Magister Anselmus Fabri van Breda en de
stichting van een gasthuis voor oude mannen
aan de Haagdijk te Breda in 1455
Deel 3: Het functioneren van zijn netwerk in de
regio Breda-Gilze-Zundert vóór en na zijn
overlijden in 1449
door

FRANS GOOSKENS
Geestelijken ontvangen op basis van het kerkelijk recht ruime inkomsten. Deze inkomsten
moeten ze echter niet alleen aanwenden voor het vervullen van de eigen behoeften, maar
ook ter ondersteuning van armen, eenvoudigen en gevangenen.
Geert Groote, Contra turrim Traiectensem 1
Introductie
Het verhaal van de loopbaan van Anselmus Fabri spreekt na 600 jaar nog steeds
aan. Het is een typisch van krantenjongen tot miljonair verhaal. Hij was afkomstig
uit een eenvoudige familie van de Bredase Haagdijk, maar hij zou het bijna brengen
tot paus bij het conclaaf van 1447. De kerk bood aan jongens uit simpele burgerlijke
milieus genoeg mogelijkheden om snel hogerop te komen. Kennis van het Latijn
was dan natuurlijk een vereiste. Universiteiten gaven mogelijkheden deze kennis
verder uit te bouwen, bijvoorbeeld door een studie kerkelijk recht. Fabri studeerde
in Bologna dit vak en verwierf de titel van doctor. Studentencolleges en kloosters
boden opvang aan niet al te vermogende studenten.
Netwerken van geestelijken boden steun aan dit soort talentrijke jongelingen en
zij hielpen hen zich verder te ontwikkelen in een vak. Er was genoeg ruimte, want
de bestuursapparaten van de paus, bischoppen, koningen en hertogen waren aan het
groeien en aan het professionaliseren. Fabri trok zelf rond 1400 naar Rome en kreeg
daar bescherming van hoge curieprelaten afkomstig uit het Rijnland. Zelf trok hij
ook weer talentrijke jongelingen aan uit zijn thuisregio, die hij in zijn familia opving.
Het netwerk van Fabri omspande heel Europa en had vooral veel vertakkingen naar
Brabant, Utrecht en het Rijnland. Bijzonder is dat dit netwerk de kerkhervormingsagenda ondersteunde van de beweging rond de Moderne Devotie. Er waren nauwe
contacten met met strenge kloosterordes als de kartuizers en de Windesheim
Congregatie.
Als er vrienden zijn moeten er ook vijanden bestaan. Fabri was in een venijnig
gevecht verwikkeld met de abdij van Thorn. Deze abdij controleerde de parochies
die rond Breda lagen (Geertruidenberg, Etten, Princenhage, Gilze/Bavel en
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Ginneken). De abdij en zijn pastoors hielden de kerkhervormers buiten de deur en
benoemden vaak pastoors die alleen het geld opstreken. Onderbetaalde plaatsvervangers moesten in hun plaats de zielzorg uitoefenen. Uiteindelijk kon het netwerk
rondom Fabri de controle overnemen in een paar van deze parochies. De strijd om
de controle van de parochies gelegen rondom Breda zal centraal staan in deze studie.
Tevens zal duidelijk worden gemaakt welke rol de Nassaus als heren van Breda in
deze strijd speelden. Het gaat dus over hoge geestelijken die het spel ‘risk’ speelden,
waarbij de legers bestonden uit pastoors, kanunniken, kloosterlingen en kapelaans.
De te veroveren landen bestonden uit parochies.
Inleiding en vraagstelling
In het eerste deel van deze artikelenreeks is de loopbaan van Anselmus Fabri beschreven aan de curie in Italië.2 Hij maakte deel uit van een internationaal netwerk
van hoge bestuursambtenaren. De leden van dit netwerk waren over het algemeen
geestelijken uit de Nederlanden en het Rijnland. Naast hun relaties in Rome rond
de curie beschikten ze over een netwerk in hun thuisregio. Fabri had - als deken van
het Antwerpse kapittel - zijn thuisbasis in de regio Antwerpen-Breda. Hij onderhield
hier intensieve betrekkingen met kartuizers, norbertijnen en de reguliere kanunniken
uit de Windesheim-groep. Daarnaast onderhield hij banden met het hof van de hertog van Brabant en later met de hertog van Bourgondië. In samenwerking met personen uit de raad van de hertog, zoals de kanselier Jan Bont, regelde hij hertogelijke
huwelijken, vertegenwoordigde hij de hertog bij concilies en was hij betrokken bij
de stichting van de universiteit van Leuven.
In het tweede deel van de reeks werd een beeld gegeven van de stichting van
apostelhuizen door leden van het netwerk in hun thuisregio’s.3 Deze vorm van gasthuizen was bedoeld als woonverblijf voor twaalf of dertien oude personen die leefregels volgden die waren afgeleid van de leefregels voor kloosterlingen. Hun leefwijze
leunde aan tegen die van de lekenbroeders, bijvoorbeeld van de Windesheimpriorijen. De stichters van de apostelhuizen hadden vaak nauwe contacten met deze
congregatie, die was voortgekomen uit de Moderne Devotie-beweging. Deze beweging was gericht op het bevorderen van de vroomheid van leken en onderhield nauwe banden met de huizen van de Broeders en Zusters des Gemeenen Levens. In
deze huizen leefden geestelijken en leken, buiten een kloosterregel om, een simpel
en devoot leven naar het voorbeeld van de apostelen.
De apostelhuizen maakten onderdeel uit van een netwerk van bevriende kerkelijke organisaties. Het apostelhuis van Fabri in Breda werd in 1455 vooral gekoppeld
aan het kapittel van Breda en de Heilige Geesttafel. Het economisch toezicht kwam
te liggen bij het stadsbestuur. Zorgvuldig werd de invloed van de pastoor van
Princenhage, in wiens parochie het apostelhuis lag, geminimaliseerd. Deze pastoor
werd benoemd door de abdis van Thorn en Fabri probeerde waar hij kon de invloed
van Thorn terug te dringen. De statuten van het apostelhuis te Breda vertonen grote
overeenkomst met soortgelijke stichtingen in Brussel en Leuven. De apostelhuizen
die gesticht werden door collega-curialen in het Rijnland, zoals de huizen van
Nikolaus von Kues en Hendrik Raescop, hadden een duidelijke verbinding met de
10
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kloosters van de Congregatie van Windesheim. Opvallend is de koppeling van sommige apostelhuizen aan onderwijsinstellingen. De stichters wilden de studenten van
dichtbij het ideaal laten zien van een simpel en eenvoudig gemeenschappelijk leven
dat gewijd was aan God.
Dit derde artikel moet meer duidelijkheid geven over het functioneren van het
relatienetwerk van Anselmus Fabri na zijn overlijden (3 augustus 1449) te Florence.
Blijft het netwerk functioneren, wie zijn de leden en wat zijn hun doelen?
Interessant zal het zijn om te zien of het beleid van Fabri in de regio AntwerpenBreda wordt voortgezet. Dit beleid bestond eruit nieuwe stichtingen (apostelhuizen,
priorijen, choralenhuizen, kapelanieën) te koppelen aan bestaande bevriende instellingen. Samen konden ze dan een blok vormen en de ideeën van de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging in praktijk brengen. Kernwoorden van deze beweging
waren lekenvroomheid, strenge ‘observante’ kloosters, gemeenschapsleven en goed
opgeleide geestelijken. Deze geestelijken moesten in de parochies resideren om zelf
de zielzorg te verzorgen en door hun celibataire leven het goede voorbeeld geven.
We keren eerst de blik naar de leden van het netwerk in de regio Breda-GilzeZundert en we zoomen in op de rol van de graven van Nassau. Als heren van Breda
hadden zij een grote invloed binnen hun gebied en dat beperkte zich niet tot de
sfeer van het wereldlijk gezag. Zoals in het vorige artikel beschreven gaf graaf Jan IV
van Nassau zijn toestemming aan de stichting van het apostelhuis van Anselmus Fabri
te Breda. Als dank voor deze protectie gedachten de bewoners van dit huis de grafelijke familie iedere dag in hun gebeden.
De rol van de graven van Nassau en hun familieleden
De houding van de wereldlijke heren ten opzichte van de kerkelijke hervormingsbeweging kan het beste worden getypeerd als tweeslachtig. Ze hielden hun
wereldlijke belangen in de gaten, maar hadden aan de andere kant ook een oprechte
belangstelling voor de hervorming van kerken en kloosters. Bij de Bourgondische
hertogen, de broodheren van de graven van Nassau, zijn hier veel voorbeelden van
terug te vinden. De abt van Trier, die het vrouwenklooster van Rijnsburg wilde
hervormen, werd door Filips de Goede teruggestuurd als een buitenlandse bemoeial.4 Aan de andere kant zorgde dezelfde hertog er in 1447 voor dat het minderbroederklooster van Mechelen werd hervormd. 5 Filips greep weer keihard in toen een
hem onwelgevallige kandidaat werd gekozen tot bisschop van Utrecht en zette
grootschalig geweld in om zijn bastaardzoon David van Bourgondië geïnstalleerd te
krijgen. Dit zou hem in 1457 ook lukken. Aan de andere kant stichtten Filips en zijn
echtgenote Isabella van Portugal verschillende clarissenkloosters die bekend stonden
om de strengheid en striktheid waarmee ze de kloosterregels volgden.
De actieve steun van Isabella van Portugal aan de kerkelijke hervormingsbeweging was opvallend. Deze derde en laatste echtgenote van Filips de Goede ondersteunde met grote sommen geld de Franciscaanse kloosters en dan alleen de kloosters
die weer leefden volgens de oude strengheid van de kloosterregel.6 Daarnaast voelde
zij zich aangetrokken tot de beweging rondom Geert Grote. Isabella bezat een
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Isabella van Portugal, echtgenote van Filips de Goede.Vanaf 1457 trok zij zich terug uit het drukke hofleven en ging een devoot leven leiden. Kopie van omstreeks 1500 van een schilderij uit de werkplaats
van Rogier van der Weijden (bron: www.flickr.com)

Franse vertaling van De Imitatione Christi van Thomas a Kempis, hét toonaangevende
boek van de Moderne Devotie. Negen jaar voor haar overlijden in 1471 zou ze de
paus nog vragen het klooster van Sint-Elisabeth op de berg Sion te Brussel op te nemen in de congregatie van Windesheim. De paus had namelijk een verbod afgekon12
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digd op de opname van nieuwe vrouwenkloosters in deze congregatie. De paus zou
uiteindelijk het verzoek van de hertogin niet inwilligen.7
Het lijkt erop dat de Bourgondische hertogen onder druk van hun echtgenotes
en hun kerkhervormingsgezinde entourage in de tweede helft van de vijftiende eeuw
meer druk zetten op de veranderingen binnen de kerk dan bijvoorbeeld de Franse
koningen. Zij gaven de kloosters bijvoorbeeld de vrije abtskeuze terug, terwijl de
Franse koningen het recht van de abtskeuze voor zichzelf hielden. Dit laatste kwam
de kwaliteit van de abten in Frankrijk natuurlijk niet ten goede, want politiek-financiële motieven hadden dan de overhand.
De Bredase Nassaus hadden ten opzichte van de kerk hetzelfde tweesporenbeleid als de hertogen. Hun eigen belangen hielden ze bijvoorbeeld goed in de gaten
bij het benoemen van kanunniken in het Bredase kapittel. Een aantal ambtenaren uit
hun bestuursapparaat kreeg een prebende in het kapittel als basisinkomen.8 Net zoals
de Brabantse en Bourgondische hertogen het kapittel van Sint-Michiels gebruikten
als inkomensvoorziening voor hun ambtenaren en diplomaten. In de loop van de
vijftiende eeuw was echter te bespeuren dat de leden van de laatmiddeleeuwse kerkhervormingsbeweging meer greep kregen op de Nassaus als heren van het Land van
Breda. Het lijkt alsof de hoge heren hun bestuursambtenaren naar profijtelijke kerkelijke ambten dirigeerden wanneer hen dat uitkwam. Achter de schermen moeten de
bestuursambtenaren hun invloed hebben uitgeoefend om op een bepaalde functie te
worden benoemd. Van dit soort onderhandelingen achter de schermen zijn weinig
bewijzen overgeleverd. Een hoofddoel van deze publicatie is om meer zicht te krijgen op de netwerken van bestuursambtenaren en wereldlijke geestelijken en hoe ze
deze netwerken gebruikten voor het verkrijgen van pastoraten, kapelanieën en kanonikaten.
In de eerste helft van de vijftiende eeuw hadden de Nassaus nog geen aantoonbare strategie om de kerken en kloosters binnen hun gebied te hervormen.
Engelbrecht I van Nassau, die door zijn huwelijk met Johanna van Polanen in 1403
de controle kreeg over een belangrijk deel van het noordwesten van Brabant, moest
waarschijnlijk eerst een goede machtsbasis opbouwen. Uit het testament van
Engelbrecht I, opgesteld op 24 april 1442, komt een zeer traditioneel beeld naar voren met vele vrome schenkingen aan kerkelijke instellingen in en rond Breda voor
zijn zielenheil. Hij bedacht instellingen als het begijnhof, het gasthuis aan de
Boschstraat, het norbertinessenklooster Catharinadal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
instellingen waarmee de heren van Breda al zeer lang goede betrekkingen onderhielden. Graaf Engelbrecht lijkt met zijn vrome schenkingen vooral continuïteit uit te
willen stralen met zijn voorgangers als de heren van Breda. Op het eerste gezicht
lijkt de schenking van een roggecijns op goederen te Oosterhout aan het kartuizer
klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg een uitzondering.9 Deze schenking
zou kunnen wijzen op een sympathie voor hervormingsgezinde en strenge kloosters.
In dit geval lijkt het echter meer op een traditionele schenking, omdat het klooster
ooit door Willem van Duivenvoorde was gesticht.10 Van Duivenvoorde zorgde ervoor dat de hem verwante familie Van Polanen in het bezit kwam van de heerlijkheid Breda. Deze schenking past hiermee beter binnen een dynastieke lijn.
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2. Graaf Engelbrecht I van Nassau met zijn echtgenote Johanna van Polanen. Achter Engelbrecht staat SintJoris en achter Johanna staat Sint-Wendelinus. Graaf Engelbrecht (1442-1475) schonk geld voor zijn zielenheil aan kerkelijke instellingen waarmee de heren van Breda al lang banden hadden. Johanna (13921445) probeerde tevergeefs een mannenklooster te stichten te Breda bij de Wendelinuskapel (nu Waalse
Kerk). De beelden maken onderdeel uit van het grafmonument van de Nassaus in de Grote Kerk te
Breda. (foto:auteur)

