921; Brom, Archivalia, passim. N. Paulus, Geschichte des
Ablass in. Mitte/alter. Vom Urspnmg bis ZUl' Mitte des 14Jahrlumderts, Paderborn 1922-1923.J. van Herwaarden, 'Middeleeuwse aflaten en Nederlandse Devotie', in: D. de Boer e.a. (eds.) Nederlanden in de late mid
de/eeuwen (Aula paperback 145), Amsterdam 1987, 31 - 68. OokJan IV van Nassau had eigen Romeinse
kanalen; zieDrossaers, DomeinraadI, inv.nr 1435, regest 1620 (1449 okt. 2). Rond die tijd ging zijn broer
Hendrik naar Italië (ná mrt 1450 - 18jan 1451 t)
Vanouds termineerden de minderbroeders uit Dordrecht te Breda. Dat zij zouden verblijven bij de
Grauwzllsters, baseert Placidus op post-tridentinische gegevens. Zij komen niet in aanmerking voor
een nauwe band met Maria, daar het Dortse klooster de conventuale richting volgde en pas in 1502
overging tot de observantie. Zie P. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland (Hollandse Studien JO), Dordrecht 1977,35 - 40; J. van Dalen, 'Het minderbroederklooster te
Dordrecht', in: Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdol11 Haarlem 25 (1900), 186 - 214.
Gezien de bijzondere schenkingen door Maria aan de observanten te Antwerpen (bijlage, fo1.9r) en hun
aantoonbare invloed in Breda op het einde van de 15de eeuw, komen zij het meest in aanmerking. VergelijkJuten, Cartularium, nr 162 = Ijsseling, Begijnhof, reg. 192 (1496 aug 3: testament van begijn Elisabeth Coninckx): ... ende den abservantencloestervan Sinte Franciswsardene t'Antwerpen tsiaers om bOYrlinge mede
te wpen 5 grt VI. = 2'h st. en KHA ODLinv.nr 444 (1499 mrt 19: testament van Cimburga van Baden):
item den observanten van Antwerpen om missen te doen voir mijl1 ghenedighe vrouwe sess rijnsgulden wrrent eens.
Dit sluit aanwezigheid van minderbroeders van elders niet uit; zie Hingman, Inventaris, inv.nr 1513
(stadsrekening 1499), fo1.120: broedei' Denijs den gardiaen vanden. absalvanten te lV1.echelen.
Juten, GrauWZlJstel'5, 80. Een passie-overweging op dagschema formuleerde een dominikanes te ValDuchesse (BIg), Margareta van Gerines (t 1470); zie Axters, Vroo,-nheid I1I, 304. Vergelijk H. van Rooij,
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Het oud-archiefvan het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertoi;ellbosch, 's-Hertogenbosch 1963, reg. 1761 (1499
sept 5): bij testament wordt een vereniging in het leven geroepen ter herdenking van het Lijden van
Christus in navolging van Breda. H. Böhme, 'Zur Leiden Christi-Verehrung im Spätmittelalter', in
NASA 62 (1951), 67-97, vooral 79-86. Maria's eigenhandige aantekeningen van religieuze aard treft
men aan in de marge van Drossaers, DOineinraad 1,923 verso (zie voor datering reg.2272 (1496 okt. 6): In
nomi/le Domini, amen. Maria matergracie mater misericordiae, tu 1105 ab hoste protege in hora mortis suscepe exaudi
oratiouem. Hec est dies quamfecit dominus dies est laetitiae? Een middelnederlandse bewerking van Dies est laetitiae komt voor op fol. 54 van het Haagse Liederenhandschrift (zie Die Haager Liederhandschrift, ed. E.
Kossman, 's-Gravenhage 1940) De tekst vindt men ook afgedrukt in C. de Bruin, Verwijs' Bloemlezit1g
uit de middelllederiaudse dichtkul15t 3, Zutphen 1958, 246 - 247.
Het standaardwerk K. Kneller, Geschichte der Kreuzwegandacht van den Allfängen bis ZUl' volligell Ausbildullg
(Stimmen aus Maria-Laach Ergänzungsband 98), Freiburg/Br 1908; zie voorts literatuuropgaven in
Lexikollfür Theologie ulld Kirche, deel VI, ko1.627- 629. en Dietionary ofthe Middle Ages, deel XI, New Vork
1988, 467-468. Voor de Nederlanden zij in het bijzonder verwezen naar:]. vander Loos, 'Geschiedenis
van de H.Kruisweg-devotie', in: De Katholiek 138 (1910), 25-38, 139-156; A. Janssen, 'De kruisweg.
Ontstaan en aflaten', in: 0115 Geloof, Orgaall van het algemeelI secretariaat vall gelo<!fwerdedigillg 7 (1921),
193-211; 241-260, vooral 196-199. A. van Zedelghem. 'Aperçu historique sur la dévotion au chemin de
la croix', in: Colleetaneafrallcisccma 19 (1949), 45 - 142 vooral 104-116; P. Gerlach, 'Over het ontstaan van
kruiswegstaties', in: Het Gildeboek 36 (1954), 12 - 17; W. Knippenberg, 'Kruiswegstaties' in: Brabauts
Heem 38 (1986),11 - 27, vooral 11 - 15 en]. van Herwaarden, 'Geloofen geloo[~uitingeninde late mid
deleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalem bedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering', in: BlvIGN
98 (1983), 400-429.
Geen van alle blijken de in 1912 gepubliceerde informatie van Kalf, i\1ollumenten, 284 te kennen. Zie Cerutti, KUIlSt, 27 noot 144, Juten Parochiëll, 55 noot 1 geeft de tekstpassage naar het exemplaar in het
Aartsbisschoppelijke archiefte Mechelen weer:figuras Passionis Domilli . .. ad illstar Calvariae propeJerusalcm exlapidibus artificiose swlptis ab ipsa Maria ereetis. Nu ook bijlage, fo1.4r, secundair. Wat men zich moet
voorstellen is onduidelijk. De staties kunnen de vorm van ingemetselde basreliëfs hebben of de vorm
van losstaande gebeeldhouwde kruisen aannemen. Vergelijk E. Kramer, Kreuzweg und Kalvarieberg.
Historische und baugeschichtliche Ulltersuchuugell (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 313), Keh11957.
Er ontbreekt een diepgaande bestudering van (kunst)historische zijde van de 'middeleeuwse' kruiswegstaties, die fundamenteel verschillen van de contrareformatorische periode. Vergelijk de 13 staties
afkomstig uit Aalten (Achterhoek), momenteel in Rijksmuseum Catherijneconvent ABM b 619-631,
die als Westfaals gedateerd worden omstreeks 1530; zie P. Bouvy, A1iddeleeuwsche beeldhouwkunst ill de
Noordelijke Nederlallden, Amsterdam 1947, 184-185 en afb. 195-196 en Gerlach, o.c., 13 en 14; zie voor
twee ontdekte kruisen te Overasselt (Gld.) A. Schulte, Het Rijk vall Nijmegell. Westelijk gedeelte (De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst), 's-Gravenhage 1982,232 en afb. 277a-b (zonder
nadere datering);]. Engelbregt, 'Zeven reliëfs aan de Hervormde Kerk te Vught', in: Bulletin vall de Ka
nillklijke Nederlalldse Oudheidhmdige Bond 70 (1971), 142*-143* verraden duidelijk renaissance motieven
en dateren daarom ná ca. 1525. De Bredase kruisweg behoorde wel tot de zuidelijke reeks, waarvan mij
geen voorbeelden onder ogen kwamen.
Ten gunste van de Grauwzusters Drossaers, Domeillraad I, inv.384, reg.2150 (1486juni 12) en ten behoevevan Vredenberg ibidem, 315, reg.2112 (1484 april 26) en 1386, reg.2261 (1495 -). Haar ingrijpen bij de
keukenmeid-affaire Juten, Cartularium, 161 (1496 april 30) De aanwijzingen om invloeden van de Moderne Devotie te bespeuren zoals F. Gooskens, 'De Moderne Devotie en het Bredase Begijnhof in: Ellgelbrecht vall Nassau, 1983, afl. 4,15-18, meent, zijn te zwak om het tegendeel te bewijzen. Deze feiten geven een indicatie dat de begijnen in franciscaans, lees: observants vaarwater terecht gekomen zijn.
R. Vaughan, Philip the Good. The Apogee ofthe Burgundiall State, Londen 1970 en idem, Charles the Bold.
The Last Valois duke ofBurgrmdy, Londen 1973 gaat niet op dit aspekt in. Zie L. Ceyssens 'Les ducs de
Bourgogne etl'introduction de l'observance à Malines (1447 - 1449), in: AFH30 (1937), 391 - 419. Op
verzoek van Karel de Stoute schreef in 1471 Johan Uijtenhoven (o.p.), Traetatus pro reformatiolle, ed. R.
Martin, in: Allaleeta Ordinis Praedicatorum, 26 (1923), 46 - 48, 297 - 304.
Vergelijk voor Isabella van Portugal A. de Lagrange, 'Itineraires d'Isabelle de Portugal', in: Armales du
Comitéflammand de France 61 (1938), 1 - 191; C. Looten, 'Isabella de Portugal, duchesse de Bourgogne et
comtesse de Flandre 1397 -1471', in: Revue de littératurecomparée 18 (1938), 5 - 23; H. Drouot, 'La perso-
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nalité d'lsabelle de Portugal', in: Annales de Bourgogne 18 (1946), 142 - ; 19 (1947),234-235; C. CannonWillard, 'lsabel of Portugal, patroness ofhumanism?', in: Miscellanea di studi et ricerche sul Quattrocento
Francese, Turijn 1967, 519 - 544. Voor Margareta van York L. Hommel, Marguerite d'York ou la duchessejunon, Parüs 1959, vooral 313-346; M. Thielemans e.a., Ma/guerite d'YiJrk et .1011 temps (tentoonstellingscatalogus), Brussel 1967; C. Weightman, Ma/garet ofYiJrk, duchess oJBurgondy 1446 - 1503, Gloucester 1989;
W. Blockmans, 'Marguerîte ofYork as patron and donor', in: T. Crain (ed.), Ma~ituerite ofYork, Simon
Mamion and the Vision ofTondal (ter perse). Laatste twee verwüzingen dank ik aan dhr. W. Blocktnans te
Leiden. 1hssen de observantjohannes Capistrano (t 1456) en hertogin lsabella bestonden contakten;
zie H. Lippens, 'Saintjean de Capistran en mission aux Etats bourguignons, 1442-1443', in: AFH 35
(1942), 113-132; 254-295. A.Jans, 'Bouwstenen van een synthese van het kerkelijk en godsdienstig leven te Mechelen tijdens de Bourgondische hertogen', in: HKM (1973),58- 89, gaat geheel aan problematiek voorbÜ. In dit verband zij slechts gewezen op de Bourgondische achtergronden bij de stichtingen c.q. hervormingen, die binnen Maria's selectie vielen: Antwerpen (145517), Brussel (1459), Boetendaal (1466), Herentals (1471).
In de stortvloed van vrouwenstudies wordt opvallend weinig aandacht besteed aan dit aspekt van de
middeleeuwse standenmaatschappÜ. Aanknopingspunten voor de ideologische invulling van het rolpatroon voor een weduwe vindt men in G. Gerhard-Goebels, Das Bild der Witwe in der deutschen Literatur
des Mitte/alters, Bonn 1962. Vergelijk S. Shahar, 7llssen ideaal en werkelijkheid. Vrouwen in de middeleeuw se
wereld, Houten 1986, 97-100.
Erens, Catharinadal, nr 394 = Aura, Catharinadal, 78 (1452 dec. 9):Jan van Nassau schenkt één bunder
moergrond in de Hollandse Moeren aan het klooster ten behoeve van jaargetijden, te houden daags na
hwentio Crucis (= 8 augustus) tijdens hun leven en na hun dood drie dagen na de Bredase jaargetijden
(zou moeten z~jn 6 febr. resp. 23 april). Necrologium van Catharinadal uit 1761, pag. 132 (3 mei): Commemoratio noliilis prirlcipis En,itelliert comitis de Nassou et dOinini de Breda et domicellaejoannae, eius conthoralis,
qui dederunt Il0liis Imum dimidium lionarium moers jacens in parochia Tèrheijden. Pro joannae Nassau ceterisque
jimdatorilius oliligatur conllentus ad Il(itiliasnovem lectionum et mediam commendationem; pag. 33 (2 febr.): Commemoratiojoamtis illustris comitis de Na55()uw et domini de Breda et domicellae Nfariae de Heijnslierch eius conthoralis cum prolibus qui dedmmt noliis Imum dimidium bonarium mom jacem in parochia TèrHeijden, pag. 107 (9
april): Commemoratiojoannis illustris comitis de Nassaouw et domini de Breda et domicellae Mariae de Hijnsberch
eius conthoralis, qui dederullt flObis Wlilm dimidiuln bonarium moers in parochia Tèrheijden quae obiit anno 1502.
Een 18de eeuw af.,chrift van het middeleeuwse necrologium (aldaar, afd. Brokstukken), geeft voor
fol.23 dezelfde tekst. Zij gaan alle terug op deze ene schenking.
Blonden, Den Hem, inv.nr 43, regest 101 (1453 juni 16): Jan IV van Nassau geeft op verzoek van de
kastelein te Schoonhoven aan de regulieren van Den Hem 3 morgen land, voorheen in bezit van de leenman Dirk Beijnhen, maar door deze zonder toestemming van de leenheer aan het klooster geschonken
en daardoor aan de leenheer vervallen, die gelegen zijn tussen de Lek en Berchambacht (in dorso: Everwien land), op voorwaarde dat de kloosterlingen een eeuwigejaargetüde zullen doen: op alsulke vonvairde ende condicie dat de religiose des vorscit0idhuys erjUc ende ewe/ic allejaere op eenen sekeren dach die wij hen beteijkenell sullen een devoot ellde temelickjairgetijde dairvoir schuldich sullen .lijn te doene voir omvoirs. voirvaderen ende onser ende onser lievergesellijmlen zie/en ende sonder dat enichs te laten. Vergelük Drossaers, Domeinraad 1-5, 136
(nr 388 te Schoonhoven) zonder datum, wanneer tevens 4 morgen naar deJacobskerk te Utrecht gaan;
mag men een parallelconstructie verwachten? Van Utrechtse kant is geen informatie bekend; vergelijk
S. Muller, Catalogussen van de bij het stadsarchiefbewaarde archieven, Utrecht 1911 - 1913, 47 - 80. Aalst,
Nassau-La Lecq, reg.1 00 (1463 juli 9): Prior en convent van regulierenklooster St.Maartensdonk te
Brandwük beloven voorJan van Nassau en zijn vrouw Mariajaarlijks en speciale memorie te doen en in
het vervolg de erfcijns van 2 herenpond aan diens rentmeester te voldoen: 50 helilien wij den selveil onsen lievenjonker wederom dairvoirge/o()ft endeciteloven mit desen brieve dat wij ende ome nacomelincite vordam trouwe/ic voir
onsen voirs lieven jonker ende voir onse li(~Je jon.ffrouw, jonf!rouw .i\1arie van Loen grevijmle ende vrouwe der se/ver
lande, sinegesellitl1le ende voir hore kindere ende oic voir alle hore ouderen sullen liidden, hore namen in ome boke ende
registeren dairom doen scriven ende jairlix een sonderlinge memorie ~fie gedenckenisse dair of! houden tot ewigell
dacit en .
HSAW Abt. 1701, Urk 1631 (1469 aug 24) Deken en kapittel van Sankt-Stephan te Mainz oorkonden
datJan IV van Nassau als leenheer hun toegestaan heeft van Willem van Ockenheim alias van Ingelheim
diens leengoederen en de kerkgift van Dromersheim (Kreis Bingen) te verwerven, waarvoor zij beloven
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jaarlijks een memorie te houden voor de graaf, zijn voorouders, zijn vrouwen zijn nakomelingen op
dinsdag na Maria Geboorte; darumb so hall wir dechant und capitel velgunt VOl' ems und umer nachkomen, Ul1S
verbunden und verstriekt, versprechm und verbunden um und III1Ser nachkornen in crafft disses brieffes eill ewig testament und begengnissejerlich eim im jare uffden dinstag nach Nativitaties Marie [ 8 sept.] zu thun und zu halten
mit vigilien Ull.d selemessen als darJ;ewonlich ist zu gescheen und zu bietten vor des vmgenanten 1111SerSgnedigC1l j!II1Ckem, voraltem gravC1lll11dgravinnm zu Nassauwe, vorsmergnaden siner,<;nadC1l husfrauwC1l ind irer nachkomC1l selen zu ewigen zijten und uJIdar diepersonen [ ... ] adder des vOlgnantel11111Sers stiftes dester basze dat zu gereijszet
werden und dewilliger sin, so wollen !l11d sollen wie zu dem eegnanten begengnisse eijgen wnd slmderlich presentz
keuffen und bestellen die man den personen zu solichen begengnisse kOlnenden hantreijchen !mdgeben sall als sargewonlich ist. Vergelijk aldaar z.n. (1469 aug 23) en (1469 okt 16) voor de daadwerkelijke overdracht.
Boehn, Anna, 98-99 = Zeitschrift der Geschichtsvereinfür niedersächsischen Kirchengeschichte 6 (1901), 201
(1510 dec 4). Anna van Nassau-Braunschweig roept een memoriestichting in hetleven in de burchtkapel te Celle voor haar eigen zieleheil inclusiefmller eltem alze zaligen gravenjohan Va/1 Nassow Imses vaders,
Marien gebome van Lon, unserfiwn moder, [...]
HSAW Abt. 171, inv.nr T 552, [deel 2 = ] pag. 15 - 40. Datering post quem op basis van watermerk
Bricquet, Filigranes (zie bijlage inleiding), nr 13858 (in voce sirène). De beschikkingen zijn als volgt over
de hoofdplaatsen verdeeld: Breda pag. 15-25 en graafschap Nassau pag. 29-40 namelijk Siegen pag.
29-32, Dillenburg, pag. 33-34 en Vianden pag. 35-36. Vergelijk hierboven 82.
Een gedetailleerde handschrift- en inhoudsbeschrijving kan in dit kader niet geboden worden. Het
volgende geeft niet meer dan een eerste impressie. Vergelijk voor boeken in bezit van vrouwen S. Bell,
'Medieval women book owners: arbiters oflay piety and ambassadors ofculture', in: Sigm.Joumal ofwomen in witure and society 7 (1982), 742-768.
Ad a, b,j, k, l:delen van de vulgaat. Overgeleverde bijbelse lectuur zijn:
UB Leiden Hs Ltk 233 (psalterium 1300/50). Zie Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden I, Leiden 1887, 12: De Souter ofhet Boek der PsalmC1l, fol. lr-52r: 150
psalmen; fo1.52v-57: Cantica der heiligen en geloofsbelijdenis van Athanasius. Het handschrift bevat geen eigendomsmerk. Te identificeren met g?
KB te Kopenhagen, Thott 123 Fol. (historiebijbel 1450/1500)
ad c,g niet te identificeren.
ad d. Laurent d'Orleans (o.p.), SOIIl111e Le Roi [Parijs 1279] onuitgegeven; zie R. Bossuat, Manuel biblia
graphique de la litteraturefrançaise du Moyen Age, Melun 1951-1955; herdruk Geneve 1986, nr 7804,
6659,3598-3606.
ad e. HenriClls Suso (o.p.), Horologium aeternae sapimtes [Koblenz 1327/34]. Editie: P. KunzIe, Heinrichs
Seusos Horologium. Brste kritische Ausgabe (Spicilegium Friburgense 23), Freiburg 1977. H. van de
Wijnpersse, De dietse vertaling van Suso's Horologium Aetemae Sapientiae, Utrecht 1926; = KB 73 E 24,
fo1.103-202v. Vergelijk KB 75 A 1 (1450/1500).
ad f. Bertold van Freiburg (o.p.), Summa johannis [Freiburg ca. 1300] LMA I, kol. 2031-2032.
Kerkrechtelijke verhandeling = KB 74 A 49 (1470).
ad h en i: niet te identificeren getijdenboeken.
ad n. vergelijk F. Hossfeld, Der Dekalog. Seine späteren FaSS!t11ci?en, die originale Komposition und seine Vorstufe, Gättingen 1982 en hierna Marquard van Lindau.
ad o. M. Dusch, De veer utersten. Das Cordiale de quattuor nOlJissimis IJon Gerhard van Vliederhovm [Duitse-Orde-heer Utrecht c. 1420] in mittel- niederdelltschm Uberlüjérllng (Niederdeutsche Studien 20), Keulen
1975, vooral 61 *- 62* waar gewezen wordt op een Dillenburgs handschrift: KB 73 E 23, fo1.156v-7 r.
ad t. M. Schmitt, Dergrosse Seelentrost. Bin niederdelltsches Erbaullngsbuch des vierzelmtenjahrhunderts (Niederdeutsche Studien 5), Keulen 1959. Anoniem, wellicht o. p.; vergelijkj. Deschamps 'De middelnederlandse handschriften van de Grote en Kleine Sielentroost', in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor làal- en Letterkunde et1 Geschiedenis 17 (1963), 111 - 167, die deze vermelding niet kent.
Onder de overgeleverde handschriften zij gewezen op Marquard van Lindau (t Konstanz 1392 o.f.m.),
Wegwijzer in dat gelapt land. Vergelijk VeifasserLexikon VI (1987)2, 81-126, vooral 85-95 (Al): Dekalogerklärung en Auszug der Kinder Israel, wellicht versie C3 (d.w.z. gevolgd door bloemlezing van spreuken). Zie]. van Maren (ed.), Marquard van Lindau. Das Buch der zehn Gebote (editie Venetie 1483) Textausgabe mit Binleitut!ci? und Glossar, Amsterdam 1984. A. Ampe, 'Marcus van Lindau en de Nederlanden', in:
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OGE 34 (1960), 374- 403, vooral bijlage 391-402 kent onderhavig handschrift niet.
= KB 74 A 50, fo1.1 - 102r, gevolgd door Disz ist derpalmbaum (fo1.102-104) en diverse korte spreuken
(fo1.104v - 116) eindigend met Completum Spire anno LVI in die palman/m etc (= Spiers 1456 mrt 21).
jan van Leeuwen [lekebroeder te Groenendaal-Brussel t 1377]. Zie S. Axters,jan van Leeuwen. Een
bloemlezing uit zijn werken, Antwerpen 1943; Verfasserlexikon IV, 504-510. = KB Brussel IV 401 (ca.
1460). Het verdient nader onderzoek in hoeverre aantekeningen in de diverse banden afkomstig zijn
van Maria zelf.
Blijkens Korteweg, Bibliotheek, passim komt men de volgende dateringen tegen ca. 1450, 1455 1456 te
Spiers vervaardigd, 1460 en 1470.
]. Uttenweiler, 'Zur Stellung des Hl. Hieronymus im Mittelalter', in: Benediktinisches Monatsschrift 2
(1920), 522-541; A. Pöllmann, 'Von der Entwicklung des Hiëronymus- Typus in der alteren Kunst',
ibidem, 438-522;]. jungblut, Hieronymus. Darstellung und Verehrung eines Kirchenvaters, Tübingen 1967;
M. Meiss, 'Scholarship and Penitence in the Early Renaissance. The image ofStJerome', in: Pantheon
32 (1974),134 -140.
HSAW Abt. 170 I, Urk. 1565 (1465 aug. 1): Broeder Arnd, dominicaan, doet afstand van het beheer
van het hospitaal te Nassau, datjan IV van Nassau-Dillenburg hem toevertrouwd had, omdat hij door
brandschade arm en zwak geworden is, waarop de graafWerner z.v. Ulrich van Camp aanstelt op de
conditie voor 100 gld aan verbouwing te besteden en zijn leven lang aalmoezen te geven aan de armen.
GA 's-Hertogenbosch, Archiefvan het Clarissenklooster, inv.nr 43, fo1.258-260, reg. 347 (1457 juni
9): Hertog Filips van Bourgondië oorkondt dat ten overstaan van het Brabantse leenhofjan IV van
Nassau erkende dat hij aan de Rijke Clarissen te DenBosch verkocht heeft een erfrente van 11 rgld, aflosbaar met 198 rgld (d.w.z. rentevoet 5'12 %), uit te keren uit stad, land en goederen van Breda en
Grimbergen, waarop het leenhof de erfrente in leen uitgeeft aan Willem Schilt. Vergelijk Monastico11
Batavum I, 109: clarissen- urbanisten sedert niet nader opgegevenjaar.
Erens, Catharinadal, nr 427 (foutiefop 8 dec 1461) = H. van Bavel, Regestenboek van het archiifvan de abdij van BeYl1e 1400-1500, Heeswijk 1990, reg.797 (1461 nov 24). Het necrologium van Catharinadal uit
1761 houdt de herinnering aan de hervorming vast op 2 februari: pag. 23: Etpreschriptus 0) illustrisjoannis comes riformationelll et itlc1usionem huius monasterii asede apostolicaprocuYavit anno millesimo quadrigentesimo sexagesimo tertio, obiit postea 1475.
Een verre van onpartijdige uitspraak doet de prior van Catharinadal in een brief aan de hertog van
Kleef; L. Sloet, Het hoogadellijk, vrij wereldlijk stift te Bedbur bij Kleif en zijne jtiffers (Verhandelingen der
Konink lijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde XII-2), Amsterdam 1879, 97 (nr 125).
1475 febr. 18: Illustris enim comesJelicis recordationis,johannes de NassoU!, altem die Purificationis beate virgitJis
Marie [3 febr.] obiit proxime elapso, qui ut ab incolis probis inter omnia virtuosa opera nullum virtuosius peregit
quam quod inc1usionem monasterii mOl1ialium, auxilio sedis apostolice etfavore complacentia abbatis Premonstratensis perfecit. Ruim 50jaar later zou het nageslacht anders terugkijken; zie Cellarius, Bildteppich, 6: Fuit
homo benignus multisque egregiis infactis visus.
Vergelijk Paquay, Grafreliëf, 33 noot 61 en hiervoor aantekening 54.
Zie voor Beilstein's lidmaatschap aantekening 91. j.e. Schmitt, Apostolat mediant et société: une confrérie dominicaine à la veille de la Réforme' in: Anna/es. ESC 26 (1971), 83 - 104; D. Oosterbaan, 'De
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BijLAGE: TESTEMENTAIRE BESCHIKKINGEN VAN MARIA VAN LOONHEINSBERG, VROUWE VAN BREDA; CONCEPT--TESTAMENT CA.
1495/97 - 1501.
autograaf
- ARA te 's-Gravenhage, Archiifvan de Nassause Domeinraad tot 1581, inv.nr 5,101.1 - 16 (ca. 1495) (I);
ibidemJol.17 - 32 (ca. 1497) (Il);
- Hessisches Hauptstaatsarchiv te Wiesbaden, Abteilung 171: assau-Oranien (inventaris: Repertorium Von
Erath 1747, sub voce: Maria van Loon) T 552, pag. 1 - 12. (1501 nov.ldec.) (lIl).
afschrift:
Koninklijk Huisarchiif te 's-Gravenhage, Oud-Dillenburgse Linie, inv.nr 279 (19de eeuw onnauwkeurig naar
III).
Verwijzing:
S. Drossaers, Het archiifvan den Nassausehen Domeinraad, Eerste deel: Het archiifvan de Raad en Rekenkamer te
Breda tot 1581, 's-Gravenhage 1948,pag. 1, inv.nr 5 met onjuiste datering 'ca. 1475' (voorheen: Nassause Domeinen, Inventaris I nr LXXXVIIJol.llOv).
Beschrijving:
ad I en Il: 32 bladen ongifoliëerd in twee katernen (I e11 II) in perkamenten kaft met opschriften Breda, vanden
[verstervinge ?] van wijlen mij me genedigenjonffr. en LXXXII met potlood aangevuld fol.l1 Ovso. Katern
I (bladen 1 t/m16) vastgezet in de kaft en aan linker bovenhoek licht beschadigd zonder tekstverlies; katern Il (bladen
17 t/m32) losliggend zonder bindsporen. Papieiformaat 21 Vz x 30 cm. Watermerk in beide katernen hetzelfde type:
letter P bekroond met bloem; vergelijk Ch.-M. Briquet, Lesfiligranes. Dictionnaire historique des marques du papier
des leur apparition vers 1282jusqu'en 1600, z.p. 1907; herdruk Amsterdam 1968, deel IV nr 8622 (1481 - 1489;
Maastricht 1481, Utrecht 1485/6) vergelijk 8627 (1491/4), aangetroffen in de bladen 1, 4 t/m 8, 13 alsmede 18,20,
25 t/m 28,30 en 32. Alleen in katern Iop eerste vieren laatste vierpagina's liniëring van bladspiegel met dunne inkt.
Tekst is over de volle pagina uiterst onregelmatig en zonder opmaak geschreven.
Onbeschreven bleven defolio's: hen v, 4v, 12v t/m 16v; 241' en v, 25v t/m 27v, 28v t/m 31v, 32v.
Ad lIl: één katern van 6 bladen, modern gepagineerd. Hierna wordtfoliëring vanuit katernen I en lIdoorgetrokken
om eenheid van bron tot recht te laten komen en verwijzingen te vereenvoudigen; aldusfo1.33 - 38. Papieiformaat
21Vz x 28Vz-30 cm. Identiek watermerk als in I enIl, aangetroffen in bladen 33 (= pag. 1/2),36 (= 7/8),37
(= 9/10); vergelijk HSA WiesbadenAbt. 170 lIl: correspondentie, map 1480 - 1489, nr 14 (1486 okt. 10) en map
1490- 1492, nr 7 (1493 sept. 13). Met het oog op verzending regelmatiger tekstopmaak dan in de andere katernen.
Over de volle pagina beschreven wordt niet altijd de onbewust aangehouden bladspiegelgerespecteerd.
Onbeschreven blevenfo1.3 6v (= pag. 8) en 38v (= 12).
Editie:
Vanwege het persoonlijke karakter (i.t.t. beroepsschrij1!er) geif ik de 1!oorkeur aan een diplomatische uitgave, die
slechts op ondergeschikte punten afwijkt 1!a11 de richtlijnen giformuleerd door het Nederlands Historisch Genootschap, waarbij de leesbaarheid de doorslag gaf De tekst wordt versiegewijs als één corpus aJgedrukt. Noteringen uit
1!erschillende momenten en ongelijktijdige redactionele correcties zijn herkenbaar door positie, inktkleur en letterhoogte, maar zij zijn nooit van dien aard dat de inhoudelijke continuïteit ernstig verstoord wordt. Foliëring staat temidden 1!an de tekst tussen [ } opgenomen. Latijnse cijfers zijn naar moderne schrijfwijze weergegeven met uitzondering 1!an jaartallen. Lacunes resp. oninge1!ulde passages blijven gehandhaafd 1!oorZ01!er zij het begrip niet in. de weg
staan. Afkortingen worden in de regel opgelost. Doorhalingen, secundaire correcties, ~atere?) marginale aantekeningen en dergelijke zijn in letter-voetnotengegeven. Personen en plaatsen krijgen middels cijfer-noten summiere toelichting.
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I.: EERSTE ALGEMENE VERSIE.