Zijn vrouw Johanna van Polanen nam tussen 1429 en 1446 wel initiatieven om een
kloostergemeenschap voor mannen op te richten in Breda vlakbij haar huis
Valkenberghe.11 Engelbrecht ondersteunde dit initiatief in zijn testament en schonk
600 Rijnse guldens in contanten waarmee het jaarsalaris van een kapelaan kon worden betaald. Een fors bedrag dat in die tijd neerkwam op vijftien jaarsalarissen van
een ambachtsman.12 Hij ging er toen vanuit dat er een klooster zou komen, want hij
heeft het over godshuyse ende kercken van Sinte Wandelyn. Het woord godshuyse duidde
in deze periode een religieuze gemeenschap aan. Verder schonk Engelbrecht zijden
kleden aan de nieuwe kapel waarmee ornamenten konden worden vervaardigd. De
kapel gewijd aan Sint-Wendelinus (nu Waalse kerk) stond er al vanaf 1440 en er zijn
restanten bewaard gebleven van een pandhof of kloostergang. De kloostergemeenschap zelf kwam er echter niet, de precieze oorzaak hiervan is onduidelijk gebleven.
Het kan zijn dat er verzet kwam van de zijde van het kapittel en de pastoor van
14
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Breda. In deze tijd bouwde men immers aan de nieuwe gotische Onze-LieveVrouwekerk van Breda. Tijdens de bouwperiode van een dergelijke kostbare kerk
zag men niet graag een kloostergemeenschap zich in de stad vestigen die vele vrome
schenkingen zou gaan wegkapen. Een mannenklooster was extra ongewenst vanwege de aanwezigheid van priesters. Deze priester-religieuzen konden zich gaan bemoeien met de zielzorg en daardoor de positie van de pastoor en kapittel aantasten.
Het verzet kan ook gekomen zijn van de Bredase schepenen die vreesden dat het
klooster vele eigendommen zou gaan verwerven die buiten de stedelijke belasting
zouden gaan vallen: de zogenaamde dode hand. Tenslotte kan het zijn dat de Heren
van Breda hun woonhuis in het Valkenberg toch niet wilden opofferen aan een
klooster.
Het echtpaar Nassau-Polanen ondersteunde daarnaast het initiatief om te komen
tot een klooster voor reguliere kanunniken: Hemsdonk in Brandwijk, gelegen in de
Alblasserwaard.13 In 1424 schonk het echtpaar grond aan het naburige regulierenklooster van Den Hem voor de bouw van een klooster voor hun zielenheil en tot
aansporing van mensen om God te dienen. De stichting van het klooster kwam maar
langzaam op gang. Pas in 1439 werd melding gemaakt van een prior van het klooster
Hemsdonk en er zijn geluiden dat het klooster pas in 1443 werd gesticht.14 Het
klooster werd ook wel kortweg ‘De Donck’ genoemd, omdat het op een hoge zandheuvel lag midden in de polder. Het klooster sloot zich aan bij het kapittel van Sion,
een congregatie van hervormingsgezinde kloosters naar het voorbeeld van
Windesheim. In het testament van Engelbrecht uit 1442 kwam het klooster te
Brandwijk echter helemaal niet voor en daarna ook niet in andere bewaard gebleven
testamenten van de Nassaus en hun echtgenotes.15 Wel verzochten zijn zoon Jan en
schoondochter Maria van Loon deze reguliere kanunniken voor hun zielenheil te
bidden. Deze kloosterstichting lijkt niet te passen in een agenda van kerkhervorming, maar was meer bedoeld voor het zielenheil van de graven en hun echtgenotes.
Aantoonbare warme en intensieve banden werden met het klooster niet opgebouwd.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw ging het beeld veranderen en kozen
de Nassaus voor een kerkhervormingsagenda. Dit door toedoen van de opvolger van
Engelbrecht als heer van Breda: Jan IV en vooral door zijn echtgenote Maria van
Loon. Door de studie van Valentijn Paquay uit 1990 zijn we uitstekend geïnformeerd over de kerkpolitiek van deze adellijke dame. 16 Onder invloed van zijn zeer
vrome vrouw Maria ging graaf Jan na 1457 een actieve rol spelen in de kerkhervormingsbeweging.
Een eerste indicatie voor hun positieve houding tegenover de devotiebeweging
is het boekenbezit van het echtpaar. Over de bibliotheek van Jan IV van Nassau, die
in 1442 de Nederlandse bezittingen erfde van zijn vader Engelbrecht, en zijn echtgenote Maria van Loon zijn gegevens bewaard gebleven. Deze bibliotheek bestond uit
vijftien, meestal zeer kostbare, handschriften. Naast ridderromans verzamelde het
echtpaar stichtelijke literatuur, waarbij Maria van Loon meestal aan te duiden valt als
de echte bezitster en verzamelaar. Een aantal van deze stichtelijke boeken had een
duidelijke band met de devotiebeweging. Zoals een traktaat van Jan van Leeuwen,
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3. Graaf Jan IV van Nassau met zijn echtgenote Maria van Loon. Achter Maria staat Johannes de Doper,
achter graaf Jan staat de Heilige Hiëronymus. Het echtpaar was actief betrokken bij de kerkhervormingsbeweging. De beelden maken onderdeel uit van het grafmonument van de Nassaus in de Grote kerk te
Breda. (Foto: auteur).
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de kok van het klooster Groenendaal bij Brussel en volgeling van de mysticus Jan
van Ruusbroec. Daarnaast bezat Maria het Büchlein der Eeuwiger Wijsheyt van
Heinrich Seuse in combinatie met een latere bewerking. Dit boek was zeer geliefd in
kringen van devoten. Daarnaast beschikte het echtpaar nog over een prachtig uitgevoerde Historienbibel. Een vergelijking met andere boekencollecties van adellijke personen in deze periode leert dat gravin Maria een opvallend grote belangstelling had
voor stichtelijke literatuur. 17 Dit paste goed bij haar persoon en karakter.
Zij kreeg in 1448 van paus Nicolaas V toestemming een leven na te streven
waarin gebed en vasten een grote rol speelden. Als zij een jaar lang jaar iedere vrijdag
zou vasten kreeg ze van haar biechtvader een aflaat met vergeving van al haar zonden. De biechtvader kon haar, in het geval dat vasten niet mogelijk was, een alternatieve versterving opleggen.18 Je krijgt de indruk dat zeer vrome, getrouwde dames in
deze periode beter in het klooster hadden kunnen gaan leven en dat levenslustige
kloosterzusters soms beter af waren geweest met een huwelijk.
Een andere indicatie voor de ondersteuning van de kerkvormingsbeweging van
de Nassaus is hun steun aan bepaalde kloosterordes. Deze kloosters worden in de literatuur aangeduid als observante kloosters. De term observant betekent dat de
kloosterlingen de oorspronkelijke strenge kloosterregels weer gingen volgen. Dit
door een gehoorzaam leven te leiden in armoede en kuisheid. Voor de kloosterzusters kwam daar vaak een slotverplichting bij, wat inhield dat ze het ommuurde
kloosterterrein (de clausuur) niet mochten verlaten. Vanaf het begin van de vijftiende
eeuw doken deze observante kloosters op in de Nederlanden bij de franciscanen, clarissen, kruisbroeders en dominicanen. De priorijen van de Windesheim Congregatie
en de kartuizers golden als voorbeeldkloosters voor dit nieuwe elan in de kloosterwereld.19
Maria van Loon bedacht in haar testament dit soort kloosterordes zeer ruim.
Van de 39 kloosters die zij geld en wijn schonk in de Nederlanden behoorden er 15
tot de observanten, 12 tot de reguliere kanunniken / kanonikessen en 1 tot de kartuizers. Dit betekent dat 70% van de genoemde kloosters tot de hervormingsgezinde
groep behoorde. We kunnen de kloosters uit de Windesheim-groep tot de observanten rekenen, omdat zij als recent gestichte orde hun strenge ideaal nog goed
volgden. De observante kloosters ontvingen daarbij ieder iets hogere bedragen (4
gulden tegen meestal 3 gulden). Zij bedacht daarnaast in een apart testament een
groep kloosters in het huidige Duitsland. Deze kloosters zijn gelegen in het gebied
tussen de plaatsen Aken, Keulen en Koblenz. Hier verschijnt hetzelfde beeld van bevoordeling van observante kloosters.
Een laatste aanwijzing is het gedrag van haar kinderen. Een dochter van Maria,
Odilia van Nassau, trad namelijk in bij de Windesheim-priorij van Bethanië bij
Mechelen, een zelfs naar de maatstaven van Windesheim strenge priorij. Later zou
Odilia een rol gaan spelen bij de kloosterhervormingen en -stichtingen rond Breda.20
Het verschil met het testament van Engelbrecht I van ongeveer 60 jaar daarvoor
is erg groot. Engelbrecht bedacht vooral kerkelijke instellingen in en rond Breda die
verbonden waren met de dynastie van de heren van Breda. Zijn schoondochter
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4. Schilderij van Odilia van Nassau, religieuze van het augustinessenklooster
Bethanië bij Mechelen en dochter van
Maria van Loon. Zij zou rond 1484
een rol spelen bij de stichting van het
augustinessenklooster van Vredenberg
in Boeimeer bij Breda. Het schilderij is
in de zeventiende eeuw vervaardigd in
opdracht van de proost van
Catharinadal: Joseph van der Malen.
Hij wilde in een benarde periode de
band tussen het klooster en de Nassaus
benadrukken. Het is zeer twijfelachtig
of Odilia werkelijk een rol heeft gespeeld bij de hervorming van de priorij
voor norbertinessen in 1463. Het schilderij bevindt zich nog steeds in het
klooster (Foto: auteur)

Maria van Loon voelde zich veel meer verwant met strenge, hervormingsgezinde
kloosters in heel Brabant, Holland en het Rijnland.
De eerder genoemde onderzoeker Valentijn Paquay heeft daarnaast nog gewezen op het grafreliëf van de Nassaus in de Grote Kerk van Nassau en de daarop
voorkomende symbolen. Op dit reliëf staan Engelbrecht I en zijn zoon Jan IV met
hun echtgenotes Johanna van Polanen en Maria van Loon. Achter Jan IV van Nassau
staat de kerkvader Hiëronymus, die stond voor rechtzinnigheid in de kerkleer.
Achter Maria stond Johannes de Doper als haar schutspatroon met een boetekleed
aan en in zijn handen het Lam Gods. Deze stond voor het oorspronkelijke en eenvoudige christendom en inspireerde zo de hervormingsbeweging. Volgens Paquay
was Jan IV vooral geïnspireerd door de dominicanen en Maria door de franciscaanse
observanten. Kloosters uit deze groep kregen de hoogste bedragen. Volgens Paquay
liet Maria zich bij het stichten van twee nieuwe conventen voor vrouwen in en rond
Breda vooral inspireren door de franciscaanse idealen van armoede en armenzorg.
De invloed van de Moderne Devotie zou volgens hem nauwelijks een rol hebben
gespeeld.21 We zullen deze stellingen later toetsen aan het feitelijke gedrag van het
echtpaar bij het hervormen en stichten van kloosters
Het moet Jan IV van Nassau duidelijk zijn geworden, na de mislukking van de
kloosterstichting bij de Bredase Wendelinuskapel door zijn moeder, dat een gedegen
voorbereiding noodzakelijk was om dergelijke religieuze initiatieven te laten slagen.
Deze gedegen en jarenlange voorbereiding was goed zichtbaar bij de hervorming
18
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van het Bredase norbertinessenklooster van Sint-Catharinadal. Hij ging hierbij intensief samenwerken met personen uit het netwerk rondom Anselmus Fabri. Dit netwerk bestond uit Antwerpse kanunniken, norbertijnen, reguliere kanunniken van
Windesheim en wereldlijke geestelijken die banden hadden met de pauselijke curie
in Rome. Fabri zelf was in augustus 1449 overleden, op hem kon graaf Jan van
Nassau niet meer terugvallen. Welke andere geestelijken zouden zijn plaats gaan
overnemen?
Antwerpse kanunniken strijken neer in Gilze en Bavel: Johannes Braxatoris in Gilze (en
Bavel)
Anselmus Fabri werkte in Antwerpen nauw samen met drie Antwerpse kanunniken. Dit driemanschap zou in 1455 als de uitvoerders van zijn testament het gasthuis aan de Haagdijk oprichten.
De eerste persoon uit dit driemanschap was de kanunnik Johannes Figuli alias
Braxatoris, in het Nederlands ook wel aangeduid als Jan de Potter. Hij was afkomstig
uit Breda en net als Fabri verbonden aan de curie. Hij werkte daar echter maar voor
een korte periode (1429-1432), waarna hij tot zijn overlijden op 27 april 1459 in
Antwerpen bleef wonen. In die stad was hij als kanunnik verbonden aan het kapittel.
De tweede persoon was Johannes Braxatoris (Jan Brouwers), die de thesaurier was
van het Antwerpse kapittel. Hij was een broer van Johannes Figuli en overleed volgens het obituarium van de Bredase kapelaans op 4 juli 1464.22 De derde persoon
was Petrus Cant, die als cantor verantwoordelijk voor de zang binnen het kapittel.
Hij overleed 25 maart 1458.
Zij steunden Fabri in zijn machtsspel en probeerden op strategische plaatsen kerkelijke beneficies te verwerven. Johannes Figuli zal verderop als kapelaan opduiken
in Rijsbergen als een eerste voorpost in de strijd om de parochie Rijsbergen die veroverd moest worden op de abdij van Sint-Baafs in Gent. Petrus Cant bemachtigde in
het jaar 1444 het pastoraat van Vorselaar bij Grobbendonk en verstevigde zo de positie van de nabij gelegen Windesheim-priorij van Ten Troon.23 Walterus van Gouda
regelde voor hem de aanstellingsgelden te Rome. Een voornaam aanvalsdoel van het
Fabri-netwerk was de abdij van Thorn. Thorn was oorspronkelijk gesticht als een
benedictinessenklooster. In de twaalfde eeuw werd het klooster echter omgezet in
een seculier kapittel voor kanonikessen. Formeel gezien zou Thorn daarom moeten
worden aangeduid als een ‘stift’. Omdat de instelling wel een abdis behield blijven
we spreken van een abdij. De abdij van Thorn controleerde de parochies die om
Breda heen lagen. Dit met uitzondering van Oosterhout dat onder de johannieters
viel. Fabri probeerde – zonder succes - binnen te dringen in de door Thorn gecontroleerde kerken van Geertruidenberg en Ginneken. Fabri probeerde voorts tevergeefs de kapel van Markendaal aan de Haagdijk onder Thorn vandaan te halen en
een zelfstandige status te geven. Hij kwam niet verder dan de stichting van een altaar
in deze kapel.
Ondertussen richtte het netwerk de pijlen op een serieus doel, namelijk de parochie van Gilze. Gilze was een zeer oude parochie die vanaf de dertiende eeuw in
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Kleuren:
=abdij van Thorn,
=de heren van Breda/Nassaus,
=Tongelo (norbertijnen),
=abdij van Sint-Baafs uit Gent,
=heren van Zundert,
=johannieters.

+ = kerk waar het Fabri-netwerk
greep had op de benoeming van de
pastoor. (Kaart: Karel Leenders)

5 en 6. S ituatie rond 1420 van de parochies gelegen in en rond Breda. Met kleur is aangegeven wie de
patronaatsrechten had van de kerk en daarmee de benoemingen van de pastoors controleerde.
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handen blijkt te zijn van de abdij van Thorn.24 Oorspronkelijk omvatte deze parochie het hele gebied tussen Etten, Breda en Gilze. Breda viel oorspronkelijk ook onder de parochie Gilze, maar met de stichting van kapittelkerk door de pastoor van
Gilze in 1303 werd de stadsparochie officieel zelfstandig. De heer van Breda beschikte al langer over de patronaatsrechten van de kerk. In 1261 werden de parochies van
Etten, Princenhage en Ginneken afgescheiden en verheven tot zelfstandige parochies. Thorn behield wel het recht de pastoors daar te benoemen en de inkomsten
van de tienden zelf te kunnen innen. In 1316 bekrachtigde de bisschop van Luik
deze regeling nog eens met als motivatie dat de genoemde parochies voldoende eigen inkomsten hadden. Een tweede reden die werd aangedragen was dat Thorn op
deze manier meer greep hield op de benoeming van geestelijken in deze drie parochies. De pastoor van Gilze werd door de heer van Breda vaak onder druk gezet
door hem aangedragen kandidaten te benoemen. Deze personen waren niet altijd
geschikt voor hun werk. Bavel behield, ondanks eerdere toezeggingen zijn afhankelijke status van Gilze.25 De pastoor van Gilze benoemde hier een kapelaan met de
functiebenaming vicarius perpetuus als zijn plaatsvervanger.26
Walterus van Gouda begon als eerste de inleidende beschietingen op het bastion
Gilze. Hij probeerde in 1431 met de hulp van de paus de Petruskapelanie in de kapel
van Bavel te verkrijgen. Dit altaar was samen met het Maria-altaar aan het begin van
de veertiende eeuw gesticht door de familie Van Ypelaer. Het altaar werd op dat
moment niet bediend door een kapelaan. Een jaar later probeerde Walterus het
Maria-altaar opnieuw met pauselijke hulp te verkrijgen. Deze kapelanie was vacant
gekomen door het huwelijk van de kapelaan Hubertus van Ypelaer.27 Nog in 1434
procedeerde Gouda in Rome met een zekere Petrus van Ypelaer om het bezit van
één van de altaren. Hij beriep zich daarop op minachting van eerder gedane rechterlijke uitspraken van de paus. Waarschijnlijk behield de familie Ypelaer de controle
over deze twee altaren in de kapel van Bavel, want Gouda noemde naderhand de
Bavelse altaren nergens meer. Het Fabri-netwerk had wel even zijn tanden laten zien
en de lakse familie Van Ypelaer laten weten dat ze op moesten passen.
Dit soort vijandelijke overvallen had weinig kans van slagen. Via een meer
vriendelijke weg lukte het wel meer invloed te verwerven in de parochie Gilze.
Waarschijnlijk ging de Antwerpse vriendengroep van Fabri pastoor Arnoldus Sophie
van Eindoven bewerken die van 1418 tot 1436 pastoor was van Gilze.28 Hij kreeg
namelijk een kanonikaat in ‘hun’ kerk van Antwerpen. 29 Arnoldus onderhield warme banden met de regio Antwerpen. Hij stichtte ook een Maria-altaar in het tegen
Antwerpen aangelegen Ekeren.
Arnoldus gaf het pastoraat daarop door aan Johannes Braxatoris, lid van Fabri’s
Antwerpse driemanschap en thesaurier van het Antwerpse kapittel. Deze overdracht
vond plaats rond 1438 ver voor het overlijden van Arnoldus. Volgens het canonieke
recht was het mogelijk dat de ene pastoor de andere voordroeg. Dit kon door de resignatio in favorem, door afstand te doen van het beneficie ten gunste van een een
door hem aangewezen kandidaat, of door de permutatio, de ruil van beneficies.30
Arnoldus Sophie was trouwens zelf ook door ruil aan zijn pastoraat gekomen.
Johannes Braxatoris kon zonder boete afwezig blijven in Gilze door de interventie van de aartsdiaken van Henegouwen. Achter deze titel ging in deze periode
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Anselmus Fabri schuil. Braxataris kon wel plaatsvervangers benoemen en zodoende
zijn invloed laten gelden. Een opvallende plaatsvervanger tussen 1427 en 1441 was
Johannes Henricus van Riel alias Van Chaam. Van Riel werkte ook nog kort in
Bavel en bleef tot 1472 verbonden aan een altaar in de kerk van Gilze. In deze periode bediende hij als kapelaan de kapel van Markendaal aan de Haagdijk te Breda.
Dat zou betekenen dat het Fabri-netwerk via hem wat extra invloed verwierf in
deze ‘Thorn’-kapel.31 Een andere plaatsvervanger-pastoor te Gilze was Henricus de
Merica alias Van der Heiden.32 Hij trad al 1459 op als zijn plaatsvervanger (deservitor)
en zou met wat korte onderbrekingen aanblijven tot 1485. De plaatsvervanger-pastoors brachten hierdoor in Gilze en en het daarbij horende Bavel continuïteit voor
het netwerk voor een langere periode.
Of de opvolger van Braxatoris als pastoor van Gilze tot het Fabri-kamp behoorde is wat onzeker. Zijn opvolger heette Egidius Lapostel; een hoog opgeleide geestelijke die doctor was in het kerkelijk recht. Behalve pastoor van Gilze was hij aartsdiaken van Brugge, kanunnik te Luik, adviseur van de bisschop van Luik en raadsheer
van de universiteit van Leuven. Zeker is wel dat zijn benoeming niet zonder slag of
stoot verliep. Een Johannes Hoen, alias Mackart, maakte ook aanspraak op het pastoraat en de zaak werd uitgevochten voor de pauselijke rechtbank. De band met
Leuven wijst in de richting van de Fabri-groep die deze universiteit zelfs mee hadden helpen oprichten. Een andere aanwijzing hiervoor is de stichting van het augustinessenklooster Vredenberg, dat in eerste instantie in Bavel zou komen. Lapostel gaf
zonder problemen te geven het groene licht voor de komst van de priorij in Bavel
op grondgebied van zijn eigen parochie. De stichting van dit nieuwe klooster zal
verderop in het verhaal nog uitvoeriger worden besproken. Zeker is wel dat de abdij
van Thorn de regie op de benoemingen van de pastoors aan het kwijtraken was.
Curialen strijken neer in Breda, Rijsbergen en Zundert. Hendrik Raescop in Rijsbergen
In Rome werkte Anselmus Fabri nauw samen met een paar wat jongere collega’s. Eén van deze personen was de uit het Rijnland afkomstige Hendrik Raescop,
die samenwerkte met Fabri bij de totstandkoming van de universiteit van Leuven.33
Hendrik beschikte over goede contacten met kardinaal Nikolaus von Kues, de andere toonaangevende persoon uit dit curiale netwerk.34 Mensen zochten Raescop op
als ze zaken wilden regelen bij de kardinaal.
In 1439 vertrok Raescop uit Rome en hij wist snel een vaste machtsbasis in
Utrecht te verwerven. Hij had al een voet aan de grond in Utrecht doordat hij in
1424 kanunnik was geworden van de Domkerk.35 Later wist hij andere belangrijke
posities te verwerven bij de Utrechtse kapittels. Hij werd proost van de kapittelkerk
van Sint-Marie, thesaurier van de Domkerk en kanunnik van de kerk van
Oudmunster. Twee van de functies – die van proost en thesaurier – wijzen in de
richting van expertise op het gebied van financiën en goederenbeheer. Als proost
was hij binnen het kapittel immers verantwoordelijk voor de inkomsten van de
proosdij en de verdeling van de inkomsten onder de kanunniken.36 Hij ging ook in
Utrecht wonen en had een tijdje een groot huis aan het Domplein. Een andere
machtsbasis was zijn relatienetwerk in de domstad. Twee personen uit zijn geboorte22
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7. Grafsteentje van Hendrik
Raescop in de Domkerk
van Utrecht bij het
Blasiusaltaar, ook wel genoemd Raescopkapel. Hij
was tot zijn overlijden in
1455 thesaurier van deze
kerk. Hic jacet sepultus venerabilis vir magister Henricus
Raescop, quondam prepositus
beate Marie Trajectensis, canonicus et thezaurius huius ecclesie ac fundator huius altaris,
qui obiit anno 1455 ipso die
sancti Vincentii. Orate pro
eo.(Foto: Het Utrechts
Archief, cat. nr. 82868, fotograaf M.G.Vos).

stad Uedem wisten met zijn hulp kanonikaten te verwerven in de kapittels.37 Hij
hield verder contacten in Antwerpen, want in 1450 reisde hij naar Antwerpen. De
informatie over zijn reis naar de stad aan de Schelde was opgenomen in een dossier
over de parochianen van Monnikenland bij Strijen, die een eigen parochiekerk probeerden te krijgen.38 De reis naar Antwerpen kwam Raescop toen goed uit, want de
zaak dreigde slecht af te lopen voor de door hem gesteunde parochianen.
Hij lijkt vooral naar Utrecht te zijn gegaan om twee zaken voor elkaar te krijgen. Ten eerste was dat steun aan de devotiebeweging en de Congregatie van
Windesheim. Het kapittel van Oudmunster behartigde de belangen van deze congregatie en Raescop zorgde ervoor dat er een leefregel kwam voor donaten (lekenbroeders) die intraden in hun kloosters. Zijn tweede doel was de financiering van de
bouw van de Dom van Utrecht. De uitvoering was in handen van de kerkfabriek en
zijn werk had daardoor grotendeels een toezichthoudend karakter.39 Raescop voelde
zich het meest thuis in de Domkerk en hij zou hier begraven worden bij het
Blasiusaltaar dat was opgericht door een voorganger-thesaurier.40 In deze kerk had
hij ook een dagelijkse mis gesticht. In de geest van de Moderne Devotie bracht hij
aan het eind van zijn leven het aantal kerkelijke ambten dat hij bezat sterk terug en
behield alleen zijn functie als thesaurier van de Domkerk en zijn pastoraat in Bakel
en Deurne.
Van de parochie Bakel en Deurne was hij in ieder geval al in 1426 pastoor. Hij
was reeds pastoor van de parochie in de tijd dat hij in Rome woonde en aan de curie
was verbonden.41 Omdat hij hierdoor de praktische zielzorg niet kon verzorgen
huurde hij een plaatsvervanger in. De collatierechten van deze parochie in het bisdom Luik vielen toe aan de abdij van Echternach in Luxemburg. In de jaren 1436 en
1437 werkte Raescop er aan mee dat Gemert werd afgescheiden van Bakel-Deurne
en werd verheven tot een zelfstandige parochie. Als compensatie ontving hij wel een
jaarlijkse lijfrente van 300 Rijnse guldens. Hij zou als pastoor aan de parochie Bakel
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8. De abdij van St. Baafs te Gent. Deze abdij was eigenaar van de parochiekerk van Rijsbergen: de SintBavokerk. In 1531 kochten de Nassaus hun bezittingen in en rond Rijsbergen, maar de abdij bleef de
pastoor benoemen. In 1540 zou de abdij worden gesloopt in opdracht van keizer Karel V als straf voor
een opstand. De abdij werd verplaatst naar een andere kerk. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/SintBaafsabdij).