[foI.2r]
Want geijn dijnck sijcherse en is dan a) de doet unde geijn onsijcherre dan de ur des doetz, daerom wijl
ich he beschrijffen mijnen wsserste wijl unde begert op mijnen son 1 , dat he mijn testament wijllaesen
volbrengen, 50 ich dat heer sal beschrijffen unde mijnen testamentare da in beholffen sijn wijl unde
sijnnen deeneren dat befelen, sij mijl' da zo helffen unde bezalijng doen offsij mijl' schuldijch sijn, want
icht vanden mijnen gem doen solde. Want man mijl' feel schuldijch blijfft, sa datich hoffda van sal man
mijch bezalen al bijn ich doet mijn erme sele sal ewelijch leffen haffen ich bij Gade. Mer omdat mijch
gruwelt lang int fegefuijr zo sijn, 50 machen ich den goeden geistelijch cloesteren unde ermen Iuden de
vur mijn sele moegen bijtten om der zo Gade zo komen dat dan eijn deijl dreget. Ich lijcht des [fol.2v]
neet al bij mijl' en hette mer dat mant mijl' noch schuldijch wel', sa hofft ich mijn son solde mijnre seIen
da in beholffen sijn als ich eme doen sulde; storffhe vur mijch als gescheen mucht, al ist neet verseenlijch; doch steit al an Gat. Unde ich haen gekoren den geistelijchen goeden eberen dechen zo Brada,
heer Kaerle2 ; der hait mijl' zogesaet eijn mijt testemantoer zo sijn. Unde daer zo haen ich gebeden her
Walter, mijnen cappelaen3, Trijngen van Nassouw4,Jan van Peterssom 5 , susterJenken 6 ende noch me
ander om dat feel an luit van den closteren unde erme luijde etc. Op dese vurs. verlasen ich mijch dat sij
ir best doen sullen zo troest mijnre ermer selen; dat ken Gat.
In dem namen Godes amen. Zo dem eersten begerren ich dem almechtige Gade in der ewijcheit
mijn erme sele, de ich van Gade ontfangen haen, dat sijn gotlijche mijlde bermhertzijcheit de da wederom wijl nemen ij sijn gotlijche genaede om in der ewijcheit bij eme zo blijtTen, dae ich Gade alle zijt
mach dancken unde loeffen mijt allen selijchen selen. Amen. [fol.3r] Zo dem anderen mael 50 beger ich
he zo Breda begrafen zo sijn bij mijnen lieffen selijchen ioncker unde gesel. 7
Item sa wijl ich sijmpellijch mijn begenckenijsse gedaen zo haen 50 ich he schrijffen sal, zo wijssen: eijn platte kijst da op eijn swartz cleit an de erde raren unde neet langer. Da op eijn roet kruijtz van
cameloet neet seer groesz; ich lijcht sc1ffsal machen e ich sterff. Op mijn wszfart sullen sijn ses tortijsen
da zoe kertzen deenende unde offerkertzen. De tortijse sullen dragen eber erm manne, de mijn luijde
wael wijssen, de ich da zo sc1ffgeordeneert haen; de sullen gecleit sijn rocken, kogel, hosen, al swart.
Item eijn maent off ses wechen sullen da opt grafft staen zweij wessen kertzen van eijm halffen
ponde de sullen in der metten inder hoechmijssen bemnen, des heiIge dags ouch in der fesper. Dat sal
Trijngen4 offher b) Walter 3 besorgen. [fol.3v]
Item als der dechen de mijsse sijnget, off in sijnen affwesen der sal haven van der fijgelij unde
mijsz;
item der ewangelier vande fijgelien unde mijsse;
item des gc1ijch der epijstc1er;
item eijn egelijch preester der in de fijgeli unde mijsz is de sullen egelijch haven;
item vort noch de b) mijsse vur ons lcsen off sijngen opten cloestere, capellen, ouch opten dorperen
eijn egelijch prester sal haven;
item der schoel meister sal haven van der fijgili unde sijngende mij sz;
item de coeralen sullen haven;
item de schoeI kijnder egelijch eijn ort stuver;
item de kuster sal haven van luijden 1 maent lanck 1 halffuil' to eijnre uren;
item der prochijaen sal haven 1 goltgulden, dat he dan onder der rnijssen, als man offart, opten stoel
VUl' mijch sal bijtten dem folk offich in e zo kortz emant gedaen haen mijt worden offwercken, dat sijt
mijl' om Gotz wijl wijllen vergeffen unde vur mijch [fol.4r] bijtten, dat mijrt Gat wijl vergeffen, unde
off ich emantz troestelijch bijn gewest, dat de eijns VUl' mijch den afflaes halen op cloester, de neet
sterck en sijn, dat de den afflaesz he Sijnt-Jans80 unde opt kijrchoffvur mijne erme sele wijllen halen;
item C) her Derijch, m~jn bijcht vaders, sal haven om 1 gulden leewe vur mij b) zo bijtten ouch eijns opten~ stoel op eijnnen sondach; dat ich beger ande goede gemeijnt, off sij eijns wulden VUl' mij gaen op
Fredenbrech 9 op eijnnen frijdach om den afflaesz VUl' mij in der eren der passhen ich in da haen doen
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machen, unde de kranck sijn dat de opt kijrchoff den affelaes vur mij wijllen halen, op dat ich da van
moege genade haven etc.
Item ich en schrijffen he neet wat man sal geffen den preestere, dat laesz ich staen op mijn testamenttoers, de sullent also geffen alst behoerlijch is, want ich neemant en noede zo gast dan de 3 de de
mijsz sijngen. Want man dan voel zo doen haet unde de da zo helffen, de sullen al he essen unde helffen
den ermen deijlen.
Item egelijchen prester op egelijch dorp beger ich dat sij den sontachb vur mijch wijllen bijtten
eijnjaerlanck alle sontaege. Unde den eersten sontag dat sij dan ouch dem folk bijtten dat sij mijr om
Gotz wijllen wijllen vergeffen off ich e in zo kortz haen gedaen. Den preesteren salman ouch geffen
egelijch 1 goltgulden.
Item dem kuster dat he eijn maent vur mijch luijden 1 feertel uirren gelijch int lest van der hoemijssen, dem salman ouch lonen.
[fol.Sr]
Dijt laet ich staen noch vur de ermen.
Item so is mijn begert dat man drij mijssen alle dage saliesen in onssen coer. Dae zo beger ich b dat
herjohan van Herrentaels 10 eijn mijsse do, so ver he heer wijl komen, datjaer he wonen; unde affhe is
neet an en wijl nemen, so sal man eme drij drijssijchste lasen doen so eme best past. Item de ander zwa
mijssen sal her Wolter 3 4 mijssen doen unde de sijn bestaden, unde her Heijnrijch 11 3; dat is eijn mijsz
den zween preester.
Item noch so salmen de ander doen C) goeden preesteren, de preesterlijch leven op onsse grafft unde
sullen na der mijssen op ons grafft beden da sij meijst ijnnijcheit in haen unde heijschen 1 pater noster
vur onsse sele ete. [fol.Sv]
Item daer zo besetzen ich hondert golt gulden, so ich de haen, unde meijnen de zo legen in eijn budel,
da bij geschreffen dese sijn: Vuf de drij mijssen de man in onssen coer op mijn grafft doen sal vur mijn
sele unde f) lesen opt grafft, da zo sij meijst ijnijchet haen;
item den sontach;
item den maendach;
item den dijnszdach;
item den goensdach;
item den donreszdach;
item den frijtach van dem lijden ons Heren;
item den saterdach van onsser lieffer frauwen.
Item dijt salman den presteren zo kennen geffen unde wanne da ander feesten sijn so mogen sij da van
halden nochtant vur mijch de heilgen bijtten.
Item g) her Merselijs 12 ouch woldee der mijssen sem doen, den het ich gem;
item ouch her Comeelijs van Arrendonck 13 gem so fer he der mijssen doen wolde, den het ich ouch
gern.