en Deurne verbonden blijven tot aan zijn overlijden in 1455. Eén van de kerkelijke
ambten die hij later zou afstoten was het pastoraat van Rijsbergen, een parochie ten
zuidwesten van Breda. De abdij van Sint-Baafs te Gent beschikte over het patronaatsrecht van de parochie Rijsbergen en kon daarom de pastoor voordragen aan de
aartsdiaken. De landdeken van Hilvarenbeek installeerde vervolgens de nieuwe pastoor in zijn parochie.42 De heer van Breda had de meeste wereldlijke rechten in
Rijsbergen, maar de abdij van Sint-Baafs had tot 1531 bezittingen in Rijsbergen en
Zundert.43 In dat laatste jaar kocht de heer van Breda al deze bezittingen op, waardoor de Gentse abdij alleen het patronaatsrecht van de kerk behield.
De pastoor van Rijsbergen was meestal niet aanwezig en zijn taken werden
waargenomen door een vicaris. In 1348 werd deze situatie geformaliseerd en met
toestemming van de landdeken van Hilvarenbeek, de aartsdiaken van de Kempen en
de bisschop van Luik werd het pastoorschap omgezet in een zogenaamd personaat.
Dit hield in dat de pastoor niet langer verplicht was zich te laten wijden tot priester –
de wijding tot subdiaken volstond - en hij hoefde de zielzorg in Rijsbergen niet
meer in eigen persoon uit te voeren. De abt van Sint-Baafs benoemde hierna meestal
niet-residerende carrièregeestelijken in Rijsbergen. In de periode vóór Raescop was
Johannes Witte van Delft pastoor-persoon van Rijsbergen en deze Witte was zestien
jaar aan de pauselijke curie verbonden geweest. Hij was zeker vanaf 1394 deken van
de kapittelkerk van Sint-Marie in Utrecht, waarvan Raescop in 1439 proost zou
24
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worden. Vanaf 1393 tot aan zijn overlijden op 30 oktober 1434 was hij pastoor van
Rijsbergen.44
Er zijn sterke signalen dat het netwerk van Fabri in samenwerking met de heer
van Breda de pijlen ging richten op Rijsbergen. De geestelijken uit de groep rond
Fabri hadden een strategie, die erop was gericht tussen Breda en Antwerpen een netwerk op te zetten van kerkelijke instituten die positief stonden tegenover de kerkelijke hervormingsbeweging. De graven van Nassau konden tegelijk hun greep op
Rijsbergen verstevigen en de invloed van Sint-Baafs terugdringen. Eerst dook de
trouwe vriend van Fabri, magister Johannes Figuli (Jan de Potter), al in het jaar 1436
op te Rijsbergen als vicarius perpetuus. Hij werd door deze functie kapelaan en plaatsvervanger van de pastoor.45 Vanaf 1432 vertoefde Figuli in Antwerpen - na een periode aan de curie te Rome te hebben gewerkt - en vervulde daar taken als kanunnik
van het kapittel. Heel vaak kan hij niet in Rijsbergen zijn geweest.
Engelbrecht I van Nassau had in 1434 al geprobeerd in samenwerking met de
abt van Sint-Baafs een eigen kandidaat aangesteld te krijgen als pastoor-persoon van
Rijsbergen in de persoon van magister Johannes Dyets, die afkomstig was uit het diocees Trier. Deze Dyets moet een vertrouweling van de Nassaus zijn geweest, want
hij verkreeg via hen de kapelanie van de kerk van Raamsdonk. Dyets overleed eind
1459.46 Het zou kunnen zijn dat Dyets nooit pastoor-persoon geworden is van
Rijsbergen. In de concept-voordrachtsakte voor de aartsdiaken werd al een voorbehoud gemaakt dat de paus mogelijk een eigen kandidaat naar voren zou schuiven,
omdat de eerdere Rijsbergse pastoor Johannes Witte verbonden was geweest aan de
curie. Het voorbehoud in de akte was niet helemaal onverstandig, want het pauselijke reserveringsrecht was aan verandering onderhevig en zal niet altijd helemaal duidelijk zijn geweest.47 Het maakte bijvoorbeeld veel uit of de curiaal in bezit van een
kerkelijk beneficie gestorven was tijdens zijn werk voor de curie in Italië of daarbuiten. Paus Urbanus V (1362-1370) pretendeerde zelfs alle beneficies te kunnen opvullen die door curialen in bezit waren genomen. In de vijftiende eeuw drongen opeenvolgende concilies de benoemingsrechten van de paus weer terug.
Daarnaast hadden curialen ook nog ‘insider’-kennis, waardoor ze snel op opengevallen posten konden reageren. Als ze binnen een maand reageerden op een vacature konden ze kandidaten uit de regio op een zijspoor zetten. 48 Waarschijnlijk is er
in het geval van de benoeming van Dyets een probleem ontstaan met de curie te
Rome. Dyets verdwijnt in ieder geval buiten beeld voor Rijsbergen en van het jaar
1442 tot 1448 staat Hendrik Raescop in de boeken als pastoor-persoon van deze parochie.49 Achter de schermen moeten de Nassaus en de personen uit het Fabrinetwerk tot een soort van overeenstemming zijn gekomen. Helemaal netjes was
deze benoeming niet, want Hendrik was toen al pastoor van Bakel en Deurne en hij
moet geen plannen hebben gehad in Rijsbergen te gaan wonen. Dat was ook niet
hard nodig, want ondertussen was er een vervanger-kapelaan aangesteld die vanaf
1442 echt in Rijsbergen woonde: Johannes Petri Clerici.50 Voor het Fabri-netwerk
was deze uitkomst gunstig: er was weer permanente zielzorg in de parochie en de
pastoor was iemand uit hun eigen netwerk. Fabri zelf kwam niet in aanmerking voor
dit pastoraat, want hij was in deze periode voortdurend in Rome. Dit in tegenstel-
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Kleuren:
=abdij van Thorn,
=de heren van Breda/Nassaus,
=Tongelo (norbertijnen),
=abdij van Sint-Baafs uit Gent,
=heren van Zundert,
=johannieters.

+ = kerken waar het Fabri-netwerk
greep had op de benoeming van de
pastoor. Gilze, Bavel en Rijsbergen
zijn er nu bij gekomen met een
blauw kruis. De kapel van
Markendaal bij Breda staat nu ook
gemarkeerd met een blauw kruis.
Anselmus Fabri had daar een altaar
gesticht. (kaart: Karel Leenders)
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Kaart met daarop aangegeven de situatie rond 1450 voor de parochies gelegen in en rond Breda. Met
kleur is aangegeven wie de patronaatsrechten had van de kerk en daarmee de benoemingen van de pastoors controleerde.

ling tot Raescop die vanaf 1439 in Utrecht vertoefde en daardoor meer mogelijkheden had de gang van zaken in Rijsbergen te beïnvloeden.
Raescop liet in Rijsbergen duidelijk zijn hervormingsgezinde agenda zien. Hij
verzond namelijk een verzoekschrift naar de paus met de vraag het personaat om te
zetten in een echt pastoraat. De paus reageerde hier positief op en benoemde een
uitvoerder om het besluit door te voeren. Vervolgens werd het pauselijke besluit
aanvaard door de abt van Sint-Baafs, de landdeken van Hilvarenbeek, de bisschop
van Luik en de aartsdiaken van de Kempen. Na een periode van meer dan 100 jaar
kregen de parochianen weer een echte pastoor en Johannes Clerici werd in mei
1448 van plaatsvervanger gepromoveerd tot pastoor. Raescop ontving als compensatie tot aan zijn dood in 1455 ieder jaar 150 Rijnse guldens (ongeveer vier jaarsalarissen van een ambachtsman). We kunnen hem een praktische idealist noemen. De
Nassaus vergrootten hierna hun invloed in Rijsbergen. In het jaar 1531 konden de
Nassaus de operatie afronden en kochten ze alle domeinen van Sint-Baafs in en rond
Rijsbergen. De abdij behield hierna alleen haar patronaatsrecht van de parochiekerk.
Na het overlijden in 1475 van pastoor Clerici stelde de abt nog twee niet residerende
pastoors in Rijsbergen aan. Pas vanaf 1516 kwam er in de persoon van magister Dirk
van den Broek een residerende pastoor. Na hem kwam een hele reeks residerende
pastoors.
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Curialen strijken neer in Breda, Rijsbergen en Zundert.Walterus van Gouda in Breda en
Zundert
Walterus van Gouda is al regelmatig kort besproken als de financieel assistent
van Anselmus Fabri in Rome.51 Het is goed nu wat uitvoeriger bij hem stil te staan,
omdat hij na het overlijden van Anselmus Fabri een belangrijk verbindingsfiguur
werd, die het Brabantse netwerk verbond met netwerken in Rome, het Rijnland en
Utrecht.
Gouda begon zijn carrière als student in Leuven. Later zou hij de Windesheimpriorij van Bethlehem, gelegen in Herent bij Leuven, nog in zijn testament opnemen. Dit deed hij omdat het klooster hem als arme student zo goed had gesteund.
Hij hield hier een warm gevoel aan over en hij zou heel zijn leven de Brabantse
Windesheim-priorijen blijven steunen. Hij verwierf uiteindelijk de titel van magister.52 De bronnen zijn onduidelijk en tegenstrijdig op het punt van de datering van
zijn studieperiode in Leuven. De vermelding dat hij een arme student was doet vermoeden dat dit vóór zijn vertrek naar Rome was. Dit is in lijn met een andere mededeling dat hij van 1431 tot zeker 1452 onafgebroken in Rome woonde. Er is echter een naamgenoot van hem – Walterus Ysenauda van Gouda - opgenomen in de
lijsten van studenten van Leuven in het jaar 1436. Hoogst waarschijnlijk was dit echter een andere persoon.53 De Walterus met de toevoeging Ysenauda kwam uit het
diocees Utrecht, terwijl in alle pauselijke bronnen waar Walterus van Gouda voorkomt hij werd aangeduid als komende uit het bisdom Luik. De met Ysenauda aangeduide persoon was klaarblijkelijk toch een andere student, die in Leuven studeerde
terwijl onze Walterus al in Rome werkte. De naam van Walterus van Gouda kwam
overigens niet voor in het inschrijvingsregister van de Leuvense universiteit in de periode 1426 tot 1431.
Vrij snel na het afronden van zijn studie in Leuven vertrok hij naar Rome, waar
hij in dienst trad van kardinaal Hugo van Lusignan en in diens familia werd opgenomen. 54 Lusignan was afkomstig van Cyprus en hij was aartsbisschop van Nicosia en
patriarch van Jeruzalem. In 1426 benoemde paus Martinus V hem tot kardinaal. In
het jaar 1439 maakte Lusignan de fout van zijn leven door aanhanger te worden van
de door het concilie van Bazel benoemde tegenpaus Felix V, die het moest afleggen
tegen de wettig gekozen paus Eugenius IV. Paus Eugenius IV ontsloeg hem als kardinaal en Walterus vond het beter over te stappen naar de familia van de aan
Eugenius getrouw gebleven Anselmus Fabri. Hij ging Fabri vooral ondersteunen bij
financiële aangelegenheden en andere praktische zaken. In juni 1441 stuurde de
Brugse filiaal van De Medicibank hem bijvoorbeeld in Rome twee kredietbrieven
met een gezamenlijke waarde van 500 dukaten (850 Rijnse guldens), die bestemd
waren voor zijn patroon Fabri.55 Onder de bescherming van Fabri maakte hij carrière binnen de curie. Al in 1441 verkreeg hij, net als zijn patroon, de functie van abbreviator binnen de pauselijke kanselarij en mocht hij voortaan de uitgaande pauselijke bullen inhoudelijk voorbereiden. Een jaar later werd hij notaris, een functie die
Fabri al lang bekleedde.56 Vanaf 1448 mocht Gouda zich pauselijk schrijver noemen
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10 Notarissignet van Walterus van
Gouda. Zijn patroon Anselmus Fabri
was ook notaris. (Bron: GSPK XX
HA Hist. StA Königsberg,
Urkunden, Schiebl. 101 nr. 26).

en een jaar later werd hij abbreviator assistens. Vanaf dat jaar behoorde hij tot de selecte groep van ongeveer 25 kanselarijmedewerkers die alle uitgaande akten van de paus
controleerden voordat ze werden verstuurd.
Net als Fabri was Gouda nauw verbonden met de broederschap en het gasthuis
van Santa Maria dell’Anima in Rome. Dit was, oneerbiedig gezegd, het clubhuis van
de curialen in Rome die afkomstig waren uit het Rijnland en de Nederlanden.
Gouda schonk samen met Fabri in 1445 geld voor een orgel in de nieuw gebouwde
kerk en hij werd zelfs in 1451 bestuurder van het Animagasthuis.57 Met zijn financiële achtergrond en zijn notarisambt was hij een veelgevraagde uitvoerder van testamenten. Samen met Fabri handelde hij het testament af van de Duitse topcuriaal
Hermann Dwerg en zelfstandig voerde hij de testamenten uit van drie andere personen te Rome.58
Bij het overlijden van zijn patroon Fabri in Florence op 3 augustus 1449 was
Walterus van Gouda niet aanwezig. De Duitse curiekenner Schwarz vermoedt dat
hij was achtergebleven in Fabriano, waar de curie toen vertoefde. Hij kreeg via het
testament Fabri’s mooiste gouden beker.59 Zo’n twee weken na het overlijden van
Fabri werd hij in Florence benoemd tot subuitvoerder van zijn testament voor de
bezittingen in Italië.60
Na de dood van Fabri stapte Gouda over naar het huishouden van de bekende
kardinaal Nikolaus von Kues, ook wel aangeduid met zijn Latijnse naam Cusanus.
Binnen zijn huishouden bekleedde hij de functie van major domus, hoofd van de
huishouding. Zijn al eerder vermelde financiële expertise in combinatie met deze
functie duidt ook weer op zijn praktische kwaliteiten. Hij moest zijn baas Kues echter bijna direct missen, want die ging in de jaren 1451 en 1452 door de
Nederlanden en Duitsland reizen als afgezant van de paus. De paus wilde met de
hulp van Kues in dit gebied de kerkhervorming op gang krijgen.61 Tijdens deze reis
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bezocht hij de priorijen van Windesheim en de huizen van de Broeders des
Gemeenen Levens rond Zwolle en Deventer. Hij was zeer positief over deze instellingen en gaf hun verdergaande bescherming.
Gouda bleef achter in Rome en ging zich bezinnen op zijn toekomst en een
mogelijke terugkeer naar de Nederlanden. Hij overwoog wellicht een studie civiel
recht, want hij vroeg in 1450 de paus toestemming deze studie te gaan doen.62 Als
priester moest hij voor een dergelijke wereldse studie formeel toestemming vragen.
Daarna richtte hij zijn pijlen op de kapittelkerken in Utrecht. Een jaar later probeerde hij – tevergeefs – de positie van scholaster van het kapittel van Oudmunster te
Utrecht te verwerven.63 Ondertussen kreeg hij van de paus toestemming vier beneficies tegelijk te bezitten, waarvan één met zielzorg. Dat laatste was nodig voor zijn
pastoraat in Beverlo. Daarnaast mocht hij een draagbaar altaar gebruiken van de paus
en hij kreeg vergeving van zijn zonden. De inkomsten van zijn beneficies mocht hij
behouden zonder er te resideren en hij was exempt van de normale kerkelijke rechter. Hij mocht daarom alleen door de paus worden berecht. Tenslotte kreeg hij toestemming een altaar te stichten en zijn goederen na te laten aan wie hij zelf wilde.64
In het bezit van deze voorrechten kon hij gerust Rome achter zich laten. In 1452
lukte het hem een echte functie in Utrecht te bemachtigen en werd hij proost van
het kapittel van Sint-Pieter en kanunnik van de Domkerk. Zes jaar later kwam daar
een kanonikaat bij in het kapittel van Oudmunster te Utrecht.65 Van deze laatste
kerk was de eerder genoemde Hendrik Raescop al proost. Waarschijnlijk begon
Raescop zich oud te voelen - hij zou 22 januari 1455 komen te overlijden - en
zocht hij een jongere, capabele opvolger. De hele verhuisoperatie naar Utrecht van
Gouda moet in nauw overleg met Raescop zijn verlopen. Rond deze periode nam
Gouda namelijk ook een prebende van Raescop in Trier over.66 Nikolaus von Kues
was erbij gebaat dat Gouda naar Utrecht ging, want dan had hij een aanspreekpunt
in deze voor de kerkhervormingsbeweging zo belangrijke regio.
In Utrecht belandde hij al snel in een wespennest van politiek-religieuze belangen. In 1455 barstte er namelijk een strijd los om de positie van bisschop van
Utrecht. De kapittels hadden bijna unaniem hun keuze gemaakt voor Gijsbrecht van
Brederode. Ook Gouda gaf hem zijn stem.67 Filips de Goede was echter ‘not amused’ want zijn eigen kandidaat en bastaardzoon David van Bourgondië was niet verkozen tot bisschop. Met steun van de Kabeljauwse partij en de inzet van grof geweld
wist hij Van Brederode te verdrijven en zijn bastaardzoon op de bisschopszetel te
krijgen. Walterus van Gouda wisselde soepel van partij, want de nieuw aangestelde
bisschop benoemde hem in 1456 al tot adviseur in de functie van vicaris-generaal in
spiritualibus.68 David zette hierna vol in op de verdere bouw van de Domkerk en Van
Gouda moet als thesaurier van dezelfde kerk een vertrouwensband met hem hebben
weten op te bouwen.
De verhuizing naar Utrecht gaf Walterus van Gouda de mogelijkheid het relatienetwerk van zijn patroon Fabri in Brabant beter te bedienen. Hij richtte zich
vooral op de Windesheim-priorijen van Corsendonk bij Turnhout en Grobbendonk
bij Herentals. Uit dankbaarheid voor zijn hulp schreven de kloosters hem en zijn pa-
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11 De Domkerk te Utrecht met zijn imposante toren. Walterus van Gouda was tussen 1455 en 1475 thesaurier van het kapittel dat verbonden was aan deze kerk. In deze periode werden het schip en het dwarsschip gebouwd. Walterus had verschillende kerkelijke functies in Utrecht en was daarnaast actief in het
gebied tussen Breda en Antwerpen. Hij stichtte een altaar in Breda en in de kerk van Groot-Zundert.
(bron: Wikipedia)
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troon op in hun necrologia en herdachten hun twee beschermers op dezelfde dag in
hun gebeden.69
Naast zijn functies in Utrecht verwierf Walterus van Gouda een aantal kerkelijke functies in het bisdom Luik. Op 6 oktober 1444 benoemde de paus hem tot tot
pastoor van de parochie Beverlo, een plaats tussen Mol en Hasselt. Hij kreeg hierbij
de steun van zijn patroon Anselmus Fabri in zijn functie van aartsdiaken van
Henegouwen. Henegouwen viel onder het bisdom Luik en Anselmus was uit hoofde van deze functie ook lid van het kapittel dat verbonden was aan de
Lambertuskathedraal. Verder werd Gouda nog gesteund door twee dekens van kapittelkerken in de stad Luik. Een van die twee dekens, de deken van de Heilige
Kruiskerk, had al eerder Anselmus Fabri geholpen met het oplossen van een conflict
dat hij had met de kapelaans in Antwerpen. Gouda kon hierdoor rekenen op een
krachtige lobby in Luik voor het bewerken van de bisschop van Luik, die besliste
over de aanstelling. Walterus kreeg de functie ook echt in zijn bezit, want hij droeg
aan de paus de zogenaamde annaatgelden af. Dit was een deel van de inkomsten uit
het eerste jaar.70 In verband met deze benoeming ontving hij in het voorjaar van
1445 te Rome de noodzakelijke priesterwijding. Waarom het verkrijgen van dit pastoraat zo belangrijk was, wordt uit de stukken niet direct duidelijk. Het is wel zo dat
de norbertijnenabdij van Averbode in deze streek bezittingen had en de nabijgelegen
parochie van Oostham controleerde.71 Fabri onderhield warme banden met deze abdij en het was in hun beider belang dat een buurparochie als Beverlo bestuurd werd
door iemand uit hun netwerk.
Toen Gouda in Beverlo werd benoemd bezat hij al een aantal functies in het
bisdom Kamerijk. Hij bezat een kapelanie in de Onze Lieve Vrouwekerk van
Antwerpen, een kapelanie in de kerk van Malle en een kanonikaat in Turnhout.
Zijn ambities voor Turnhout zijn misschien in relatie te brengen met de nabijgelegen priorij van Corsendonk, waarmee hij en Fabri intensieve contacten onderhielden. Deze drie beneficies gaf hij op vanwege zijn pastoorsbenoeming. Hij moest later echter toegeven dat hij het kanonikaat te Turnhout nooit in zijn bezit had gekregen.72 Dat laatste, beweren een kerkelijke functie te hebben zonder de functie echt
in bezit te hebben gekregen, zal ook wel het geval zijn geweest voor zijn kanonikaat
in de kerk van Geertruidenberg. Net als zijn patroon probeerde hij binnen te dringen in deze door de abdij van Thorn gecontroleerde kerk. Anselmus Fabri had hierbij geen succes en dat zelfde zal voor Walterus hebben gegolden. Dit soort pogingen
om met steun van de paus beneficies te ‘veroveren’ had zonder medewerking van de
bezitter van de kerk weinig kans van slagen. In de bronnen rondom Gouda dook het
kapittel van Geertruidenberg nergens meer op.
Daarnaast begon hij zijn banden met de Breda aan te halen. De stad waar zijn
vroegere beschermheer Anselmus Fabri was geboren. Vóór hetjaar 1438 kwam hij in
ieder geval al in het bezit van het Laurentius- en Andreasaltaar in de Grote Kerk.
Deze kapelanie was in 1311 gesticht door kapitteldeken Hugo van Merterssen in het
norbertinessenklooster Catharinadal bij Breda, maar drie jaar later werd het altaar
overgebracht naar de Grote Kerk. Volgens de pauselijke akte was aan het beneficie
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een jaarlijkse vergoeding verbonden van 34 Rijnse gulden.73 Walterus van Gouda
investeerde echter vooral in de stichting van een altaar in de Grote Kerk van Breda,
dat gewijd was aan de apostelen Petrus en Paulus. Naar de stichter heette het altaar
en de kapel ook wel Proost- of Goudakoor. De kapel was gesitueerd aan de zuidkant
van de kerk en symboliseerde de band tussen de stad en de paus in Rome. Op 19 januari 1462 had de paus Gouda hiervoor toestemming gegeven. In de toestemmingsakte werd een reeks andere heiligen genoemd waaraan het altaar was toegewijd.
Naast Petrus en Paulus waren dat Andreas ofwel Laurentius, Vincentius, Pontianus,
Benignus of wel Silvester, Nicolaas, Martinus, Gregorius, Maria Magdalena,
Catharina, Barbara, Lucia en Agnes. 74
Het lijkt een wat willekeurige rij van heiligen. De rij begint met in totaal elf
mannelijke heiligen. De eerste drie zijn belangrijke apostelen, die in Rome hun
dood vonden of er werden begraven. Dan komen er van Laurentius tot Benignus
vier mannelijke heiligen, waarvan er twee een band met Rome hebben. Daarna komen er weer vier mannelijke heiligen, van Silvester tot Gregorius, waarvan de namen aan die van belangrijke pausen te Rome zijn te koppelen. De lijst eindigt met
vijf vrouwelijke heiligen. Van deze vijf vrouwen heeft alleen de heilige Agnes een
band met Rome. Catharina was een belangrijke heilige te Breda, want zij was de beschermheilige van het begijnhof en van het gelijknamige norbertinessenklooster. De
lijst legt alleen voor de mannen een zwaartepunt in Rome. Aan de kapelanie waren
drie wekelijkse missen verbonden met een jaarlijks bedrag van 22 Rijnse guldens.75
De eerste weekmis moest worden gelezen op zondag, de tweede mis was opgedragen aan de apostelen en de derde mis was bestemd voor het zielenheil van de overledenen.76 Later werd er aan deze kapelanie een Petrusbroederschap verbonden. Op
Petrus- en Paulusdag (29 juni) kwamen de leden van de broederschap bijeen en herdachten hun pelgrimstochten naar Rome.
Later werd de Petrus- en Paulusalkapelanie verenigd met een Laurentius
kapelanie. Het is onduidelijk of er een verband is met de Laurentiuskapelanie, die
eerder in het bezit kwam van Gouda.
Het stichten van dit altaar moet voor Gouda meerdere doelen hebben gediend.
Ten eerste drukte het altaar de verbondenheid uit met Anselmus Fabri, die in dezelfde kerk in het jaar 1426 een kapelanie had gesticht ter ere van Maria Boodschap.77
Voorts was het een boodschap van respect aan het kapittel van de collegiale kerk van
Breda, een kapittel waarmee Fabri altijd nauw had samengewerkt. Het moet ook een
boodschap zijn geweest aan de graven van Nassau, in deze periode Jan IV van
Nassau en zijn vrome echtgenote Maria van Loon. Als heren van Breda moeten ze
de Grote Kerk als hun eigen bezit hebben gezien en niets in de kerk gebeurde zonder hun toestemming. Graaf Jan had net een maand van tevoren van paus Pius II
toestemming gekregen het norbertinessenklooster Catharinadal bij Breda te mogen
hervormen. Het altaar drukte uit dat de paus in Breda een grote rol speelde en dat de
stad en de Nassaus zich verbonden voelden met Rome. Gouda kon met zijn
Romeinse contacten hierin een grote rol spelen.
Tenslotte richtte Walterus van Gouda zijn aandacht, net zoals Hendrik Raescop,
op de regio Rijsbergen-Zundert ten zuidwesten van Breda. Rijsbergen kon hij ne32
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geren, want daar zat nu al jarenlang de residerende pastoor Johannes Clerici die daar
benoemd was door tussenkomst van Raescop. Daarom concentreerde Gouda zich op
Zundert.
Zundert was van oudsher een leen dat direct onder de hertog van Brabant viel,
maar net als in Rijsbergen probeerden de heren van Breda al in de veertiende eeuw
meer greep te krijgen op dit gebied.78 De Polanens wisten in 1388 voor een grote
som geld de rechtsmacht te verkrijgen over Groot-Zundert en Klein-Zundert, waardoor ze daar een schepenbank konden oprichten.79 Vanaf 1367 hield de familie Van
Schoonhoven de heerlijkheid Zundert in leen van de hertog. In het jaar 1464 sloot
Jan IV van Nassau een overeenkomst met de familie Van Schoonhoven en nam de
heerlijkheid Zundert van hen over in ruil voor een heerlijkheid in Lummen
(België). Hertog Karel de Stoute beleende in 1470 de Nassaus met de heerlijkheid
Zundert en in februari 1471 werd deze belening door de hertog in een akte vastgelegd.80 Hierdoor kwamen de Nassaus in het bezit van de patronaatsrechten van de
kerk van Groot-Zundert. De graven konden voortaan zelf een pastoor gaan voordragen aan de aartsdiaken.
De benoemingsrechten voor de naburige kerk van Klein-Zundert bleef nog altijd voorbehouden aan de abt van de norbertijnen van Tongerlo.81 In de vorige publicaties uit deze reeks werd al duidelijk dat Fabri nauw samenwerkte met de norbertijnen in Brabant. Uit de reeksen van pastoors van Klein-Zundert, zoals gepubliceerd door Juten, komt bovendien het beeld naar voren dat deze norbertijnse