d)

[fol.6r]
Item als man onsse begencknijsz doen sal, so salmant opten dorperen doen segken, dat man dan deijllen sal, mer geijn gelt noemen, anders quemen lijcht de is neet groesz noet en hetten. Ich dencken ich
lijcht dan selff so voel terwen mach haven. Ist sache dat ich selffso voel terwen op mijnen sulre 14 heb,
dat is dan de meijnnog de to nemen, so ver de reijckt totter deijlong etc. Ende man sal dat broet backen
so it van der moelen koemt eijn wenijch gesijfft ete. Tot deser deijlong sal mijn huijszgesijn al helpen
ende daerto nemen goede eber mannen deet helpen doen offvanden ermen mannen de in mijn huijssen
wonen ende daer do mit sijn etc. ende stercke, de sullen dan oeck blijffen eten. h)
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[fo1.6v]
Item alsman deijllen sal opt mijn wtfart op dat i) den frauwen de mijt kijnde gaen neet en mijszche van
den gedreng, 50 salman den frauwen vercondigenin der kijrcken 15, dat man hun hoer aluijsz sal geffen
Vuf mijn port van Valkenberg in den ganck l6 ende ander oeck krancke luijde; de stercken salman opt
Begijnen hofr 7 deijl en al gelijke foel an beijden enden man salt besorgen, dat da neet en gebreck.
Item man salt opten dorperen doen segken ende neemant en sal drijngen, sij sullen al b) hebben, de
lesten 50 foel als de eersten.
50 r.ijnsgulden;
Item ick reken in stuveren
25 gulden
item in terwen oeck
Item man mach oeck eijn sester rocks backen om den luijden zo geffen als sij wat eten de van versz koemen ende grote buijck hebben, dat sij neet te lang en fasten;
item man sal kocken groet deel moesz ende allerleij pensen, wortgens, speck ende oeck van mijnen gesalten fleesz off ander fleijsz, dat sij wat tetens hebben de fer komen; dat reken ick oeck voir fleiszi off
fijsz
4 gulden
Dijt te samen deen doer dander
80 rijnsgulden
Item offvanden ortgens brotgens wat oever schuetz, de salman noch geffen den versten ermsten
luijden mijtten meisten kijnderen. Dat gebreck waer van b) brode b), da Vuf ortgens salman geffen.
[fol. 7r]
Item den ermen salman deijllen op mijn wtfart egelijck 1 broet van terwen van 1 ort stuvers, den
aldenluijden 1 stuver k) to den broede, gebreck broetz 1 ort stuver.
Item kan mant welgedoen, 50 salman den ermen van b) feuen koemende wat to etens geffen in mijnre
suster huijsgens 18 de van ver komen mijt cleijnnen kijnderen; neet rebalten, stercke mannen off rebelsteren offonnut folk.
Item ist sake ich lang lijg in doedes noeden, 50 mach mant VUf doen dese vursz deijlong - ich lijcht dan
selffwel segken sal-, wan tb) vur gegeven is best, 50 bijtten de luijde oeck, want in lest is dat bijtte alre
profijttelijckste den seecken to troest, unde man salt hun oeck vermanen to bijtten om enen saligen
sterffwr.
Item op alle mijn maenstonde 50 salman ruckenbroet deijllen 1 sester off 1112 sester na dem ich kom
laet;
item op mijnjaergezijde 50 deijlt der Heijlge-Geijst-meister 2 sester rocken in broede allejaer, da van
hefft hij enen breeffl9 van 5 sester rocken om op mijns selijgenjonckersjaergezijde!9a ende op mijn
jaergezijde egelijch twe sester rocks ende 1 sester op allerheilgen avent l9b oeck to deijllen, dijt sal der
Heilge-Geijst doen dan b) Vuf alleselen;
item schoen heft hij oeck to deijllen op mijns seligen ionckerjaergezijde ende op mijnjaergezijde seven
rijnsgulden in enen breeff Vuf scho;2o
item 111) oeck 50 hefft hij oeck to deijllen 13 par scho den 13 mannen de op Fredenberck g ) gecleit werdden, egelijch mijt enen grauwen rock ijdel, de sent man dan int cloester opte wijtten donreszdach. De
seven gulden staen in enen breeff Vuf dese VufSZ scha, dijt sal der Heilge-Geist doen nae mijn doet; da
vur laet ich eme den breeffvan 7 rijns gulden Vuf de schoen. 2o
[fol.7v]
Item offich foel korns laet, 50 is mijn begert dat de Heilge-Geijst-meister sal behalden den sulre boven
den pant tot Sijnte-Wendelijng2 ! ende 50 beger ich an de Heilge- Geijst-meister dat sij dan kom alda
wijllen an nemen to verwaren ter rijt to dat een duijr tijt koemt ende dat sijt dan deijllen den aller ermsten dat goede kersten mijnschen sijn de huer gebet konnen, te weten pater noster, de geloeff, de 10
gebode, ende oeck mijt de voel kijnder hebben de sij oeck tot doechden treeken, mer geen onnut folk,
de op Got neet en achten, want de en bijtten Vuf nemantz sele noch vur hun selffs selijcheit en achten sij
neet.
Item offich noch he voel me korns heb na mijn doet dat ick neet wech gemackt en heb, 50 salman op
mijn eerste maentstont senden op egelijck dorp 1 sester rocken, dat sullen de Heilige-Geijst- meister
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deijlen den allre besten ermen de huer gebet konnen as vursz, egelijck huijsz 1 lopen koms, ende
dunckt hun goet, so moegen sij dat eijn feertd in brode doen backen en de 20 brode dan oeck som ermen geffen da geijn foeI kijnder en sijn so hun dijt vursz allre best sal duncken om wel zo bestaden de
vur mijn sele bitten. Heerin sullen sij doen soet hun best dunckt bestaet sijn, so sij souwen wijllen vur
hun sele, en dese schrijfft salman op egelijck dorp 1 zedel senden mijtten sester koms off ichs noch
hebbe boven dat vursz is.
[foL8r]
Besonder goede frunde ich bijtten uch alom Gotz wijl dat ir mijn onverstendige schrijfft unde beclat
neet in onwerden en nemt, want ich mijn best gem gedaen hette dat it bas zo goeden verstand geschreffen wer, mer ich en kand neet bas geschrijffen sonder clatten unde in besseren verstande. Daerom so wijlt it besseren na uirren shinnen") da ir befijnt ichs neet wael geschreffen offbedacht en haen,
daer in wijlt doch dat best doen zo der meister selijcheit mijnre ermer selen; de macht geffich uch allen,
want ichs uth alle wael betruw irt gem na mijn best doen sult doch mijt volgen na mijn begert etc. da in
redeIijch is.
Itemich mach wael zo zijden zweij mael eijn dijnck geschreffen haen mijt dat ichs neet en hat behalden,
want ich lang zijt nu en dan geschreffen haen. Ich hoffher Wolter3 salt wael lesen unde ich begers ouch
om Gotz wijl, dat he it wijllesen, op dat nemant da in swaerheit en mach etc.
[foL8v]
Item 0) de som van den eersten fijff cloesteren dat macket mer 60 P) gulden.
Item der anderen allO cloester maken 40 gulden als egelijch haet 4 gulden van 20 stuver.
Item beger so Segen zo den opserfanten 129 mijnjaergezijde, dat sal mijn sonJohan 22 bestellen;
item zo beger ich zo Trijcht, dat mijn here b) gemacht hait 23 , ouch mijnjaergezijde;
item mijnjaergezijde op Freedenberg 9 is bezaelt unde de anderen ouch;
item he zo Breda hoffich salt mijn son 1laesen deen mijn jaergezijden24 , want hem mijn erffbehelt, da
op laesz ich dat staen;
item dat cloester he zo Bredae 25 1 aem wijns off8 gulden corent q);
item dat cIoester zo Fredenberch9 1 aem wijns off8 gulden corent q);
item dat santtrosen cIoester zen Berg 26 1 aem wijns off8 gulden corent q);
item dijt is boven wszgedaen.
Item al schrijffen icht neet perfeckt doch omdat icht selff schrijff mijt gesonden lijff unde mijt
goeden bedacht sijnnen so hoffich dat mant gelouffen sal unde daema doen van mijns selff:~ goede. Ich
en belasten mijn kijnder neet, lner dat ich verspart haen unde mijn is, da van beger ich mijn sele mijt zo
troesten in der ewijcheit unde van den brande des fegefuijrs.
[foL9r]
Item dat cloester zo Breda op Sijnt Karijnendael25 1 aem goetz wijns;
item dat cloester zo Fredenberch9 ouch eijn aem goetz wijns;
item de santtrosen zen Berg 26 ouch eijn aem goetz wijns;
item zo Antwerpen den opserfantijnnen27 eijn aem goetz wijns;
item den opserfanten zo Antworpen 28 om hueren torff 10 gulden van 20 stuver; r)
item den opserfanten zo Bergen29 ;
item den opserfanten zo Gorkom;30;
item den opserfanten zer Gauw 31 ;
item den opserfanten zo Alkamaer32 ;
item den opserfant[en] zo Nijmmijgen 33 ;
item de opserfantijnen zo der Feer34;
item den opserfanten zo Mechelen35 ;
item den opserfanten zo Boettendael36 ;
item den opserfanten zo Herrentaels 37 ;
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item den opserfanten zo Weert38 ;
item den opSerL'l11tten zo Trijcht39 ;
item den opserfanten buijssen Trijcht 40 ;
item den opserfantten zen Boschs 41 ;
item den opserfattijnen zo Hoechstaersen42 ;
item zo Ludijch den ermen clarijssen 43; t)
item datjonfferencloester Sijnt Geertrut 44 ;'
item datjonfferencloester zo dem Caldenwasser 4';
item datjonfferencloester zo Betanijen46 ;
noch dae 3 cloesteren zo Mechelen47 ; t)
item datjonfferencloester da mijn selige dochter 48 starff;
item dat sustercloester zo Hoesden 49 ;
item dat cloester zo Annenberch bij den Boszso; S)
item alle dese sullen haven egelijch cloester 4 gulden unde ich bijn in ir broderschaff, dat sal man den
opserfantten lasen wijssen als man in dat gelt sent; unde ouch den pretgeren,
Somma deser sijden machen hondert ende 30 gulden corent[fo1.9v]
Item dat pretgercloester zo den BoschsS 1egelij [ch] 3 goltgulden;
item dat pretgercloester in de Haege S2 ;
item dat pretgercloester zo Rotterdam s3
item dat pretgercloester zo BrueselS4 ;
item dat pretgercloester zo Bommels,;
item dat pretgercloester [.,,];
item datjonfferencloester zo Bruesel van regeleersorden s6 ;
item dat cloester zo Nijfel bij Bruesel 57 5 goltgulden
item dat regeleercloester zo den Troen 58 egelijch 3 goltgulden;
item dat regeleercloster zo Kerssendonck s9 ; S)
item eijnjonfferen regeleercloester bijnnen den Bosch60 ;
item eijnjonfferen regeleercloester buten 1I) den Boschs Annenborch 50 ;
item zo Masseijchjoufferencloester61 ;
dese rege1eer sullen ege1ijch cloester haven 3 goltgulden.
Dat sijn 10 cloester V)
30 gulden.
Item den zeven clusenerster zen Boschs 62 egelijch 1 gulden;
item den begijnen zen Boschs 63
]
item den begijnen zo Turnolt 64 W)
egelijch eijn golt gulden
item den begijnen zo Breda17
item den begijnen zo Hoechstrasen 65
Somma machet
[...]
Item in de huysz vanden ermen begijnen zo Meche1en66 in eijn huijsz zo 13 huijsz vanden ermsten 1
goltgulden
dat macht
13 goltgulden.
Item Corneelijs de Bij mijn dochter 67 2 goltgulden. X)
Somma 47 goltgulden deser sijten; doch mucht ich er me bij setzen, so wer de som ouch groser.
[fo1.10r]
Dijt lasen ich noch staen om me in zo schrijffen offmijch eet vur quem.
Item is mijn meijnong dat ich setzen sal dat gelt vanden cloester in eijn secksgen egelijch stat zo
wijssen:
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Zo Bruesel de cloesteren;
item zo Den Boschs de cloesteren unde zo Hoesden;
item zo Mechelen de cloesteren unde begijnen;
item zo Antwerppen de cloesteren;
item alom in anderen verscheiden plaetzen de doesteren;
item in Flaenderen de cloesteren;
item in Hollant unde Seelant.
Item in Hollant salman eijnnen goeden man loenen der in ir geIt brengt da des noet is. Y)
Itemin den vursz anderen steden salmant mijt goeden frunden wael kunnen sunder feel kost bestellen.
Wamans neet bestellen en kan so machman ement lonen.
Item ich rechen ongeferlijch dat louffen sa1250 gulden corant.
Item ich meijn dat der doester he zo lande als Brabant, Flaenderen, Hollant, Selant al me sijn sal dan ich
he noch beschreffen haen, de ich al beger noch zo schrijffen.
[fo1.10v]
Item dijt lasen ich ouch so staen.
[fol.11r]
Item so is mijn begert an den werdigen dechen van der lo) kijrchen van Bredae nu is, her Karle 2 Z), dat he
wijl mijn testemanttoer sijn so ich eme gebeden haen unde he mijr zo gesact haet unde ich eme des
gansz betruw, dat he it mijr doen sal op sijn beste zo mijnre ermer selen selijcheit unde helffen mijnen
luijden da in. Item ouch mijt zo testemanttoer gesat haen, want it veel zo doen hait mijtten ermanluijde, da mijt sij sijch best konnen behelffen unde de ermen best kennen, doch in allen sachen so beger ich
sijn hulffunde bijstant.
Item ich besetzen eme den grosen stoel om mijnre zoe gedencken etc.. Ouch so besetzen ich eme mijn
verguit wasser menge potgen.
Item so besetzen ich her Wolter 3 eijn den wijtsten swartzen tabbert, dat foeder haet he vur ewech. Item
eijn kutz mijt twe par slapelaken, 2 orkussen, de rode gewijrckte decken, mer vur den tabbert ses
gulden.
ItemJan Peters 68 [ .•.].
Item Herman 69 haet sijn testament sijnleffenlanck in eijm breepo op mijnen sonJohan22 , so besetzen
ich eme zweij sijlffer leffel.
Item Florijs vander Dussen 7 ! de schael dan man kruijt in gijfft om in sijn kramen kruijt zo geffen. He
noch me sal behoven in sijnen kramen, soe mijch dunckt etc.
Item sal ich mijn sijlfferwerck her na''') al bij eijn schrijffen om de bat zo verstaen etc.
[fo1.11v]
Item so is mijn begert dat mijn huijszgesijn bij eijn blijffen eijn maent offses wechen, bijsz sij sijch verseen wae sij blijffen sullen unde in mijnen kost; datman sij alle sal swartz deiden, man unde frauwen,
egelijch na irre gelegenheit. De ich plege zo cleiden, den salmanlaken geffen van eijnnen goItgulden
del, daer zo hosen unde kogel. Item de ander knechte unde megde salmanlaken geffen van 18 stuver
ongeferlijch, ouch hosen unde kogel, den megden 1 frauwen kogel.
Item susterJenneken 6 ouch des gelijch kogel unde tabbert, boven dat ich ir schuldijch bijn desjaers.
Item man sal al mijn huijsgesijn irjaerlmijr bezalen, al sol al wert mer int begijn van huer jaer.
Item besetzen ich in mijn suster huijsgen 18 egelijch sustergijn eijn sester rocken off eijnnen goItlolo)
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Flemschen nobel offde werdde.
Item besetzen ich Toenijs Deckens 72 1 sester rocks offtwe golt gulden.
Item besetzen ich dem Stijcker mijt mijnen twe peetgens 73 2 sester rocks off 10 gulden corent.
Item besetzen ich Heijn mijtten-eijnen-Beijn 74 2 gulden.
Item sijn dochter Meriken75 sal mijt swart geeleit sijn ende 2 gulden corent.
Item besetzen ich dem meeler mijt al den kijnderen 76 2 sester rocks off4 gulden corent.
Item in anderen e1mijssen sullen dese al mijt deijllen boven dijt.
[fol.12r]
Item mijn dochter van Brunswijch i l mijn schuttelgen mijtten guldenleffel, ir suijss wsz zo essen des
morgens.
Item mijn sonEngelbrechtI [...].
Item mijn sonJohan22 den grosen eijnhom.
Item mijn son van Woldeck 78 [.. .].
Item mijn soengen Phijffs van Waldeck 79 dat hofich in mijnen leffen zo doen; dat sal ich bestellen an
mijnen sonJohan 22 C)

II.: TWEEDE VERSIE BESTEMD VOOR ENGELBRECHT IJ VANNASSAU
[f01.17r]
Item is mijn begert CC) an den werdigen dechen vander kijrchen van Breda, nu is heer Karlle Z) 2 dat he
wijl eijn sijn van mijnen testementtoeren, 50 ich eme gebeden haen unde he mijl' ouch zo gesaet haet;
des ich eme gensselijch wael zo betruw, dat he is doen sal op sijn beste zo mijne selen selijcheit unde
he1ffenunde raden den anderen, de ich ouch da zo gebeden haen al mijt zo helffen unde sij mijl' ouch zo
gesaet haen.
Item her Wolter van der Eept, mijn cappellaen3 nu zo deser zijt. Dem selffen her Wolter salman
dat geit geffen van allet des an geit den preesteren de da de fijgelij sijngen, de de mijsse ouch he1ffen
sijngen, ende de ouch mijsse besonder vur mijch lesen, egelijch sijn gelt na vursz sijch dat geburt; ouch
in den capellen Sijnt-Jans 80 , Sijnt-Joest 81 , int Gasthuijsz82, zo Merckedael 83 . Sijntt- Wendelijng 21 , opt
Begijnenhoffl7; item opt doester Sijnt-KatrijnendaeFS; item opt Fredenberch9; item eijn egelijch
preester der dan mijsse vur mijch deijt salman geffen
[....] stuver.
[foI.17v]
Item alle fremde presteren, de ouch dan heer komen unde vur mijch ouch mijsse lesen, den salman
ouch geffen 50 dat best is, want mant heer neemant zen essen en sal haven.
Item dem schoelmeisteren
[.. ,.];
item den dd)karalen
[....];
item den Cllsteren de sullenluijden eijnhalffur zo eijnre urren offnae der hoechmijssen 50 dat best past;
den salman geffen vanluijden 1 maent lanck ende de kerssen ontstechten 1 maent lanck op mijn graft
zo der hoemijssen unde fesper
[... .].
Item den schoel kijnderen, de zo coer gaen 1 een ort stuver he zo Breda.
Item op allen dorperen salman dem pastoer geffen 1 golt gulden dat he 1jaer lanck alle sondage
VUl' rnijch bijt unde eijns bijt offich ement zo kortz gedaen haen dat sij mijl' om Gotz wijl wijllen vergeffen unde bijtten Got dat he mijl' vergeff
Item heer zo 50 beger ich dat her Heijnrijch 11 wijl her Wolter3 helffen dijt uuszrijchten.

[f01.18r]
Item op allen dorpperen de den dach mijnre begenckenijsse vur mijch mijsse lesen, den salman geffen
egelijchen preester 3 stuver. Ende dat salman den kijrchmeisteren saen dat sij dat sullen heer her
Wolter3 lasen wijssen. Unde sij sullent den preesteren ouch vur secken den dach, want dan sijn de er-
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men heer bescheiden zo komen. Ende der pastoer salt ouch wijssen, want he salt den ermen opten stoel
verkondigen wanne man deijllen sal dat broet.
Item den anderen sontach so sal he opten stoel vur mijch den folk bijtten dat sij mijr wijllen vergeffen
offich in e zo kortz gedaen haen unde dat sij Got Vuf mijch wijllen bijtten dat mijr Got wijl vergeffen,
unde eijn egelijch pastoer salmant in enen zedel schrijffen.
Item den custer salman loenen dat he eijn maent lanck Vuf mijch luijde eijn veertel urren als de hoemijsz uut is offbijnae.
Item so salman op egelijck dorp sendden 1 sester rocks bijnnen der maent den aller ermsten egelijck
[fol.I8v] een lopen en offt hun goet dunckt, so moegen sij een veertel backen ende de 20 broede geffen
da neet kijnder en sijn.
[fo1.19r]
Item si mijn begert dat mijn huijsgesijn bij eijn sal blijffen eijn maent offses wochen bijsz sij sijch wael
verseen wer sij blijffen sullen unde de zijt in mijnen kost. Unde vort dat man sij alle swartz sal cleiden,
man ende frauwen, egelijch nae sijnre gelegenheit. De ich plege zo cleiden, den salmanlaken geffen
van eijnnen golt gulden del ongeferlijch dae zo hosen unde kogel, den mannen den selffen, frauwen
frauwen kogelen. Item susterJenneken 6 al he b) mijt hegecleit sijn. Item herbb) Heijnrijch 11 sal mijt sijn
swart laken haven. Item den anderen knechten ende megden de ich neet en pleeg zo cleiden, salman
ouch cleiden na huere gelegenheit, ouch hosen unde kogel den megden frauwen kogelen; ende cleijn
Mereken 75 ouch cleijden ende dijt laken sal sijn van 18 stuveren del ongeferlijck. Item man sal al mijn
huijsgesijn hun gansse huer geffen al en wert neet fer intjaer komen wanne sij scheiden.
[fo1.19v]
Item lnijn son her Engelbrecht 1 dem hat ich besat dat schoen Marienbeelde; unde dat sant ich eme zo
Mechelen84 , do he kranck lach Vuf eijn goede meisters.
Item mijn sonJohan22 dem besetzenich mijn grosen eijnhorn.