pastoors hun residentieplicht veel beter naleefden. Met deze parochie hoefde Gouda
zich niet te bemoeien.
In het kielzog van de Nassaus kwam Walterus van Gouda wel de parochie van
Groot-Zundert binnen en hij probeerde op twee manieren invloed te winnen voor
zichzelf en leden van zijn netwerk. De eerste en zeer beproefde manier was de stichting van een kapelanie in de kerk van Groot-Zundert. Meester Walterus van Gouda
had al eerder een hoeve verworven te Effen, een gehucht gelegen aan de westelijke
oever van de rivier de Aa tussen Breda en Rijsbergen, dat een leengoed was van de
Nassaus.82 Op 27 februari 1475, een dikke maand voor zijn overlijden, stichtte
Gouda via zijn testament een Anthoniusaltaar in de kerk van Groot-Zundert en
schonk daarvoor 28 Rijnse guldens met als onderpand zijn hoeve te Effen.83
Hij werkte bij deze stichting samen met de familie Van Wisbeke. In hetzelfde
testament bepaalde hij namelijk dat heer Bartelmeeus van Wisbeke, kanunnik van de
H. Apostelenkerk te Keulen en zijn broer Thomas Walterus Jan Goriszone, de kapelaan van het altaar mochten aanstellen. Na hun overlijden ging dit recht over op hun
erfgenamen. Hiermee probeerde Gouda te borgen dat zijn netwerk voet aan de
grond zou blijven houden in Groot-Zundert door een eigen kapelaan. Waar de Van
Wisbeken vandaan kwamen is met wat vraagtekens omgeven. Juten, de schrijver van
een geschiedwerk over de parochiën in en rond Breda, veronderstelde bij Matthias
van Wisbeke, die vicaris was te Rijsbergen, dat de familie afkomstig was uit
Zundert.84 Waarschijnlijker is echter dat deze familie haar oorsprong en basis had in
Rijsbergen. Een zekere Matthias van Wisbeke schonk namelijk een cijns van 6,5
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Rijnse guldens aan de armen van Rijsbergen.85 Verder bezat de familie land in
Hazeldonk dat onder de schepenbank van Rijsbergen viel.86 Ook is zeker dat de familie banden onderhield met het pas door de Nassaus gestichte augustinessenklooster
Vredenberg bij Breda. Bartelmeeus van Wisbeke schonk namelijk in 1502 de helft
van de hoeve te Effen aan de vrouwenpriorij. Zijn broer Thomas zou later de andere
helft verkopen aan hetzelfde klooster. Hij voelde zich zeker verbonden met het
klooster Vredenberg. Dit klooster beschikte over biechtvaders die afkomstig waren
van de priorij Grobbendonk en deze priorij was lid van de Windesheim-groep. Dit
wijst op een zelfde affiniteit als die van Walterus van Gouda. Een Johannes van
Wijsbeeck, priester, trad in 1482 op als getuige bij een overdracht van een roggecijns
aan Vredenberg. Johannes werkte op dat moment als kapelaan in de Bredase OnzeLieve-Vrouwekerk.87 Alles blijft wijzen op een afkomst uit het Land van Breda en in
het bijzonder Rijsbergen.
Een tweede manier om invloed te winnen binnen de parochie van Zundert was
greep krijgen op de benoeming van de pastoors. Tot dan toe hadden de pastoors een
nauwe band gehad met kringen rondom de raad van de hertog van Brabant.
Anselmus Fabri kende een paar pastoors zeker persoonlijk. Rond 1410 was magister
Godevaert van Zichem pastoor van Zundert en hij diende als adviseur twee opeenvolgende hertogen van Brabant. Met deze meester in de rechten reisde Fabri naar
het Concilie van Constanz.88 Johannes van den Nele uit Breda was vervolgens tussen
1428 en 1439 pastoor. Hij had medicijnen gestudeerd in Parijs en was lijfarts geworden van de hertogen. Als eerste hoogleraar medicijnen en rector van de universiteit
van Leuven tussen 1427 en 1437 moet Fabri veelvuldig contact met hem hebben gehad.89 Zundert had voor het netwerk rondom Fabri en Gouda een strategische betekenis door zijn centrale ligging tussen Breda en Antwerpen. Via de hertogen en later
de Nassaus hadden ze uitstekende mogelijkheden hier hun eigen mensen te plaatsen.
Bovendien was de parochie Groot-Zundert financieel aantrekkelijk door de jaarinkomsten van 149 Rijnse guldens: bijna vier jaarinkomens voor een ambachtsman.90
Zelf in Zundert wonen deden ze echter niet, maar ze stelden wel plaatsvervangers
aan. Een waarschijnlijk familielid van Johannes van den Nele, Walterus van den
Nele, was zijn plaatsvervanger-pastoor van 1436 tot 1443.
Na Van den Nele wisten de Van Schoonhovens, als heren van Zundert, tot 1470
hun eigen kandidaten als pastoor aangesteld te krijgen. Deze pastoors waren meestal
verbonden aan het hertogelijke hof. Vanaf 1470 waaide er een andere wind toen de
Nassaus de heerlijkheid Zundert in hun bezit kregen. Matthias Godefridi was een
duidelijke compromiskandidaat als pastoor. De oude heren van Zundert droegen
hem nog op 17 februari 1470 voor aan de aartsdiaken. Toen de aartsdiaken op 6
april instemde met de benoeming stuurde hij de goedkeuringsakte al op aan de
Nassaus als de nieuwe leenheren van Zundert. Godefridi droeg als kanunnik van het
Bredase kapittel duidelijk een Nassau-stempel.
De kanunnik stierf al drie jaar later op 17 juli.91
Zijn opvolger in 1473 werd de carrièregeestelijke Johannes van Nispen, die had
samengewerkt met Walterus van Gouda. Johannes was een bijzonder persoon en
34
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Bijsterveld plaatste hem in een intellectuele topklasse omdat hij drie universiteiten
had bezocht: Keulen, Leuven en Bologna.92 Hij studeerde tussen 1452 en 1457 in
Keulen, waar hij afstudeerde bij magister Henricus van Breda. Vijf jaar later ging hij
met zijn broer Govert in Leuven studeren. In 1474/1475 was hij doctor in de beide
rechten en rector van de rechtenfaculteit van de universiteit van Bologna.93 In 1478
zou hij ook gaan doceren aan de universiteit van Leuven en hij ontving in dat jaar
zijn priesterwijding.
Vóór het jaar 1494 maakte hij een bedevaart naar Jeruzalem, een gevaarlijke onderneming in die tijd. Op twee schilderijen werd hij afgebeeld met in zijn hand een
palm als symbool voor deze prestigieuze bedevaart.
Hij genoot de protectie van de graven van Nassau wat blijkt uit zijn afkomst en
zijn functies. Om met het eerste punt – zijn afkomst - te beginnen: hij was de zoon
van Adam van Nispen bij zijn tweede vrouw Johanna van Kijfhoeck. Adam was
drossaard (drost) van de heerlijkheid Breda en handhaafde voor zijn heer de wet binnen de heerlijkheid en was daardoor de hoogste ambtsdrager van de graaf. Deze
Adam is bekend geworden als de eerste steenlegger van de nieuwe toren van de
Grote Kerk van Breda in 1468. Toen de toren in het jaar 1509 was voltooid, sprak
zijn zoon Johannes van Nispen op de vooravond van Sinte Maria-Magdalena (21
juli), blootsvoets en geknield, een gebed uit. Hij vereerde hierna het kruis en legde
hierbij goud en zilver neer. Daarnaast wijzen de kerkelijke functies van Johannes op
de protectie van de Nassaus. Johannes van Nispen was tussen 1502 en 1511 landdeken van Hilvarenbeek en ook nog eens deken van het kapittel van Hilvarenbeek.
Zoals door Bijsterveld is aangetoond, hadden de Nassaus in deze periode een grote
greep op de benoeming van deze landdekens. Op de binnenkant van de kerktoren
van Hilvarenbeek liet Van Nispen een wandschildering aanbrengen waarop hijzelf
stond afgebeeld met op de achtergrond de contouren van de nieuwe toren. Dit duidt
op een grote betrokkenheid van hem bij de bouw ervan. Zowel de kerktoren van
Breda als die van Hilvarenbeek zijn hiermee te koppelen aan de familie Van Nispen
in het algemeen en Johannes van Nispen in het bijzonder. De Nassaus zorgden er
verder voor dat hij de kosterij van Alphen en Chaam kon verkrijgen als een aanvulling op zijn inkomen.94 Eerder, in 1462, had graaf Jan IV van Nassau hem al voorzien van de kosterij van de kerk van Princenhage.95
Johannes van Nispen, in de akte aangeduid als ridder en doctor in het kerkelijke
recht, ruilde vantevoren zijn kosterschap tegen het rectoraat van de cantorij van het
Sint-Jacobsklooster op de Coudenberg te Brussel met een zekere Johannes
Robbelaert. In ruil voor deze protectie regelde Johannes voor Engelbrecht II van
Nassau kwesties bij de pauselijke curie in Rome.96 Hij kon wel wat financiële steun
gebruiken want zijn familie was na 1475 snel aan het verarmen, waarbij de dure studerende kinderen – hij had een broer Govert die net als hij in Leuven studeerde –
mogelijk een rol hebben gespeeld.97 Het is bekend dat een rechtenstudie in Italië
zeer kostbaar was, zeker als het rectoraat van de universiteit moest worden bemachtigd. Van een andere student, de uit Neurenberg afkomstige Pirckheimer, is het bekend dat zijn rechtenstudie in Italië al 900 florijnen (1530 Rijnse guldens) had gekost, maar dat zijn vader nog eens extra geld moest sturen vanwege de extra kosten
voor het bemachtigen van het prestigieuze rectoraat.98 Johannes van Nispen deed het
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12 De familie Van Nispen afgebeeld op een kleurenprent. Deze prent moet gemaakt zijn op basis van een verloren gegaan - raam in de Grote Kerk van Breda. Afgebeeld zijn de Heilige Andreas (schuin kruis) en
de Heilige Joris (met lans en banier). Onder hen zitten geknield vader Adam (†1475) en zijn zonen
Floris (†1504), pastoor Johannes (†1511) en schepen Govert (†1515). (GA, inventaris 623. Archief
Menkemaborg en Dijksterhuis, inv. nr. 1646).
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13 Detail van de kleurenprent met daarop afgebeeld pastoor Jan van Nispen en zijn broer Govert. Johannes
heeft de palm in zijn handen als teken dat hij een pelgrimstocht heeft gemaakt naar Jeruzalem. Het
koorhemd geeft zijn status aan als geestelijke, wat wordt versterkt door het voor hem liggende gebedenboek. Zijn broer Govert heeft een mantel om met daarop leeuwen. De leeuw was het heraldische symbool van de familie Van Nispen. Achter de de twee knielende mannen staat Sint Joris afgebeeld met zijn
banier en een lans, maar zonder de gebruikelijke draak. (GA, inventaris 623. Archief Menkemaborg en
Dijksterhuis, inv. nr. 1646).
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in zijn familie op financieel gebied relatief goed, geholpen door de stabiele inkomsten uit zijn kerkelijke functies. In 1504 nam hij de met schulden overladen boedel
van zijn broer Floris over en garandeerde zijn weduwe een vast inkomen. Als bescherming nam hij het landgoed Ypelaar – waar zijn broer had gewoond - tijdelijk in
bezit, maar gaf het binnen een jaar weer door aan de zoon van zijn overleden broer.
Het Bredase adellijke geslacht Van Nispen had een eigen herdenkingskapel aan
de noordzijde van het schip van de Grote Kerk te Breda. Het was een privé-kapel
die buiten het toezicht van het kapittel viel en afgesloten werd door een hekwerk.
Rond 1500 veranderde de naam van deze kapel van Campekoor in Nispenkoor. In
deze familiekapel was een Heilig Grafmonument geplaatst waar personen uit de entourage van de familie een lamp brandend hielden.99
De inspiratie voor dit Heilig Graf moet van de Jeruzalempelgrim Johannes zijn
gekomen. Valentijn Paquay vermoedt dat in deze kapel de Bredase
Jeruzalemvaarders bij elkaar kwamen.100 Net zoals het Petrus- en Paulusaltaar van
Walterus van Gouda aan de andere kant van het schip een ontmoetingspunt werd
voor de pelgrims naar Rome. Voor de kapel moet de rijkversierde grafzerk hebben
gelegen van zijn vader Adam en zijn twee echtgenotes.101 In de kapel zelf was een
gebrandschilderd raam aangebracht met daarop de Heilige Andreas (schuin kruis) en
de Heilige Joris (met lans en banier). Onder hen zitten geknield vader Adam (†1475)
en zijn zonen Floris (†1504), pastoor Jan (†1511) en schepen Govert (†1515). Van
deze klassieke priants-voorstelling is alleen de voorstelling van het linkerdeel bewaard
gebleven in de vorm van een gekleurde prent. Op het rechterdeel van het raam
stonden vermoedelijk de vrouwen afgebeeld beschermd door de Heilige Catharina
en Barbara, de vrouwelijke schutpatronen van deze kapel. 102
Als deken van het kapittel van Hilvarenbeek en landdeken van het gelijknamige
dekenaat heeft hij in de kerk van Hilvarenbeek een muurschildering laten aanbrengen. Hierbij staat als zijn devies: God wees mij, zondaar, genadig.
Walterus van Gouda moet zijn protectie hebben aangeboden aan deze talentvolle, ambitieuze man uit een invloedrijke Bredase familie. Het kan geen toeval zijn dat
Johannes een plaats verwierf in het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht waar Walterus
toen proost was. Op 22 december 1473 beloofde dit kapittel hem de positie van kanunnik bij de eerstkomende vacature. Op 25 oktober 1474 was het zover toen de
kanunnik Henricus Schutt was overleden.103 Zijn broer Govert zal in 1481 nog land
aan het kapittel van Sint-Pieter schenken.104 In de benoemingsakten werd hij aangeduid als komende uit het diocees Luik en werd zijn vader Adam genoemd. Er kan
geen discussie zijn over zijn identiteit. Van Nispen was niet persoonlijk aanwezig bij
zijn benoeming in Utrecht, omdat hij in die tijd rector was van de rechtenfaculteit in
Bologna. Vier jaar later, op 7 november 1478, werd hij kanunnik van het OnzeLieve-Vrouwekapittel te Antwerpen, een functie die ook weer duidt op continuïteit
in het netwerk rondom Fabri dat immers een sterke basis had in en rond het
Antwerpse kapittel.105 Tussen 1485 en 1492 woonde Johannes van Nispen zeker in
Antwerpen en was actief voor het kapittel aldaar.
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14 Johannes van Nispen zoals
afgebeeld op een muurschildering in de kerk van
Hilvarenbeek van omstreeks 1500. Deze muurschildering was aangebracht tegen de muur van
de kerktoren. Op de afbeelding komt de toren
ook voor, wat doet vermoeden dat hij betrokken
was bij de bouw ervan. In
zijn hand heeft hij ook
hier een palm, wat weer
verwijst naar zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Op de afbeelding staat
ook het wapenschild van
de Van Nispens met de
leeuw. Zijn lijfspreuk was:
Deus propitius esto mihi
peccatori: ‘God, wees mij,
zondaar, genadig’. Naast
landdeken was hij ook deken van het kapittel van
Hilvarenbeek. (Foto: auteur).

Een nieuw element in het netwerk was de band die Johannes opbouwde met de
bisschop van Luik. Anselmus Fabri was als deken van het Antwerpse kapittel meer
gericht geweest op de bisschop van Kamerijk onder wiens diocees Antwerpen ressorteerde. Van Nispen trad al in 1485, ver voor hij landdeken van Hilvarenbeek
werd, toe tot de raad van de bisschop van Luik. Hij werd tenslotte nog opgenomen
in het kapittel van Sint-Oedenrode, daarvoor zegde hij een andere functie op: die
van proost van de OLV-kathedraal van Kamerijk. Hij richtte zich in deze jaren
steeds meer op het bisdom Luik.
Door zijn drukke werkzaamheden was Johannes van Nispen niet in staat zelf de
zielzorg in Zundert uit te oefenen. Hij hield wel contacten met zijn parochie voor
de inkomsten en bezocht deze onregelmatig. Op doorreis naar Antwerpen bezocht
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15 Afbeelding van de oude kerk
van Groot-Zundert op het titelblad van een rentenregister
van de kerk van 1800.
Opvallend zijn de ramen in het
koor met de dakkapellen er boven. (bron RAWB,
Beeldcollectie, ZUN003892)

hij bijvoorbeeld in het jaar 1507 Zundert en streek het geld op uit de verkoop van 3
zester rogge (1038 liter).106 Hij zorgde er wel voor dat tijdens zijn pastoraat het koor
en de dwarspanden van de Sint-Trudokerk helemaal werden vernieuwd.107
Gedurende een lange periode (1470-1496) trad de Bredanaar Henrick Block op als
zijn plaatsvervanger. Block was een kundige in Leuven opgeleide geestelijke, die
naast zijn inkomsten uit het pastoraat nog inkomsten had uit een altaar in zijn
kerk.108 Tijdens het pastoraat van Van Nispen zijn er nog vier andere plaatsvervanger-pastoors geregistreerd.109 Magister Johannes van Nispen overleed op 14 november 1511 en op zijn overlijdensdag kregen de kanunniken en de kapelaans van Breda
ieder 12 stuivers om voor zijn zielenheil te bidden.110 Er zijn aanwijzingen dat zijn
opvolger in Zundert, magister Karolus Oudaert, tot hetzelfde netwerk behoorde.111
De Brusselaar Oudaert was na 1492 deken geworden van het Bredase kapittel. De
eerste aanwijzing is dat hij tot de vertrouwelingen behoorde van Maria van Loon en
optrad als uitvoerder van haar testament.112 Een tweede aanwijzing was dat zijn broer
Philip in 1486 professie had gedaan in de Windesheim-priorij van Grobbendonk en
namens zijn klooster kapelaan was in het klooster van Vredenberg bij Breda.113
Walterus van Gouda moet op 3 april 1475 rustig zijn ingeslapen in de wetenschap
dat hij in de persoon van Johannes van Nispen een kundige opvolger had aangetrokken.114 In Rijsbergen was het niet gelukt een stevig steunpunt in te richten, omdat
de abt van Sint-Baafs daar vasthield aan zijn benoemingsrechten van de pastoor. Wel
was het daar gelukt pastoors geïnstalleerd te krijgen die zelf de zielzorg op zich namen. In Zundert kon het netwerk, gesteund door de graven van Nassau, zich stevig
nestelen. Gouda stichtte een eigen kapelanie in de parochiekerk en de pastoors kwamen voort uit zijn eigen netwerk. Bovendien lag Zundert strategisch tussen Breda en
Antwerpen, allebei steden waar het netwerk belangen had opgebouwd in de kapittels, kloosters en gasthuizen. Leden van het netwerk hadden bovendien voet aan de
grond gekregen in de Utrechtse kapittels. Het netwerk was hiermee actief in drie
verschillende bisdommen: Utrecht, Luik en Kamerijk.
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16 Groot-Zundert met zijn kerk gezien vanuit de velden. Op de achtergrond de oude kerk van GrootZundert. Het koor van de kerk werd gebouwd in de periode dat Johannes van Nispen pastoor was van
Zundert. Schilder is Dirk Verrijk (1734-1786) en hij vervaardigde het schilderij in 1777-1778. (bron:
Collectie Gemeente Zundert, Breda’s Museum voormalig inv. nr. ST 664g. Afmetingen: 30,3 x 46 cm.).

Verderop in deze publicatie gaan we zien hoe het netwerk zijn belangen in Zundert
verder uitbouwde, maar eerst gaan we de kloosterhervorming van het norbertinessenklooster Catharinadal bij Breda analyseren. Bij deze hervorming zijn weer delen
van het netwerk van Fabri actief: graaf Jan IV van Nassau en oversten van norbertijnse kloosters. Met deze kloosters had Fabri altijd intensieve banden onderhouden.
De reformatie van het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal
Onder invloed van de beweging van de Moderne Devotie en vooral van de
Congregatie van Windesheim ontstond er in de Nederlanden en daarbuiten een roep
om kloosterhervorming. De kloosters moesten ‘observant’gaan worden. Bij de bedelordes lag hierbij de nadruk op het armoede-ideaal. Bij de norbertinessen en de
Windesheim-priorijen lag de nadruk op de persoonlijke armoede én op de handhaving van het kloosterslot: de geprofeste kloosterlingen mochten niet buiten het ommuurde kloosterterrein komen.115 De strenge Windesheim- en kartuizerkloosters
golden voor alle kloosterordes als rolmodellen.
Vanaf 1430 gingen de norbertijnen zich hervormen volgens dit nieuwe en strenge ideaal. De impuls kwam zowel van het centrale gezag binnen de orde als vanuit
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17 Groot-Zundert met rechts nog net het dwarsschip van de oude kerk. Duidelijk te zien is de slechte staat
van onderhoud van de kerk, waarbij de struiken op het dak groeien. Schilder is weer Dirk Verrijk en hij
vervaardigde het schilderij in 1777-1778. (bron: Collectie Gemeente Zundert, Breda’s Museum voormalig inv. nr. ST 664i. Afmeting: 30,5 x 46 cm.).

de regio, waarbij vooral Friesland met het klooster Bloemhof een toonaangevende
rol speelde.
Het centrale gezag bij de norbertijnen werd uitgeoefend door de abt van
Prémontré bij Laon en het generaal kapittel. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw
vaardigden zij een reeks hervormingsbesluiten uit, waarvan een deel specifiek bestemd was voor de vrouwenkloosters. Al in 1410 verbood het generaal kapittel de
vrouwenkloosters in Friesland ongepaste kleding en sieraden te dragen. Bedienden
moesten ze wegsturen en wereldse bezittingen mochten niet aan derden worden gelegateerd. Twaalf jaar laten kregen de kloosters in circarie Westfalen, waartoe
Friesland behoorde, daar bovenop nog eens te horen dat ze geen dansfeesten en
steekspelen mochten bezoeken.116 Niet vreemd voor kloosters die vooral werden bevolkt door dames uit adellijke geslachten. Al deze verboden hadden waarschijnlijk
maar een beperkte werking want na het concilie van Bazel stuurde de generaalabt
van de orde in 1435 zijn eigen prior en twee uit de zuidelijke Nederlandse afkomstige abten op inspectietocht naar de kloosters in Duitsland.117 Paus Eugenius IV zette
een aantal jaren later de generaalabt nog verder onder druk om een grootschalige
hervorming door te voeren. Het generaalkapittel van de orde stelde daarom in 1451
strenge straffen in op het bezit van persoonlijke eigendommen door kloosterlingen
en ze bevalen de volledige armoede in acht te nemen naar het voorbeeld van de
apostelen.
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De regio Friesland sloot zich zeer actief aan bij deze beweging binnen de orde.
Hierbij speelde mee dat Windesheim in Friesland, inclusief het nu in Duitsland liggende gebied, een grote invloed had. 118 Kloosters in Friesland wierven regelmatig
abten en priors aan uit kloosters die al behoorden tot deze congregatie. Zo trok de
norbertijnenabdij van Bloemhof in Wittewierum in 1430 de reguliere kanunnik
Johannes Gerardi aan als abt. Hij was afkomstig uit de Windesheim-priorij van de
Agnietenberg bij Zwolle. Zijn opvolger als prior, de eveneens uit Agnietenberg afkomstige Gerardus Thyman gaf de hervorming weer een extra impuls en zijn klooster ging functioneren als een centrum dat gespecialiseerd was in het aanpakken van
kloosters. Abt Thyman zelf, of door hem opgeleide personen, reisden naar kloosters
in Duitsland en hielpen daar bij het doorvoeren van reorganisaties. Op verzoek van
Nikolaus von Kues, die na 1450 als pauselijk legaat door de Nederlanden en
Duitsland reisde, hervormde hij het norbertinessenklooster van Maagdenburg. Een
belangrijk klooster voor de orde,omdat hier het gebeente van de stichter van orde,
Norbertus van Gennep, lag begraven. De leiding van de hele operatie in
Maagdenburg was in handen van de Windesheimer Johannes Busch. Om de druk op
het klooster maximaal te houden traden er in Maagdenburg zusters in afkomstig van
andere meer gedisciplineerde kloosters en de hervormers kozen zeer zorgvuldig een

18 Foto uit 1927 van de nieuwe kerk van Zundert met daarnaast aan de rechterkant de oude kerk, die een
jaar later gesloopt zou worden. De dakkapellen in het koor zijn duidelijk te zien. Het koor van de oude
kerk werd begin zestiende eeuw gebouwd. (bron: RAWB, beeldcollectie ZUN000133)
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nieuwe proost.119 De sleutel tot het succes bij de vanuit Friesland geleide kloosterhervormingen was het vervangen van de complete leiding van het klooster.
Kloosterzusters die zich negatief opstelden konden als onderdeel van het veranderingsproces worden vervangen. Hierbij kon de hulp van de wereldlijke heren uit de
omgeving goed van pas komen. Friesland liep onder leiding van de abdij Bloemhof
voorop in de kloosterhervorming en er waren zelfs drie kanunniken die speciaal
hiervoor waren opgeleid. We zouden ze nu aanduiden als projectleider kloosterhervorming of change managers.
De hervorming binnen de kloosters van de norbertijnen verliep, kort samengevat, in drie fases. In fase 1 werden de regels en normen nog eens vastgesteld, vooral
door het generaal kapittel, die dan werden verzonden naar de aangesloten kloosters.
In fase 2 vonden er visitaties plaats waarbij werd gekeken of deze regels wel werden
opgevolgd. Tegenwoordig zouden we dit een audit noemen: kijken of de normen
en regels worden gevolgd binnen de organisatie. Als het goed was vielen de priorijen
voor vrouwen al onder een proost die werd uitgezonden door een naburige abdij.
Deze proost of biechtvader moest toezicht uitoefenen op het naleven van de regels,
maar vaak hadden deze proosten niet het gezag om strikte naleving van de regels af
te dwingen onder de kloosterbevolking die grotendeels bestond uit zeer deftige dames. Ook kwam het voor, zoals in Catharinadal, dat de proost niet meer aanwezig
was en de zielzorg werd uitgeoefend door tijdelijk ingehuurde kapelaans. In deze
fase konden de priorijen alvast wennen aan een strenger wordend toezicht van buiten. Fase 3 was de meest taaie van het proces: de feitelijke hervorming van de kloosters. De mooie kleding en sieraden moesten de deur uit, de eigen bezittingen aan de
priorin overgedragen en de dames mochten het klooster niet meer verlaten vanwege
de slotverplichting. In deze fase moest kortom een mentaliteitsverandering op gang
worden gebracht die veel tijd en moeite kostte en een voortdurend toezicht vergde.
Ook in het Nederlandse rivierengebied kwamen deze ontwikkelingen op gang.
Toonaangevend werden de abdijen van Mariënweerd in de Betuwe en Berne, toen
nog gelegen bij Heusden. Een belangrijk man, die we wat later ook in het klooster
Catharinadal zullen aantreffen, was Merselius van Macharen van Berne. Tijdens zijn
eerdere werkzaamheden als proost van het norbertinessenklooster Bedburg bij Kleef
moet hij veel kennis hebben opgebouwd van het leven binnen een vrouwenklooster.
Verder kreeg hij daar tijd een dossier op te bouwen met alle statuten, leefregels en
privileges van de orde van Prémontré. Bij het opstellen en vastleggen van dit dossier
werkte hij samen met Simon van Kleef, een reguliere kanunnik van het klooster
Gaesdonck bij Goch, welk klooster tot de Windesheim-Congregatie behoorde.120
We zien hier weer de samenwerking tussen een oude orde (norbertijnen) en een
nieuwe kloosterorde (Windesheim). Onderdeel van dit dossier was een praktische
vragenlijst met daarin aanwijzingen hoe de zusters onder ede tijdens de visitatie ondervraagd moesten worden. Dit ging van heel algemeen (leven de zusters in eendracht, gehoorzaamheid, kuisheid en in armoede) tot heel bijzondere vragen, zoals:
blijven gasten niet langer dan drie dagen, spreken de zusters door de ramen met
mannen, houden de zusters vogeltjes of andere huisdieren, biechten de ze regelma44
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tig?121 Het klooster Mariënweerde ging dit dossier later gebruiken bij de visitaties
van de priorij Koningsveld in Delft tussen de jaren 1452 en 1461.
Merselius van Macharen promoveerde in 1457 tot abt van Berne. Hij was meer
een theoreticus en vaderlijk figuur dan een strenge abt. Toen kort na zijn vertrek als
abt in 1461 Berne werd bezocht door een visitatiecommissie vanuit Mariënweerde
kwam er een zeer kritisch rapport, waarin te lezen viel dat de kloostergebouwen in
verval waren geraakt en dat de tucht onder de kloosterlingen volledig was verslapt.
De nieuwe, in november van het jaar 1461 aangetreden abt Alexander van Os, ging
de teugels strakker aantrekken en staat daarom bekend als de eerste abt van Berne
van na de hervorming (post reformationem).122
In de loop van de jaren vijftig van de vijftiende eeuw wendde Van Macharen
zijn blik naar de norbertinessen van Catharinadal. Eigenlijk was de abdij van SintMichiels bij Antwerpen de eerst aangewezene om toezicht te houden op de Bredase
priorij, want vanouds had de abt van Sint-Michiels deze rechten. In het jaar 1454
werd deze abt in de rekeningen van de Bredase priorij aangeduid als ons oberste .. van
Sente Michiels.123 Echter: na 1362 had Catharinadal geen proost meer toegewezen gekregen vanuit Sint-Michiels en voor die tijd woonde de proost al niet meer op het
klooster maar in Princenhage.124 De banden met Sint-Michiels waren in de loop van
de veertiende eeuw al zeer los geworden. De abdij van Berne had in die eeuw nog
goede contacten gehouden met Breda en in hun necrologium staan heel wat religieuzen van Catharinadal opgetekend, die in de gebeden werden herdacht. Dit zijn
echter meestal namen uit de veertiende eeuw, waardoor we kunnen concluderen dat
de contacten vanuit Berne aan het einde van de veertiende eeuw op een lager pitje
zijn komen te staan.125
Onder druk van de hervormingsbeweging binnen de orde gingen de abten van
Sint-Michiels en Berne zich meer met Catharinadal bemoeien. In 1454 bezocht de
abt van St. Michiels, Jan Fierkens, de Bredase priorij en hij werd onthaald op zoete
wijn. Datzelfde jaar kwam een broeder een brief bezorgen van dezelfde abdij. Eind
september 1458 controleerde de abt van Berne, Merselius van Macharen, de jaarrekening van het klooster.126 Datzelfde jaar legde dezelfde abt een kort bezoek af aan
het klooster in gezelschap van de prior van der Donc. Het is een probleem deze prior
te identificeren. Er zijn namelijk nogal wat priorijen uit die hoek met de toponiem
‘donk’ in hun naam. Donk duidt meestal een hoge zandheuvel aan in een drassig gebied. Misschien was hij een prior van een priorij uit de Windesheim-Congregatie.
Ook de Windesheim-priorijen van Gaesdonk bij Gogh en Grobbendonk bij
Herentals komen dan in aanmerking. We hebben al gezien dat abt Merselius samenwerkte met een kloosterling van Gaesdonk voor het opbouwen van zijn dossier. Een
goede andere mogelijkheid is Grobbendonk dat na 1476 invloed verwierf in Breda
door de band met het klooster Vredenberg.127 Een goede tweede mogelijkheid is
echter de cisterciënzerpriorij van Mariëndonk in Elshout, omdat deze op de route
lag van Macharen naar Breda. Het was maar een kort bezoek gezien de beperkte
kosten van 2 stuivers voor de geschonken wijn.
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De abten werkten in deze periode nauw samen met de Nassaus. De Nassaus hadden
een sterke dynastieke band met dit klooster sinds de heren van Breda Catharinadal
onder hun bescherming namen in het jaar 1279. Deze band werd alleen maar sterker
na de door wateroverlast veroorzaakte gedwongen verhuizing naar Breda in 1295.
Jan IV van Nassau en zijn vrome vrouw Maria van Loon-Heinsberg verstevigden
deze banden nog verder. Graaf Jan ging zich steeds meer opstellen als de economische toezichthouder van het klooster. Hij hoorde de rekeningen af over de jaren
1457/1458 en 1459/1460.128 De eerste keer nog met de abt van Berne, maar de
tweede keer alleen met twee eigen adviseurs. De persoonlijke aanwezigheid van de
graaf moet indruk hebben gemaakt. Zijn interventie was zeker gewenst, want in het
jaar 1460 maakte het klooster verlies. Er zijn berichten dat graaf Jan de nonnen 261
gulden leende voor levensonderhoud. Een niet hervormd klooster kreeg vaak financiële problemen. Het klooster ging dan dames aantrekken uit rijke families die in
grootse staat – dus duur – bleven leven. Ze schonken slechts een deel van hun bezittingen aan het klooster en hielden de rest binnen de familie. Bovendien hadden ze er
baat bij om het aantal zusters klein te houden, des te meer bleef er dan per kloosterzuster beschikbaar. Aan de andere kant liepen schenkingen en legaten terug, omdat
het aanzien van het klooster achteruit ging. Zeer religieuze vrouwen die echt uit
roeping in wilden treden werden afgeschrikt door de wereldse levensstijl van de
adellijke dames. Daardoor liep het aantal bruidsschatten van nieuw ingetreden zusters
terug.
Een innige band tussen de norbertinessen en het geslacht van de Nassaus kwam
ook op andere manieren naar voren. Zo schonk graaf Jan samen met zijn echtgenote
Maria veengrond in Terheijden aan het klooster. De opbrengsten uit de exploitatie
van deze goederen waren bestemd voor hun eigen zielenheil en dat van hun voorgangers Engelbrecht van Nassau en Johanna van Polanen.129 Maria van Loon bracht
regelmatig een bezoek aan het klooster. In het jaar 1446 legde Maria drie keer een
bezoek af. Een van die drie bezoeken legde ze af om deel te nemen aan de kerstviering. De bezoeken staan genoteerd in de rekeningen omdat er speciaal wijn voor
werd ingekocht.130 We hebben al eerder gezien dat Maria zeer positief stond tegen
observante kloosters. Ze moet al hebben gezien dat Catharinadal zeker niet observant was. Een aantal zusters had een eigen bediende en eigen geld, het nachtofficie
werd verwaarloosd en de zusters verlieten regelmatig het kloostercomplex. Sommige
zusters gingen bijvoorbeeld regelmatig op bedevaart.131 Door de afwezigheid van een
proost was de priorin gedwongen zelf inspecties uit te voeren op bezittingen en zij
moest aanwezig zijn bij het opstellen van aktes buiten het klooster.
Op een gegeven moment, waarschijnlijk in het jaar 1458, besloten de abten van
Berne en Sint-Michiels samen met graaf Jan IV van Nassau een echte hervorming
van het vrouwenklooster te gaan doorzetten en de visitatiefase achter zich te laten.
Ze zochten ondersteuning bij de prior van het toen Friese, nu in Groningen gelegen,
klooster Bloemhof, omdat die veel ervaring had in Duitsland bij soortgelijke hervormingen. Ze stelden een commissie samen met daarin twee abten en een prior. In dit
driemanschap zat de al genoemde Merselius van Macharen van Berne. Hij zou ech46
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19 Fresco uit de bibliotheek van de
domkerk van Siena met daarop afgebeeld paus Pius II. Deze paus
stemde in met de hervorming van
het klooster Catharinadal bij
Breda. Zijn eigen naam was Enea
Silvio Piccolomini. Hij was humanistisch opgeleid en zou uitgroeien tot een welsprekende, overtuigende paus. (bron: Wikipedia).