[fo1.20r] Item dijt is mijn sijlfferweck ich selffhaen doen machen
Item mijnre dochter van Brunswijch72 dat susen schottelgijn, 1 gulden leffel b);
item mijn dochter van Nassouw-van Hessen 85 dat gulden pater noster mijt SijntJohanSS);
item dem dechen2 mijn vergult wasserpot, mengputtgen;
item lnijn nijcht Vander Dussen, die alde scholtijsijne86 , den sijlfferen wasserpot;
item Dongen 87 eijn plat verdeckt kruijsen;
item Floerijs71 de krijut schael;
item de frauw Van den Werff88 eijn verdeckt plat kruesen;
item her Wolter3 eijn schael, 3 lepel;
itemjan van Petersam5 eijn schaele, 3 lepel;
item Katrijgen van Nassouw 4 3 schalen, 3 krusen van rnijnsten, 3 lepel;
item Mergrete Posten89 1 schalen, 2 kruesen vanden mijnsten, 2leppel;
item Fijgen vander Beerfersluijsz90 2 schalen;
item Berbergijn91 3 leffel;
item Wolter van Caem92 2leffel;
item her Heijnrijch 11 eijnen leffel ende 1 schaelle;
item Corneelijs Bijé7 11effel;
item Herman69 2leffel; ')
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item mater 6 eijnen leffel;
item prijerijn93 eijnen leffel;
item mijn sustergijn Meriken 94 1leffel;
mijt zo essen unde mijnre neet vergesen.
item Buijszgen 95 1leffel;
itelTl Eckfeldergijn 96 eijn 1effel;
itemjenken Bertten97 eijn leffel.
Item dat sijlffer opt c10ester sal int mijn b) seechuij s98 blijffen.
Item dijt sijlffer leffel alzijt int c10ester zo blijffen.
SOmlTla [
] schalen; somma c1eijn krusen gg ) [ ...]; SOlTIlTla leffelen [...].

[fol.2üv] Item dijt sijn mij c1eijder.
Item Trijngen 4 mijn besten tabert, onderrock und falij;
item daerna Mergreet 89 ouch 1 tabbert, onderrock, 1 falij;
item daerna Fijgen 90 1 tabert;
item daerna Berbergen vander Fort 91 1 tabbert;
item Berberkens 91 twe dochteren salman ouch wat geffen van mijnen cleideren so ver it da is.
[fol.21r]
Item mijn doecken de sal Mergret 89 bereijden zo korperael, ende de salman ermen preesteren ende ermen kijrchen geffen daet verbrant, verorlocht is.
Item meijn ich datJ an Peters 68 wael bestellen sal inden c10esteren dat sij de wijllen geffen da sij wijssen
daet noet is ende erm. Heer zo sal Trijngen4 mijt helffen unde mijt rade dat sij halffkomen in oeverlant.
Mijnen soenJohan21 der sal sij geffen ouch al in erm kijrchen, da sij meijst behoeffen.
Item mijn betzelgijn de hh elken mijt zo drogen.
Item mijn perde offich de dan noch haen: eijnJan Peters 68 dat beste.
Item mijn koeen: Greet Lauwers 99 een koe;
item den man ZeI' Heijden 100 bij der moelen mijt alden kijnderen 1 koe.
[fol.21v]
Item so mijn son mijl' zo gesaet haet Trijngen 4 he in Valkeberg 14 to laten wonen lmer leffen lanck, to
weten in dat megdenhuijsz mijtten porthuijs ende stoeffgen etc.; 101
item dat meiste bet mach sij verwijsselen en nemen 1 bet dat huer best deent, opte betstat dae to twe par
laken, 2 orkussen, de rode gewrachte decken, noch een slechte decken, 1 pelszdecken;
item dat ander bet sal sij da behalden so dat is 2 par laken, twe oerkussen, 1 pelszdecken dat is VUl' hur
maet;
item enenl-::upperen pot so sij in keest, 1 kupperen pa, 1 ijseren pan, 2 c1eijn penken, 2 ketel so sij de
keest, 1 aker, 1 scheppergijn, 1 ijseren emmer, 1 spijt, 1 braetpan, 1 drup lepel, 1 schumlepel, noch 1 ijseren lepel;
item ses sauseer, ses maesz schottelen, ses schottelen so sij de keest, 12 teenen tel~ioren;
item twe quart kannen, 2 mengel kannen, 2 beduijt kenkens, 3 ii) sleijpkens, 4 sleijpkens;
item 2 tafelen de sij keest;
item ses stolen de sij keest;
item ses veercantte laken, 4 slecht, twe wat beter;
item 3 lange dwclen, 12 serfetgen;
item 1 hael ende 1 c1eijn hale, 2 tangen, 2 ruster, 1 spup;
item 1 becken mijt een waterfat;
item eijn hol becken, noch 2 cleijn becken;
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item den breeff van 23 r[ij n] sgulden ich Trijngen4 ir leffdage geffen haen, ende off sij storff sonder
lijffs erffen, so sal de rent komen in mijn suster huijszgen 18 bij mijn port 16 da mijt sullen sij noch zweij
megde in nemen, mijr ich haen Trijngen zo gesaet 1jaer zo lasen volgen na ir doet offsijt dan bescheit
offbegert 102;
item noch van mijnen sijlffer werck;
[fo1.22]
item noch Trijngen besetzen 3 schalen;
item 3 krusen de sij keest vanden mijnsten;
item 3 lepelen mijt zo essen mijnre neet zo vergessen;
item eijn kuijtz de sij keetz mijt eenre gardijnen, 2 par laken, 2 decken, 2 oerkussen;
item dijt also is dat sij de kuijtz keest, so hefft sij datto [...];
item 4 kufferen luchter so sij de keest;
item ses sijtz kussen so sij de keest;
item 1lanttern;
item dat kesgen in de sael;
item dat trijtsoer mijtter perssen in der stoven;
item de meeste emmer van kopper;
item int eerste jaer 2 sester rocks. ji)
[fo1.22v]
Item Margreta 89 sal haven zweij krusen vanden mijnsten;
item eijn schaelle;
item zweij kk) leffel mijnre neet vergessen;
item 4 luchter;
item eijn lanttem, een blaesbalch;
item dat cleijn kuijtzen boven mijn kamer mijtten bet, 2 par sIapelaken, 2 or kussen, 4 sijt kussen;
item twe sester rocks dat eerstejaer teten.
[foL23r]
Item so haet mijr mijn son 1 zo gesaet dat he Mergreten 89 ouch gonnen sal huer leffen lanck toe wonen
in de kamer bij de capelle mijtten twe fursten kemerken 103 ende al da so mach sij noch water bemen
vur de ermluijde ende sij mach der wateren nemen mijtten kruijken ende gelasen alom den ermen mijt
to helpen. Ende her Wolter 3 macher ouch vur eijn deijl nemen unde der olijen ouch. Unde op
Freedenberch 9 sullen dat derdedeijl haven van wateren ende olijen ende alle ander medecijnnen dat
hun mijt deent en conserven.
Item so besetten ich Mergreten89 1 bet totter kuijtzen de da op past mijt 2 par slaepelaken, 2 or kussen,
eijn wullen decken, 1lemmeren decken;
item noch 1 cleijn betken mijt 2 par laken, 1 decken ende 1lemmeren [decken] ,2 orkusen;
item schottelen, 6 sal1seerken, noch ses schottelen de hur deenen;
item 1 ketel, 1 cleijn ketelkijn, 1 kopperen pan, 1 ijser pan;
item 1 ijser emmer, 1 schepperkijn, 1 roester, 1 tang, 1 spuppe
item 1 haelle, 2 ijsseren lepellen, 1 kopperen pot;
item eijn becken, 1 cleijn beeksken;
item 3 stolen sij keest to sitten;
item 12 teenen telijoren;
item 4 veerkantte laken, 12 serfetgen, 2 lange dwelen so huer dijt deent in hueren huijsraet;
item een veercant tafel mijt schragen H);
item 2 quart kannen, 2 mengel kannen, 1 bedl1ijt, 3 sleijpkens;

194

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)

item noch van mijnen sijlffer;
item noch van mijnen cleider.
[fo1.23v]
Item her Wolter 3 [...]
Item Heijnrijch Foegelle1· 104 [...]
Itemjan Peters68 111111) dem besetzen kh mijn beste pert offich dan eijnijch haen om mijt heijm zo rijden
unde he salt behalden.
[fo1.25r] Den ermen.
Item al mijn hemden den ermen alden krancken schorfften fi:auwen de huer gebet konnen.
Item [...].
[fo1.28r]
Item van mijnen rock den ich haen op mijnen sulre ende de man mijr dan noch schuldijch is da van ich
besetz haen vur mijn seele da van de som man fijnden sal heer na geschreffen:
Item bijnnen mijnen eersten maent stont salman sendden op egelijck dorp 1 sester rocken, de sullen de
Heijlge-Geijst- meister deijllen egelijck 1 lopen in een huijsz da voel kijnder sijn; ende offhun goet
ducht, so nmchten sij eijn feertel backen toter brode ende de ouch ermen geffen da neet kijnder en sijn
12 sester
so hun best ete.:
item op alle mijn maen stonden salman backen
1 sester minus 12 sester
item Derijch Stijcker73 mijn twe petgens
2 sester
item Toen Deckens 72
1 sester
item Korneelijsz dem meeler 76 toten apostelen
2 sester
item offich de veerde sester rocks neet en krijg totten apostelen, so salman
datjaer
1 sester
nemen totten drij sester ich den Heilge-Geist-meisteren laesz in eijnnen
breeff105 unde gefft noch datjaer
1 sester
item in der fasten Vuf mele so man plegt
2 sester
item in den advent ouch Vuf mele
1 sester
item Korneelijs Schoetman106
1 sester
item dem wever zo Gijlsl07 mijt al den kijnderen
1 sester
Item loept dijt korn dat man om Got sal geffen so ver icht haen op mijn sulre in rnijn huijsz affdat man
mijr noch schuldijch is.
[fo1.32r]
Item op allen dorperen de Vuf mijch mijsz lesen [...] 1111)

III: DERDE VERSIE BESTEMD VOORJAN V VAN NASSAU
[pag.1 == fo1.33r]
Min hertze lieffe son 22 , ich beken dat geijn sijcherre dijncken en is dan de doet unde geijn onsijcherre
dan de wr des doetz, also wijll ijch he beschrijffen mijn begert an uch unde hoffen ende gen"uwen uch
dat irt also doen sult na mijnre uutterste begertten alda in dem landde.
In dem namen Gotz, so begerren ich dem almechtijgen Gode in der ewijcheit mijn enne sele de
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ich van Gode ontfangen haen dat sijn gotlijche mijlde bermhertzijcheit de dan wederom wijl nemen in
sijn gotlijche genade om in der ewijcheit bij eme zo blijffen, dat ich b) dae alzijt moege daneken unde
loeffen mijt allen seligen selen. Amen.
Item so beger ich mijn begenckenijss zo haven zo SegenlOS, unde ouch desgelijch zo
Dijllenborch 109, desgelijch zo Herberren 11O , unde dat also slecht en sijmpel so ichthe schrijffen sal unde dat mach also gescheen zo der eren Gotz unde zo mijnre selen selijcheit ete.
Item so sullen zweij schragen sijn, da op sa! eijn PP) platte kijst staen op zweij schragen rr) swartz qq) cleit
lij gen zo der erden da op eijn roet cmce. Dat sal staen ses wechen lanck unde in der begencknijss sulle 4
kertzen staen om de baer unde de sal man in der hoechmijssen al de ses wechen lanck doen bernen dat
sa! der kuster doen unde man sa!t eme loenen. Item de ander kertzen de na der begenckenijss sullen
ben"len als vursz is de sullen 1 halff pont swaer sijn; unde de eersten sullen 2 SS) pont, wegen unde de sal
de kijrch dan behalden [pag. 2 = fo1.33v] egelijch kertz 2 pont swaer unde dan kertzen mijt zen offer zo
gaen; dat was acht ich op 10 gulden.
Item lieffe son22 , so ich ur lieffden gelafen haen 400 goltgulden ir mijr schuldijch waert etc dae van ich
beger de 400 goltgulden al zo cleidijngen vur erm lude, de Got kennen wie neet buijssen der kijrchen
des sontags en staenals man mijss unde sermoenen doet, mer anderen de ir gebet kennenetc; da vanich
denck de brodergens zo HerbergenilO unde zo Dijllenborch 109 wael in helffen solden, want sij kennen
de luijde wael unde solden ouch wael hoeren ir pater noster unde ir gelouff.
Item van den 400 gulden vursz so wer mijn begert dat man da van soveel swartz doech solde gelden als optter vursz 3 baeren solden lij gen; unde wanne de ses wechen om weren, so solde man dat
swartz doech geffen an de drij enden, zo wijssen frauwen zo hoeeken om mijt zo kijrchen zo gaen, de is
noet hetten van den ermsten unde de ir gebet wael konden; dat ander doech sall graew unde wijss sijn
so man dat best feijl fijnt, unde geffen dan manen egelijch zo eijm rock. Item den ermen frauwen egelijck zo eijnnen onderrock na dem sij groess sijn etc.
Item was mijn meijnong dat zo Segen gescheeg, it sij in der kijrchen offopt cloester lOS , so uch best
dunckt, mer en muchten de werenlijche preesteren opt cloester neet mijssen doen; so wert lijcht best in
eijnche kijrchdaech allet na urren rade, op dat de preesteren al wae dat sij sijn vur mijch mijsz lesen ir
gelt solden haven.
[pag.3 = fo1.34r]
Item opten dach als man mijn begencknijss doen sa!, so beger ich dat man alle ermen broet sal deijllen
in de drij vursz plaetzen. Dat broet sa! so goet sijn als 1 ha!ffen a!bus unde daer zo so sal man a! den alden luijden 1 albus zo dem brode geffen; unde offdes broetz gebreeeh, so sal mant mijt sulchen vursz
halffen albus verfuIlen. Dijt gelt van der deijllijg, nu he vursz, sal man nemen van der scholt, de mijr
der zolner lll schuldijch sijn mach ete. nota; unde off man mijr da off op dat ander ende van den 400
neet schuldijch en wer, so sal mant van hijn daer sendden dat hoffen ich noch zo bedeneken na gelegenheit it nu steijt; mer offich noch de zijt oever leffde, so solt wael komen dat man mijr da schuldijch sijn
solde in desemjaer CCCCCI offCCCCCn tt) Illa; so solt lijcht so gelegen ihn dat ich da neet haven
en solde, so moest van hijn gesant werdden etc. Ende dijt gelt achten ich op 100 gulden mijttem kom.
Unde mijn meijnog is dat deze 3 begencknijsse al op eijnen dach gescheen, doch so it uch best sal duncken na gelegenheit stellen icht alles op eijn verbesseren zo uitTen rade. Herzo schijcken ich dat louffen
sal hondert goltgulden, so kom so gelt; isset me, so salmant nochtant al vol doen.
[pagA = fo1.34v]
Dijt lasen ich noch staen vur de ermen.

[pag.5

=

fol.35r] Item de cloesteren:

item dat cloester fan den pretgerren zo Achen 112 5 goltgulden;
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item dat opserfanten cloester zo Duijren143;
item datjonffere cloester zo Konijchstorff114;
item zo Coelen dat pretgercloester ll5 ;
item zo Coelen dat jonfferen cloester van den pretgeren116;
item dat jonfferencloester zo Koelen, da Elsgen van Nassouw in is 117;
eIgen 2 gulden;
item eijn cloester zo Coelen van Sijnte Benedijcktus orden 118 ;
item offda bijnnen Coelen me refermeerter cloester weren da man ouch pleegt zo geffen als SijntJans
alst zo Sijnte Merten de al rijch sijn doch wer ir gebet ouch goet VUf mijn erm sele alst so goet wer gedaen etc.;
item dat cloester zo Lijmporck 119;
item dat cloester zo Covelentz120; S)
itenl dat opserfanten b) cloester in der graeschaffvan Waldeck121;
item dat opserfantten cloester zo Marborch 122 in den lande van Hessen offda omtrijnt;
item datjonffere cloester zo bij Deetz Dierstede l23 ;
item de cluse da bif24, da in ich nijchten haen an beijden enden
item den begijnen zo Segen 125 2 goltgulden;
item de opserfanten zo Dem Bruel 126 ;
Item de santtrosen zo Covelentz l27 ;
item dat opserfantten cloester Mentz 128, als ich meijn een is;
item dat opserfanten zo Seegen129 boven al ete.
Item als de 20 cloester haven egelijch 5 goltgulden dat louffet hondert goltgulden. S)
Item den cloesteren beger ich dat sij wijssen ich in ir broderschaff sijn opserfanten unde pretdiger etc;
isser me so louffet me geltz.
[pag.6 = fo1.35vJ
Item zo Engellenberch 130, da mijn nijchten in sijn;
item dat regeleercloester buijssen Covelentz 131 ;
item Aldenberch 132, da mijn nijchten in sijn;
item dat opserfanten cloester zo Selle l33 ;
item dat opserfanten cloester Zom Ham 134 ;
item dat cloester bij Hachenberg dae mijn moder in leet 135 ;
item de c1usennersche zo Nassouw 136 1 gulden.
[pag.7 = fo1.36rJ
Item als man de fijgelij unde de mijsse zo mijnre begenckenijsz deit, so sal man dem pastoer off der de
mijsse sijngt geffen van der f~gelien ende sijngender mijssen so voel alst gewoenlijch is na gelegenheit
der luijde etc so ir selffdoen solt VUf uch.
item dem ewangelier ouch na der gelegenheit;
item ouch dem epijsteller na der gelegenheit;
item alle ander presteren de de fijgele helpen sijngen en noch daerto VUf onsz mijsz lesen in wat plaetzen den sal man ouch alle offeren so foel alst behoerlijck is, want man en sal nemant zo essen geffen,
mer ir gelt so behoerlijch is na lantz gewoenheit mijn son gaffhe 3 stuver ich denck 4 albus doch soet
behoert;
item dem schoelmeister soet behoert;
item egelijch schoeller 3 haller;
item dem kuster dat he salluijden ses wechen lanck alst noen is eijn halff uir lanck ouch soet behoert so
gefft.
Item so sal der pastoer optem stoel VUf mijch lasen bijtten unde dem folk bijtten van mijnen wegen off
ich e emantz dae zo kortz gedaen hette dat sij mijr dat om Gotz wijl wijllen vergeffen unde bijtten onssen heere Got dat he mijr al mijn sunden wijl vergeffen unde davan sal der pastoer haven eijnnen goltgulden unde dat he eijnjaer alle sondaege opten stoel VUf mijch bijt 1 pater noster.
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Item opten dorpperren unde zo Nassouw 137 , zo Deetsz 138 , zo Emes 139 egelijchen pastoer 1 gulden dat
sij eijnjaer vur mijch bijtten alle sondaeg opten pretgerstoeI.
[pag.9 = fo1.37r]
Item Iieff son 22 , ich werdden swach unde traeg alsoe dat ich neet veel me en vermach . Als ich des sondaegs zo sermoen gae, 50 bijn ich al sijech unde also moesz ich mijch stellen dat ich mijch stijl halde in
mijn kamer 14 in eijnijcheit, da van fijnden ich meisst rast dat ich alle onlede affstel etc; unde 50 ich nu
douff werde, 50 en douch ich doch bij den luijden neet ich werde verschemt, want ich neet en versta
wat man saet.
Also 50 schrijffen ich mijn testament an ur Iiefften unde dat he zo lande sijn sal de schrijffen ich he. Nu
befoellen ich dat mijr lnijn rentten fast uus blijffen, daerom 50 en weis ich neet off icht al sal konnen
also bezalen 50 icht gem solde geffen nae mijn doet vur mijn errn sele. Unde 50 bleijff mijr mijn heer
van Guijlch 140 schuldijch 4300 goltgulden, 50 Wijllem van Leer 141 rechende; 50 schreijffl42 mijr mijn
son 1 seer guetlijch he het sijch mijnre gemechtijcht unde het sulchen kouff neet mogen doen ende het
mijn stuijr gedaen alst waer was, want mijllen [?] was de beste stuijr al en nam heesz da vur neet; unde
he schreijffmijr he wulde mijch wael bezalen unde bas dan mijn here etc, mer ich moest eme wat borgen etc. Da op schrijff ich 142 ich wolde de 4 dusent zweij jaer lasen staen unde dat he mijr dan 4000
leesz van den gelde he krijgen sal vanden lande dat was 15.000 nu hait he mijr [pag.IO = fo1.37v] ontboden do he he was; he wijl mijr 3000 bezalen bijnnen ses jaren alle jaer 500.
Ich bijns also ingegaen mijt sulcher voegen offich stoerffbijnnen den sesjaren dat man mijr nochtant sal bezalen mijn sesjaer lanck davan, so solde ich dan setzen in mijn testament. Also sijn wijr davan
gescheiden dat man mijr davan goede breeffsal geffen, mer ich en krijgen der breeffl43 neet; unde ich
wijl dat sij sullen staen op goltgulden so man mijr de schuldijch sijn; unde dijt geit sal gestelt werdden
op de peijen vanden moijrren de nu vercofft sijn; unde wanne it mijr gescheege, so wolde ich sij setzen,
storffich in mijn testement unde so wolde ich noch an ur Iiefften begerren, so wat ich davan in den landen davan noch beset van den 500 gulden dat ir dat dan ouch nae mijn doet wolt geffen vur mijn sele,
som in closteren som rechte ermen, it wer in gelde it wer in kom offlaken, so des meijst noet wer unde
uch best solde duncken. Mer want ich noch geijn breeffen krijge, 50 en weis ich neet davan zo schrijffen dan ich hoffen, mij son, sal Got ontseen unde sal mijn testament neet hijnderen mer Got weis weit
mijt mijr steit, mer ich hoffen dat man mijr na sallasen doen van den mijnen haen ich neet genoech man
is mijr genoech schuldijch. It predege nu he eijn geleerder man 144 dat de sunde so groesz wer [pag.11
= fol.38r] dat geijn prester en muchtten abselfeeren der testement ontheelde: ich ververde mijch des
seer, want mijn ioncker selijch 7 hat in sijn testament 143 gemacht kom, cleider, gelt unde wer dat eijn
het, der en solde dat ander neet haen. Also en wart op de zijt neet al dat kom gegeven doch ich gafft
daerna do ich zo Segen108 bij uch was do quamt den luijden bas, want it doe seer duijr was. Ouch haet
irs sijnt in denselffen naem gegeven, als icht ur Iieffden haen geschreffen gehat also dat ich hoffdat alsulchen verzoch neet gescheet en is in eijncher ander meijnong dan na den testament dat neemant zweij
almijsz haven en solde, unde dat daer neemant me en quam.
Item ich versta nu dat ich de breeff van den 3000 goltgulden sal krijgen 148; unde de 500 sullen
verschijnen in demjaer ons Heren CCCCC ende twe op Sijnte Mertensdach, als de paijen nae den
moijren verschijnen sesjaer lanck allejaer 500 goltgulden. Unde van den 500 sa besetzen ich de 200
goltgulden in uir hant na mijn doet offich e storffe de jaren mijr bezaelt wurden, unde beger ich dat ir
geff(~t alom Got vur mijn sele in geistelijchen cloesteren unde goeden ermen Iuijden in den landen zo
Nassouw 137 , zo Eemtz 139 unde in al urren landen den rechten goeden ermen, de Got kennen unde ir
gebet konnen om vur mijch zo bijtten ete. Also dat eijn mijnschs zo mijnsten haven 5 off 6 albus off 1
gulden offdoech na dat sij erm unde kranck sijn ofveel kijnder haven.
ItemUU so ich de drij C golt gulden vanden vVl sesjaren vurgeschreffen haen de ermen mijt zo cleiden,
so wer doch mijn meijnog neet dan zweij C vur de ermen zo c1eijderen zo schoenen zo kom zo der
meister noettorfft alst dan best gelegen is; unde de ander 1 C wer mijn meijnog in den geistelijchen
cloesteren als int eerste de c10esteren genoemt sijn unde den errnste der meist doch egelijch eijn vermanes vur mijch zo bijtten offich e storffe icht gehaven het. WW)
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NOTEN
Noglnaals overbodig: dan.
Boven de regelgenoteerd.
De vo{~ende zeven regels onderaanfoUv toegevoegd,lvellicht ca. 1497 (zie toelichting 9).
Op inhoudelijke ,~ronden is de gehele alinea (acht regels) overgebracht naar JII en toegevoegd ná pag. 11
[= foU8r].
e.
Noc~maals Ollerbod(~: doen.
f
Volgende tien woorden later aangevuld.
g.
Doorgehaald: (?) onleesbaar.
h. In marge: dijt hoert samen (namelijkjijl. 7rresp. 61').
L
Erasie: de.
j.
Dezelfde drie volgende woorden erboven genoteerd maar doorgehaald.
k. Doo~~ehaald: do.
L
Tot en met troest: onderstreept.
m. In marge: nota.
n. Hs: shnnen.
Gehele regel doo~ç;ehaald.
o.
p.
Erasie: 50 (?).
q. In marge aangekruist (ter eliminering?) en weer opgenomen opjiJl.9r.
1'.
In Inarge: 5.
s.
In marge aangekruist; velgelijk q.
t.
Zijdelings van opsomming toegevoe,gd.
u.
Ter vervanging van doorgehaald: bij.
v. Optelling en afzonderlijke opsomming stemmen niet overeen.
w. Doorgehaald: Item den ermen begijnen zo Mechelen.
x. JYloet gezien de somma een latere toevoeging zijn.
y.
Vier voorgaande woorden secundair toegevoegd.
z.
Kleine ruimte opengelaten (voor achtemaam?).
aa. Ziefol.20r.
bb. Doo~~ehaald: noebeL
ce. Nogmaals overbodig: is.
dd. Doorgehaald: claeren, c(r)alaken.
ee. In ma~~e aangevuld.
ff Vóorgaande drie woordmlater toegevoegd.
gg. Erasie: summa.
hh. Doorgehaald: eleck.
n. Erasie: 4 (?).
lJ.
Item Mergrete wordt in volgende regel weer opgenOinen.
kk. Doo~~ehaald:zwieij (?).
lL Erasie: slaet om.
mmo Doorgehaald: perse.
nno Vergelijkfol.18r.
00. Erbwengenoteerd: 3 (?).
pp. Doorgehaald: platte.. (?); in marge geëradeerd: lij gen.
qq. Erbovengeschreven: eijn.
rr. Zes voorafgaande woorden onderaan de pagina toegevoegd.
ss. Doorgehaald: 4.
tt. Doorgehaald: 51 resp. 52.
uu. Complete alinea overgebracht vanfol.5r; vergelijk d.
a.
b.
e.
d.
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vvo Drie volgende woorden erboven genoteerd.
ww. In marge: de ses jaer.

TOELICHTING

*

10
11

12
13

14
15
16
17

18

19

193
19b
20
21

22

23

Namen van personen en plaatsen worden kort toegelicht onder verwijzing naar een recente monografie c.q. artikel. Buitenlandse toponiemen worden bij benadering gesitueerd. Personen krijgen een eenmalig identificatienummer. Voor inhoudelijke aspekten zij verwezen naar de tekst ofaantekening.
Engelbrecht Ir van Nassau-Dillenburg (1451 april 17 - 1504 mei 31); vergelijk NNBW 1,819-821; Biographie nationale 15, 473 - 480; LMA 3, 1920-1921.
Karel Ombert, deken van O.L.V.-kapittel te Breda 1492 - 1511; zie aantekening 68.
Wolter vander Erpt, kapelaan in O.L.V.-kerk te Breda t1523 jan. 18); zie aantekening 63.
Dochter van bastaard Jan van Nassau[-Detzem]: Catharina van Nassau[-Detzem] overleed op 8 jan.
1524; zie aantekening 65.
Lid van hofhouding van Maria van Loon. Zie aantekening 62; vergelijk IJsseling BegijlJiuif, inv.nr 121
(obituarium van Bredase begijnhof; begin-16de eeuw), fol.17r (adjuli 8): Lijsbeth d.v. Jan van Petersem
t 1530.
De mater van het Grauwzustershuis; zie toelichting 18.
Echtgenootjan IV van Nassau-Dillenburg (1410 aug 1 - 1475 febr 3), begraven in het Herenkoor (
noordelijke koorzijbeuk) van de Grote Kerk te Breda; vergelijk NNBW 1, 1218- 1219; ADB 14,251;
Renkhoff, Biographie, 275.
Bij pauselijke dispensatiebrief d.d. 1448 juni 27 afgedrukt in Goor, Beschrijving, 519 - 520 (bijlage 82
met foutieve datering op 28 juni); zie aantekening 120.
Het augustinessenklooster Vredenberg (1110125 Pacis), ook wel het Nieuwe Klooster genoemd, bij Breda, parochie Haghe (= Prinsenhage)-Boeimeer, gesticht 1476 juni 25 door Maria van Loon, voormalige vrouwe van Breda; zie aantekeningen 83 en 86. Het necrologium is niet overgeleverd. Zie voor de
kruiswegstatie Kalf, Monumenten, 284-285 en aantekening 123.
Priester over wie ik niets naders heb gevonden.
Idem; zie fol.17v en 19r.
Idem.
Idem.
Namelijk de zolder van huize Valkenbergh in de Katerstraet (= Catharinastraat).
De parochiekerk = O.L.V.-kerk te Breda, nu N.H. ofGrote Kerk.
Namelijk in de Katerstraet (= Catharinastraat) in het verlengde van de huidige St.Annastraat.
Het oude Begijnhof, dat tot 1535 aan de rechterzijde van het Kasteelplein lag; gesticht in 1267 werd het
toen overgeplaatst naar tegenwoordige lokatie in de Catharinastraat. Vergelijk F. Koom en M. van der
Eijcken, Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest, 's-Gravenhage 1987.
Het Grauwzustershuis (in Valkenbergh) in de Catharinastraat, gesticht in februari 1478 door Maria van
Loon; zie lJsseling, Begijl1hof, 12-13.
Niet overgeleverd (wellicht kort na febr. 1475).
= 3 februari.
= 31 oktober.
Niet overgeleverd (wellicht kort na febr. 1475).
De Wendelinuskapel in de Katerstraet, nu Waalse Kerk in de Catharinastraat; vergelijk Paquay, WendelilUlskapel.
Jan V van Nassau-Dillenburg (1455 sept 9 - 1516juli 30), die sedert zijn huwelijk in 1482 doorgaans op
de Duitse bezittingen verbleef. Vergelijk ADB 14,252-254; Renkhoff, Biographie, 277.
Maastricht. Mijl1 heer = mijn vader, Johan Ir van Loon-Heinsberg ( t 1438 juni 24) die begraven lag in
Gangolfkerk te Heinsberg? Vergelijk P. Döppler (ed.), Nécrologe de la confrérie des chapelains de la ci-devant
collegiale de Sail1t-Servais à lWaestricht, Maastricht 1897; idem, Necrologe de l'église collegiale de Notre-Dame à
Maestricht, zp zj; idem, 'Obituaire d'église collegiale libre et impériale, de Saint-Servais à Maestricht',
in: PSHAL47 (1911), 1-91.
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Vergelijk Necrologium Breda, 359 ad 20 april.
Het norbertinessenklooster St.Catharinadal. Gesticht in 1268, sedert 1295 vlak buiten de stad Breda
gelegen en in 1647 naar huidige locatie te Oosterhout overgeplaatst. Hervormd in 1461/3 door Jan IV
van Nassau. Sedert eind-15de eeuw ook wel 'Oude Klooster' genoemd (vergelijk toelichting 9.) Zie
l\!Ionasticon Praemomtratense IJ, 326 - 330; Geschiedenis Breda, 151 - 154.
De kartuizers te Geertruidenberg, gesticht in 1336. Vergelijk]. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1336 - 1595 (Hollandse Studiën 25),
Hilversum 1990. Er is geen obituarium bewaard gebleven.
De clarissen-coletinen te Antwerpen (BIg.), gesticht in 1455/57 op insigatie van Isabella van Portugal.
Vergelijk S. Schoutens, Geschiedenis van het voormalige klooster der Antle Claren te Antwerpen, Antwerpen 1900.
De minderbroeders te Antwerpen (BIg.), gesticht in 1446. Vergelijk A. Houbaert, 'Kloosterlexicon 3:
Antwerpen', in: Franciscana 28 (1973), 44 - 62; S. Schoutens, 'Obituarium conventus O.F.M. Antwerpiensis', in: A/1tiql4itates franciscanae Belgicae In, Hoogstraten 1906 begint pas in 1529; Verzameling der
graf- engedenkschriften van de pl'Ov;"lcie Antwerpen VI, Antwerpen 1871,230 - 231.
De minderbroeders te Bergen op Zoom, gesticht in 1462 door de heer van Bergen. Vergelijk Monasticon BatavHm I, 38; SHppl. 28; C. Slootmans, 'De 'bruederkens van der observancien' te Bergen op Zoom',
in: BGfl.IN 16 (1954), 94 - 108.
De minderbroeders te Gorinchem, gesticht in 1452. Vergelijk Monasticon BatavurrJ I, 74 - 75; suppl. 55.
De minderbroeders te Gouda, hervormd in 1439. vergelijk Monasticon Batavum I, 78; suppl. 56; D. van
Heel, De minderbroeders te Gouda I (1418 - 1572), Gouda 1947; B. de Troeijer, 'Hendrik Beminck (Biobibliografie van de minderbroeders in de Nederlanden voor het jaar 1500 - afl. 1)', in: Franciscana 25
(1970),4- 18.
De minderbroeders te Alkmaar, gesticht in 1445. Vergelijk Monasticon Batavum I, 14 - 15; suppl. 11 - 12.
De minderbroeders te Nijmegen, gesticht in 1455; vergelijk Monasticon Batavum I, 152- 153; F. Gorissen, Nimwegen (Niederrheinischer Städteatlas - Geldrische Städte Heft 1), Kleef1956, 119.
De c1arissen-coletinen te Veere, gesticht in 1461 en hervormd in 1478. Zie MOI1asticon Batavum 1,187;
suppl. 155-156.
De minderbroeders te Mechelen, hervormd in 1447 door hertog Filips de Goede; zie]. Baetens,
'Kloosterlexicon 47: Mechelen', in: Franciscana 44 (1989), 3 - 28;]. Withof, 'De hervorming der minderbroeders te Mechelen 1447 - 1450', in: HKM35 (1930), 37 -50; 1. Ceyssens, 'Een dubbele doodenlijst van het oud-minderbroedersklooster te Mechelen (1460 - 1795)', in: HK1v1 43 (1938), 55 - 82.
Margartha van York, weduwe van hertog Karel de Stoute, (t 1503) ligt hier begraven.
De minderbroeders te Boetendaal bij Ukkel (BIg.), gesticht door hertog Filips de Goede in 1466; vergelijk A. Houbaert, 'Kloosterle..'Cicon 9: Boetendaal', in: Franciscana 30 (1975), 82 - 95.
De minderbroeders te Herentals (BIg.), gesticht in 1471 op instigatie van hertog Karel de Stoute; vergelijk A. Houbaert, 'Kloosterlexicon 33: Herentals', in: Franciscana 40 (1985), 91 - 99.
De minderbroeders te Weert, gesticht in 1461 op initiatiefvanjohanna van Meurs (t 1461), gravin van
Hom. Vergelijk Monasticol1 Batavum I, 197-198; suppl. 164-165; D. van Wely, Home en de minderbroeders.
Herinn.eringm uit het verleden van het Weertse minderbroederklooster, Weert 1961; idem, Liber recommendationis conventus Werthemis, Roosendaal 1961.
De minderbroeders te Maastricht, gesticht in 1234 en hervormd in 1517; vergelijk Monasticon Batavum
I, 136 - 138; suppl. 106-11.
De minderbroeders te Lichtenberg buiten Maastricht, gesticht in 1461. Vergelijk Monasticorl Batavum
(zie aantekening 39); D. van Heel, Het minderbroedersklooster te Lichtenberg bij Maastricht genaamd 'Slavanten: Gouda 1951; idem, 'Necrologium van de minderbroeders te Maastricht en te Lichtenberg (SIavante) in: PSHAL 86/87 (1951/51), 273 - 335.
De minderbroeders te 's-Hertogenbosch, gesticht in 1228 en hervormd in 1490. Vergelijk Monasticon
Batavwtl I, 106-107; suppl. 80; Hoekx, Kloosters 13-15.
De c1arissen-urbanisten te Hoogstraten (BIg.), gesticht in 1489 door Gerard van Culemborg. Zie Kok,
Klarisserl, 61; Lauwerijs, Hoogstraterl, 144; R. FendIer, 'Gererud von Sickingen, Nonne des Klarissenklosters in Trier und Aebtissin in Hoogstraten', in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 77 (1979),
127 - 143.
De c1arissen-coletinen te Luik (Big.), gesticht in 1474. Zie P.-B. de Meyer, 'Oorsprong en uitbreiding
van de orde der Arme Claren in België', in: Franciscana 8 (1953), 105 - 112.
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Identificatie onduidelijk; er zijn diverse bekende zusterkloosters onder het patronage van St.Gertrudis.
Wellicht te 's-Hertogenbosch, gesticht in 1449; zie Monasticon Batavum IJ, 93; Hoekx, Kloosters, 26-27.
Juten, Vredenburg, v geeft grond aan de identificatie.
De brigittinessen van Koudewater te Rosmalen bij 's-Hertogenbosch, gesticht in 1434. Zie Brigitta van
Zweden 1303 -1373. 600Jaar kUllSt en cultuur van haar kloosterorde (tentoonstellingscatalogus), Uden 1986;
C. Zwijsen, 'Uit de doodenlijst (obituarium) van Mariënwater of Couwater', in: Bossche BUdragen 5
(1922/3), 187 - 196.
Het augustinessenklooster Bethanië te Mechelen (BIg.), gesticht in 1421; zie Monasticon Windeshemense.
België, 211 - 221.
Bedoeld worden in de regel de drie bedelorden: dominicanen, franciscanen en carmelieten. Te Mechelen evenwel bestond gedurende de middeleeuwen geen dominicanenklooster. Zie voor franciscanen
hierboven 35. Geschoeide carmelieten, die op Breda termineerden, hadden zich er sedert 1304 gevestigd.
mUn selige dochter = Odilia van Nassau. Volgens Le Roy, Notitia, 463 stierf zij op 22 april 1495 te Alkmaar. Vergelijk aantekening 114.
Het zusterhuis te Heusden? Vergelijk P. Hoppenbrouwers, Inventaris van het archiefvan het tertiarissenconvent van Sint-Catharina te Heusden 1316 - 1588 (RANB Inventarisreeks 36), 's-Hertogenbosch 1987.
De augustinessen van Annaborch te Hintham bij 's-Hertogenbosch, gesticht in 1485. Vergelijk A.
Hensen, 'De kroniek van een viertal Noord-Brabantsche conventen en het verhaal der stichting van
hetJezuiten-college te 's-Hertogenbosch', in: Bossche BUdragen 4 (1921/22), 252 - 273, vooral 257.
De dominicanen te 's-Hertogenbosch, gesticht in 1292/6 en hervormd in 1483. Vergelijk Wolfs, Dominicanenkloosters, 86-130. Zij termineerden vanouds op Breda.
De dominicanen te Den Haag, gesticht in 1403. Vergelijk Wolfs, Dominicanenkloosters, 9 - 33.
De dominicanen te Rotterdam, gesticht in 1444, vanwaaruit de hervorming in de Nederlanden tot ontplooiing kwam. Vergelijk Wolfs, Dominicanenkloosters, 221 238.
De dominicanen te Brussel (BIg.), gesticht in 1459 op aandrang van hertogin Isabella van Portugal.
Vergelijk P. Arts, L'aneien couvent des dominicains à Bruxelles, Gent 1922.
De dominicanen te Zaltbommel hebben blijkens Wolfs, Dominicanel1kloosters, niet bestaan.
De augustinessen te Brussel. Sionsberg, gesticht in 1434; vergelijk 'Prieuré de Sainte- Elisabeth au
Mont-Sion à Bruxelles', in: Monasticoll Belge IV: Brabant, 1289 - BIS? Wellicht eerder Roos-van-Jericho (zie aantekening 93) gesticht in 1456; vergelijk ibidem, 1255-1271.
Het benedictinessenstift te Nijvel (BIg.), gesticht in ca. 640. Vergelijk Monasticon Be\'Se IV: Brabant, 269 - 303.
Het augustijnenklooster Ten Troon bij Grobbendonk, gesticht in 1414; zie lV1onasticon Wil1deshemense
België, 171 - 178. Een reguliere kanunnik vanuit dit klooster was rector van Vredenberg.
De augustijnen te Korsendonk bij (Oud-)Turnhout, gesticht in 1393/4; vergelijk Monasticon Windeshemense België, 67 - 82.
De augustinessen te 's-Hertogenbosch; mogelijk het klooster Bethanië, gesticht in 1450 (?); Zie H.
Janssen, 'Bethanië-kerk en klooster', in: idem, Bos, 105-108.
De augustinessen te Maaseik (BIg.), hervormd in 1429. Zie 'Prieuré te Sainte-Agnes à Maaseik', in: Monasticon Belge VI: Limbourg, Luik 1976,283 - 291.
De kluizenaressen te 's-Hertogenbosch bij het Grote Begijnhof. L. van Dijck, 'Kluizenaressen in en
rond 's-Hertogenbosch ca. 1370 - 1630', in: Varia Historica Brabantica 9 (1980), 1 - 20; A. Kappelhof,
'Kluizenaressen in en rond Den Bosch; een aanvulling', in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 5 (1988),
178-180. Geen van de auteurs vermeldt het aantal van zeven.
Het Grote Begijnhofte 's-Hertogenbosch. Vergelijk L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV, St.-Michielsgestel1873, 357; M. Timmermans, 'Tussen kerk en wereld~ Het Grote BegUnhofte '.1Hertogenbosch ± 1274 - ± 1629 [ongepubliceerde doctoraalscriptie KU Nijmegen 1987].
Het begijnhofte Turnhout (BIg.), gesticht in 1372. Vergelijk]. van Gils, 'De Noordbrabantse Begijnen
in het Begijnhofvan Turnhout', in: De Brabantsche Leeuw 35 (1986), passim.
Het begijnhof te Hoogstraten (BIg.), gesticht in 1380. Vergelijk]. Lauwerijs, Album van het BegUl1hoJ,
Hoogstraten 1932.
Eén van de conventen op het Begijnhof te Mechelen (BIg.), gesticht ca. 1245. Vergelijk F. de Ridder,
'De conventen van het oud-begijnhofte Mechelen', in: HKM 42 (1937), 22 - 83. Het aantal van dertien
verwijst naar het Laatste Avondmaal.
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Onbekende vrouw, van wie de familierelatie onduidelijk is: mijn = Maria's petekind? Vergelijk Van
Dijck, Optimaten: Wije van Nassau.
Onbekende man van niet-Bredase herkomst; op fo1.21r en 23v onder opneming van dezelfde thematiek nogmaals vermeld; zie pag. 144.
Onbekend figuur. Identiek aan de in de stadsrekeningen vermelde mI' Herman in Valckenbergh, die als
gildebroeder van stadswege kleding verstrekt kreeg evenals bijvoorbeeld Filips van Spangen of Goden van Brecht. Zie Hingman, Inventaris, inv.m 1512 (stadsrekening 1494), fo1.147; (1496), fo1.262;
1513 (1499), fol.35; 1514 (1500), fol.16.
Niet overgeleverde oorkonde resp. testament.
Schepen van Breda 1500 - 1508; overleden 1511.
= Toen Deckens (fo1.28r); overigens onbekend.
= Derick Stijcker (fo1.28r); overigens onbekend.
Onbekend persoon; zie tekst pag. 144.
= deijn Mereken (foI.19r).
= Komee/ijs dem mee/er (fo1.28r), een overigens onbekende schilder. Vergelijk Cerutti, KlInst, 34 noot 29.
= Anna van Nassau (1440 - 1513), sedert 1471 weduwe van hertog Otto U van Braunschweig-Lüneburg, hertrouwde in 1474 met Filip graafvan Katzenelnbogen en werd nogmaals weduwe in 1479. Regentes van Braunschweig-Lüneburg, leefde vanaf 1486 voornamelijk op haar weduwegoed te Lüchow. Zie aantekeningen 117 en 130.
Verwant via haar dochter Johanna van Nassau ( t 1468), die gehuwd was met Filips UI van Waldeck
moet hun zoon Hendrik van Wal deck bedoeld zijn; zie aantekening 53.
= haar achterkleinzoon Fili ps IV van Waldeck, geboren in 1493.
Kapel van de Ridders van St.Jan (commanderie Ter Brake te Alphen, balije van Chantrain), gelegen in
de Veterstraet (= St.Janstraat) te Breda. Zie Geschiedenis Breda 157-158.
Devotiekapel op het Ginnekeneinde buiten de stad (= Ginnekenstraat). Zie Geschiedenis Breda, 145-146.
Kapel van het Gasthuis op het GasthIliseinde (= Boschstraat); zie Geschiedenis Breda, 161-162.
Filiaalkerk, d.w.z. kapel met beperkte pastorale funkties, behorend tot de parochie Haghe (= Prinsenhage), gelegen op de Haagdijk. Deze Markendaalse Kerk werd in 1859 gesloopt. Geschiedenis Breda,
146-147.
Het is ongewis ofhier het Nassause paleis gebouwd in 1494 bedoeld wordt. Vergelijk Th.Roest van
Limburg, 'Voormalige Nassausche paleizen in België U: Het 'Hotel de Nassau' te Mechelen', in: Onze
Kunst 12 (1907),157 - 167 en Drossaers, Domeinraad 1,204 - 205.
= Elisabeth van Hessen (1466 - 1523), echtgenote van haar zoonjan V van Nassau- Dillenburg sedert
1482.
= vrouw van de schout van Breda,Jan vander Dussen (1463 - 1497). Zie voor haar identificatie aantekening bij de tekst 60 en Van Goor, Beschrijving, 21.
Joost Roelofsz van Dalem, heer van Dongen (1479 - 1499); zie L. Merkelbach van Enkhuizen, 'Heerlijkheid, heeren en heerlijk huis van Dongen', in:JOB 2 (1949), 108- 110.
Vergelijk voor het geslacht Vander WerfLe Roy, Notitia, 156: Michael vander Werve (t 1491); Drossaers, Domeinraad, reg.2628: Johan vander Werve, ridder en raad van graaf Hendrik UI van Nassau en
W. van Ham, Inventaris Val? de archieven van de Raad en Rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom
(RANB Inventarisreeks 25), 's- Hertogenbosch 1980, passim; Cuvelier, Foyers, in voce (burgemeester
van Antwerpen en schout te Hoogerheide).
Inwonende vrouw over wie verder niets vernomen wordt, evenmin als over de familie Posten; zie
fo1.22v en 23. Vergelijk aantekening bij de tekst 66.
Vergelijk voor de familie Vander Beversluis een genealogische tabel afgedrukt in Haghe 27/8 (1979/80),
66. Bl~jkens Juten, Vredenbl4rg, xiii was een Catharina aldaar non.
= Barbara I/ander Voort (fo1.20v); overigens onbekende vrouw, die blijkbaar twee dochters had.
Onbekend persoon.
= priorin van klooster Vredenberg (zie hierboven 9), namelijk Maria van Pee (1486 - 1511). Vergelijk
Juten, Vredenbllrg, xi-xii onder verwijzing naar A. Sanderus, Chorographiasacra Brabantiae, 's-Gravenhage 17262 , deel U, 139; Monasticon Beige IV' Brabant, 1258 - 1259 voorheen priorin van convent Roosvan-Jericho te Brussel 1465 - 1480/82; zie hierboven 56.
Onbekende religieuze.
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Idem.
Idem.
VergelijkJuten, Vrcdenburg, xii. (Na 1492 (regest 65)).
Namelijk de ziekenzaal van het klooster Vredenberg; zie aantekening 85.
Overigens onbekende vrouw.
= Terheijden.
Vergelijk dorsale aantekening van IJsseling, Begijnhof, reg. 172 Juten, Cartulariunl, 142 (1478 mrt 1)
(origineel) en Drossaers, Domeinraad, reg. 2031 (afschrift).
IJ sseling, Begijnlu!f, reg. 174 = Juten, Cartularium, nr 144 (1478 dec 1). Drossaers, Domeillraad, reg. 2046
(afschrift). De lijfrente gevestigd op gronden en gorzen te Zonzeel en te Etten vervalt jaarlijks op Andreas 30 november en is gebaseerd op de rentekoop van Maria van Loon d.d. 1478 mrt 1; zie vorige
toelichting.
Drossaers, Domeinraad, inv.nr 253, reg. 2249 (1494 nov 12); vergelijk citaat afgedrukt bij Paquay, Wendelinuskapel, 34, noot 62.
Overigens onbekende man. Zie pagina 144.
29juni.
Niet overgeleverd document.
Overigens onbekende man.
Gilze.
Siegen (Brd.) HHSD 3: Nordrhein-Westfalen, 686-688. Parochiekerk: St.Martini. Zie voor minderbroederklooster hierna 129, dat in 1695 verbouwd werd tot Untere Schlos.
Dillenburg (Brd.). Het burchtstadje werd in 1490 na opheffing van het oorspronkelijke kerkdorp
Feldbach tot zetel van de parochie verheven. HHSD 4: Hessen, 118-119; DSB 4: Hessen, 93-99.
Herborn (Brd.) St.Petri-parochiekerk; minderbroederklooster of Barrevoetshuis gesticht vanuit
Wetzlar. Zie HHSD 4: Hessen, 212-214; DSB 4: Hessen, 228-232.
De tollenaar te Grosz-Königsdorfbij Keulen. Vergelijk, Droege, VeifaSSLmg, 134 noot 93 en aantekening bij tekst 28 en 34. KHA ODL 272, fol.26-28v (1489) noemt een zekere Thewes van Waltmanshuysen. De tollenaar deed Breda aan; zie Hingman, inventaris, inv.nr 1514 (stadsrekening 1500),
fol.67v.
= 1501 resp. 1502.
De dominicanen te Aken (Brd.), gesticht in 1293 en hervormd door hertog van Gulik-Berg in 1470;
vergelijk Löhr, Blütezeit, 235. P. von Loë, 'Das Necrologium des Aachener Dominikanerklosters', in:
Aus Aachens Vorzeit 18 (1915).
De minderbroeders te Düren (Brd.), gestichtin 1459170 door hertog Gerard U van Gulik- Berg; vergelijk Schlager, Pranziskaner, 114-115; RSA U 9 (1974),10.
De benediktinessen te Königsdorf (Brd.) bij Keulen, gesticht 778/935. Zie F. Oediger, Das Hauptstaatsarchi!! Diisseldo~f ulld scine Bcstände, deel 4: Stifts- und Klosterarchi!!e, Siegburg 1964,215-216, alwaar compleet literatuuroverzicht.
De dominicanen te Keulen (Brd.), gesticht in 1228 en hervormd in 1464; Vergelijk G. Löhr, Beiträge zur
Gcschichte des Kölner Dominikanerklösters im Mittelalter (Quellen und Forschungen zur Geschichte des
Dominikanerordens in Deutschland 16 - 17), Leipzig 1922; idem Bliitezeit.
De dominicanessen te Keulen (Brd.), gesticht in 1287 en hervormd in 1466; vergelijk Löhr, Blütezeit,
237-238 en idem, 'Das Necrologium des Dominikanerinnenklosters St.Gertrud in Köln', in: Almalen
des historischen VereiflSJür den Niederrhein 110 (1927), 60 - 179.
Het St.-Ursulastift te Keulen (Brd.), gesticht in 932. Zie G. Wegener, Geschichte des Stiftes St.Ursula in
Köln (Veröffentlichungen des kölnischen Geschichtsvereins 31), Keulen 1971, vooral 191: Elisabeth
van Nassau wordt kanonikes in 1439. Deze Blskine was een dochter vanjan UI van Nassau-Dillenburg
(t 1429/30); vergelijk Dek, Nassau, 69 en uitvoerig gedocumenteerd W. Kohl, Das Domstift St.Pauhls
.zul\1iinster2 (Germania Sacra - Bistum Münster 2), Berlijn 1982, 41, waar blijkt dat hij legaal getrouwd
was en Elsken dus geen bastaard-dochter behoeft te zijn zoals Dek wil.
De benedictijnen te Keulen (Brd.), wellicht Gross-Sankt-Martin, gesticht in 989, na de toetreding tot
de Bursfelder Congregatie in 1445 hervormd. Vergelijk R. Haacke (ed.), Die Benediktinerklöster in
Nordrhcin-Westfalen (Germania Benedictina 8), München 1980,376 - 390.
24juni resp. 11 nov.
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130
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134

135

De wilhelmieten te Limburg aid Lahn (Brd.), gesticht in 1312/7? Vergelijk W. Struck, Das St.Ceorgenstift, die Klöster, das Hospital ~md die Kapellen in Limburg an der Lahn. Regesten 910 - 1500 (Quellen zur
Geschichte der Klöster und Srifte im Gebiet der nuttleren Lahn bis zum Ausgang des Mittelalters I),
Wiesbaden 1956,639 - 650.
Koblenz (Brd.). In aanmerking kunnen komen het Duitse Huis (gesticht in 1110), de dominicanen
(1233), franciscanen (1236), ofcisterciënsers (1244); vergelijk F. Michel, Die Ceschichte der Stadt Koblenz
im Mittelalter, Mainz 1963. DSB Rheinland-Pfalz, 210. De tweeden lijken af te vallen, omdat zij pas in
1506 hervormd waren; zie Löhr, Bliitezeit, 237. De m.inderbroeders gingen in 1451 tot observantie
over.
De n1.inderbroeders te Korbach (Brd.), hoofdplaats van het graafschap Waldeck. Gesticht vanuit
Hamm in 1487/8 op initiatiefvan graafFilips van Waldeck; zie Schlager, Franziskaner, 118 - 119; Nickel,
Minoriten III, 290-302.
De nunderbroeders te Marburg (Brd.), gesticht in 1496 door landgraafWillem van Hessen; vergelijk
Schlager, Fl'anziskaner, 138 - 144.
De benedictinessen te Dierstein bij Diez (Brd.), gesticht in 1153 en hervormd in 1465. Het klooster
verdween in 1672 om plaats te maken voor het Nassause barokpaleis Oranienstein. Zie W. Struck, Die
Klöster Börbach, Beselich, Dirstein und Cnadenthal (Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte im Gebiet der n1.ittleren Lahn bis zum Ausgang des Mittelalters III), Wiesbaden 1961, 284-409.
De kluizenaressen te Dierstein (Brd.); vergelijk H. Heck, Die goldene Crafschaft. Bilder aus der Ceschichte
del' Crafschaft 1111d der Stadt Diez, Diez 1956.
Het begijnhofte Siegen (Brd.) Zie toelichting 108.
De minderbroeders te Brühl (Brd.) bij Keulen, gesticht in 1490/93 door Herman IV van Hessen, bisschop van Keulen (1480 - 1498), een oom van Elisabeth van Hessen. Vergelijk Schlager, Franziskaner,
122 - 127. RSA 1-2 (1972), z.p. Necrologium ~md Memorimbuch Briihl, ed. W. Vinuch, Bonn 1879.
De kartuizers te Koblenz (Brd.), gesticht in 1331. Vergelijk]. Gruys, Cal'tusiana. Un instfllment heuristique II: maisons, Parijs 1977,267.
De n1.inderbroeders te Mainz (Brd.), gesticht in 1225/53 en hervormd in 1469. Zie Schlager, Fl'aI'lziskanel', 7; A. Brück e.a. (eds.), Ceschichte der Stadt Mailtz IIl: Mainz in sei/'ler BUUezeit als Freie Stadt
(1244-1328), Düsseldorf 1973, 19-20 DSB Rheinland-Pfalz, 279.
De minderbroeders te Siegen (Brd.), gesticht in 1488/93 door graafJan V van Nassau en mede financiëel ondersteund door Maria van Loon en Anna van Nassau; vergelijk Schlager, Franziskmur, 117-118
en aanteken.ing bij tekst 104.
Hoewel Arnoldi, Nassau-Oranien, Ir, 198 zonder commentaar dit vrouwenklooster vermeld, is het
toch niet te identificeren, omdat een eigennaam in plaats van een plaatsnaam vermeld staat. Ofvergiste
Maria zich en bedoelde zij Engelthai bij Bonn, als augustinessenklooster gesticht vóór 1324 en hervormd in 1417? Vergelijk Monasticoll Windeshemense II, 473-477. Daar verbleef met zekerheid Irmgard
van Nassau-Beilstein, dochter van Hendrik IV, vermeld in dejaren 1499 - 1518. Dek, Nassau, 125. Met
deze verre familietak hield Maria contact, zoals een uitgifte van een nieuwe prebende in Vredenberg
d.d. 1484 nov. 29 (Juten, Vredenburg,ix) aan de toen onvolwassen Elisabeth van Nassau-Beilstein aantoont, die priorin van Engelthai was tenn1.inste tussen 1499 en 1518. Vergelijk Isenburg, Stanunteifeln
NF I 121a; Dek, Nassau, 127 met onjuiste datering en Monasticon Windeshemense Ir, 477 geeft niets.
Een niet nader geïdentificeerd augustijnenklooster bij Koblenz. Zie hierboven 120. DSB RheinlandPfalz,21O.
De premonstratenserinnen te Altenberg bij Wetzlar (Brd.), gesticht in 1164/79, waannee het geslacht
Solms een band had. Vergelijk HHSD 4: HesserI, 4-5. Monasticon Praemonstratense I-I, 166-168.
De minderbroeders te Celle (Brd.), gesticht in 1478 door hertog Frederik de Grote (t 1478), schoonvader van Anna van Nassau. Vergelijk HSSD 2: Niedersachsen, 94-97.
De minderbroeders te Hamm (Brd.)? In 1455 door graafGerard van Kleef-Marck gesticht. Zie Nickel,
Mi/tOritenIII, 268-290. Ook Anna van Nassau-Braunschweig schonk bij testament van mei 1514 10 gld
aan het klooster Zum Ham/'ne; Boehn, Anna, 103.
Moeder = Anna van Solms-Braunfels (t 1433), weduwe van Gerard I graafvan Sayn. In de literatuur
is haar begraafplaats onbekend. Het blijkt het cisterciënserklooster Marienstatt bij Hachenburg (Brd.)
te zijn, gesticht in 1215/5 door de graafvan Sayn, in welk huisklooster dit geslacht zich generaties lang
liet begraven. Zie G. Wellstein, Die Cistercienserabtei Mariemtatt im Westel'wald, Limburg aid Lahn 1955 2 ,
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136
137
138

139
140

141

142

143
144
145

146

vooral 237 met betrekking tot Gerard I ( t 1419); W. Struck, Das Cistercienserkloster Marienstatt im Mittelalter. Urkundmregister, Güterverzeicl111isse und Nekrolog, Wiesbaden 1965, 610 (14 sept).
De kluizenares(sen) te Nassau (Brd.) bij Koblenz.
Vergelijk hierboven 136.
Diez (Brd.) bij Limburg aid Lahn.
Bad Ems (Brd.) bij Koblenz.
= Willem IV, hertog van Gulik-Berg (1475 - 1511). Zie Land im Mitte/punkt derMächte. Die Herzogtümer
]iilich, Kleve, Berg (tentoonstellingscatalogus), Kleef1984, 346 - 355.
= Willem van Lier, bode in dienst van Engelbrecht II van Nassau vermeld tussen 1493 en 1518; ook
blijkens stadsrekeningen actief voor het Bredase stadsbestuur. Zie Drossaers, Domeinraad reg. 2226
(aanstellingsbrief) = Cerutti, Rechtsbronnm IJl, 941, en Ibidem, reg. 2655. In zijn gevolg reeds in 1490.
Vergelijk Taxandria 48 (1941), 105.
Niet overgeleverde briefvan Engelbrecht II resp. Maria van Loon.
Niet nader bekende schuldverklaring van hertog van Gulik.
Wie? Zie aantekening bij de tekst 70.
Niet bewaard gebleven definitieve testament; vergelijk HSAW Abt. 171, inv. T 552, pag 13 e.V. (concept-testament vanJan IV van Nassau en Maria van Loon) en Demandt, Bestände, 53.
= 1502 november 11.
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