ter halfweg het proces afhaken, omdat hij in november 1461 zijn functie als abt opgaf en pastoor van Oudheusden werd. Zijn opvolger als abt, ‘hardliner’ Alexander
van Os, nam zijn taken in Breda over. Abt van Sint-Michiels was al vanaf 1452 Jan
Fierkens en hij zou dat blijven tot aan zijn overlijden in 1476.132 Het derde commissielid was prior Thyman van Bloemhof in Wittewierum. Binnen de groep van drie
was hij de persoon met de meeste ervaring en hij had al zeker vijf kloosters aangepakt. Hij liet zich in deze periode terugzakken van de functie van abt naar die van
prior, zodat hij meer armslag kreeg voor zijn externe activiteiten. De prior was de
tweede man van het klooster achter de abt.
Een eerste stap in het hervormingsproces was de benoeming van een loyale priorin. Een goed moment kwam hiervoor toen op 10 april 1459 Mechteld van
Rijswijk overleed.133 De onbekende Margareta van Yrsick werd daarna benoemd tot
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priorin.134 Zij moet los hebben gestaan van het Bredase relatienetwerk en dat moet
het haar makkelijker hebben gemaakt om veranderingen door te voeren. Tijdens het
hele hervormingsproces zou ze consequent de veranderingen ondersteunen tegenover haar toch niet gemakkelijke achterban.
Een tweede stap was het verkrijgen van steun van de wereldlijke en kerkelijke
autoriteiten. De steun van de Nassaus als heren van Breda hadden het driemanschap
al verkregen. Samen met de graaf gingen ze de paus verzoeken om steun. Dit was
belangrijk omdat Catharinadal onder de directe bescherming stond van de Heilige
Stoel door de pauselijke bullen uit de jaren 1285 en 1297. In die periode had dat een
logica omdat hiermee het klooster werd onttrokken aan de invloed van plaatselijke
wereldlijke heren en bisschoppen, die het klooster zouden kunnen gebruiken voor
eigen doeleinden. Nu moest deze bescherming echter worden opgeheven om met
hulp van de Nassaus druk op het klooster te kunnen zetten. Paus Pius II stemde op 8
december 1461 in met het verzoek van graaf Jan IV van Nassau om een kloosterhervorming door te voeren en stuurde zijn bul ter uitvoering door naar de abten van St.
Michiels, Berne en de prior van Bloemhof.135 Er stond trouwens een opmerkelijk
foutje in de pauselijke bul, namelijk dat Bloemhof in het bisdom Utrecht zou liggen,
terwijl het tot het bisdom Münster behoorde. De vermelding van het verkeerde bisdom doet vermoeden dat het verzoek aan de paus vanuit Breda was verstuurd, waar
de geografische kennis van Noord-Nederland en de norbertijnen beperkt was. Het
klooster lag ten noordoosten van de stad Groningen bij de plaats Wittewierum.
Onlangs was dit klooster nog in het nieuws door de uitgave van het reisverslag van
de dertiende eeuwse abt Emo. In dit boek legde de abt zijn avonturen vast die hij
had meegemaakt tijdens zijn reis naar Rome.136
Er was zeker geleerd van eerdere kloosterhervormingen op dit punt. Bij een poging in 1451 van Nikolaus von Kues het benedictinessenklooster van Rijnsburg terug te brengen tot de aloude strengheid, beriepen de zusters zich voortdurend op
hun exemptie. Door deze exemptie vielen ze direct onder de paus en konden anderen hen tot niets verplichten.137 De zusters in Breda konden zich hierdoor niet meer
op die exemptie beroepen.
In zijn verzoek aan de paus had graaf Jan nog eens onderstreept dat de financiële situatie van het klooster slecht was, dat tot hun eigen schande de goddelijke eredienst
niet werd opgedragen en dat het klooster het risico liep te worden opgeheven.
Volgens de paus, gesouffleerd vanuit de Nederlanden, moesten de zusters de slotverplichting naleven en ze mochten het klooster dus nooit meer verlaten. Hij gaf aan de
vaderabt van Prémontré de volmacht de strikte naleving van de kloosterregel af te
dwingen op straffe van excommunicatie.
Een aantal regels noemde de paus nadrukkelijk nog eens als belangrijk:
•V
 erbod op het eten van vlees gedurende drie dagen per week, de advent, de
vastenperiode en de andere door de kerk aangewezen dagen;
 erplichting tot het zingen van het officie van de metten om vier uur in de
•V
ochtend;
•D
 e priorin en de koorzusters moesten al hun eigendommen overdragen aan
het klooster;
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20 Bul van paus Pius II uit het jaar 1461 waarin hij graaf Jan van Nassau toestemming geeft een kloosterhervorming in het klooster Catharinadal door te voeren (ACATH Karters 312, Foto: auteur).

•D
 e nonnen mochten een eigen biechtvader kiezen en dit kon zowel een ordegeestelijke zijn als een wereldlijke geestelijke. Deze biechtvader moest worden
voorgedragen ter benoeming aan de vaderabt, die ook het recht had deze persoon weg te sturen. De biechtvader kon de nonnen éénmaal in hun leven vergiffenis schenken voor al hun zonden.
De religieuzen die zich bleven verzetten tegen de veranderingen mochten met
hulp van het wereldlijke gezag (de graven van Nassau) hiertoe worden gedwongen.
Verder mochten er religieuzen uit andere kloosters die wel leefden onder de regel
van Sint Augustinus (bedoeld werden de Windesheim-priorijen), met instemming
van hun oversten, professie doen in Catharinadal. Tot slot bepaalde de paus nadrukkelijk dat deze regeling al de vorige pauselijke regelingen aan de kant zette.
De heer van Breda was om, de paus was om en op 11 oktober 1462 ging de generaalabt van Prémontré om. Op die dag installeerde hij officieel de commissie van
twee abten en een prior voor het doorvoeren van de hervorming en droeg zijn bevoegdheden aan hen over.138 De enige autoriteit die zijn zegen niet direct aan de
operatie gaf was de bisschop van Luik. Hij werd in de pauselijke akte alleen ge-
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noemd op een wat ondergeschikt punt: bij de vergiffenis van de zonden kon soms
zijn toestemming nodig zijn. Verderop zal blijken dat er later toch overleg was met
de bisschop betreffende het recht van excommunicatie als sanctie. Bisschop van Luik
was toen Lodewijk van Bourbon, een neef van Filips de Goede. Lodewijk stond in
deze jaren niet erg sterk: hij was in 1456 wel benoemd tot bisschop, maar de paus
zou hem vanwege zijn jonge leeftijd (hij was toen achttien) pas in 1465 wijden.
Ondertussen studeerde hij in Leuven en hield zijn oom een oogje in het zeil in het
grote bisdom.
Tussen oktober 1462 en juni 1463 ging de commissie van drie aan het werk in
Breda. De leden moeten er veel werk van hebben gemaakt om de nonnen te overtuigen van de noodzaak het klooster te hervormen. Na het voorbereidend werk - en
ongetwijfeld na het zetten van druk op onwillige zusters - kwam de commissie op
20 juni 1463 in het koor van de kloosterkerk bij Breda bijeen en gaf zij de religieuzen haar conclusies door. We weten veel van dit oordeel omdat de Bredase notaris
Johannes van Buersteden op verzoek van de commissie alles heeft vastgelegd in een
op perkament geschreven akte. Deze akte wordt nog steeds bewaard in het kloosterarchief.139
De commissie richtte zich in deze akte, behalve tot de kloosterzusters natuurlijk,
ook tot de bisschop van Luik, die toch wat belangrijker was geworden, en tot de generaalabt van Prémontré. De commissie zetelde in het koor van de kloosterkerk en
alle kloosterzusters waren daarbij aanwezig. Behalve priorin Margareta van Yrisick en
subpriorin Elisabeth Naes, waren in het koor van de kerk nog tien zusters aanwezig.
De oorkonden van de paus en de generaalabt werden nog eens aan een ieder getoond met als doel de authenticiteit te laten vaststellen en de inhoud werd voorgelezen met een duidelijke en hoorbare stem. Na het voorlezen van beide aktes beklemtoonde de commissie tot twee keer toe het belang van het naleven van de slotverplichting, omdat de zusters dan niet meer het gevaar liepen af te dwalen van het
geloof en zij op deze manier devoot en gloedvol God konden dienen. Overigens
gold deze verplichting alleen voor de koorzusters (aangeduid als moniales) en niet
voor de lekenzusters (aangeduid als sorores). De koorzusters werden geacht het koorofficie in het Latijn te kunnen bidden en zingen. De lekenzusters hoefden alleen in
de volkstaal te kunnen bidden; het ondersteunende werk in het klooster en op het
land. Indien er koorzusters zouden zijn die dit allemaal te zwaar vonden dan konden
ze binnen een termijn van zes weken naar een ander (rekkelijker) klooster vertrekken.
Zaken die niet in de pauselijke bul stonden stipte de commissie nog eens extra
aan. Zo mochten de zusters de dienstmeisjes die ze zelf betaalden behouden tot 24
juni van dat jaar. Na deze datum mochten ze dit personeel alleen houden met toestemming van de priorin.
Hierna herhaalde de commissie nog eens het bevel van de paus alle persoonlijke
bezittingen over te dragen aan de priorin. Het valt bij het lezen van de oorkonde op
dat de toon in de akte bij dit punt gekomen onvriendelijker en dwingender werd.
Was de toon eerst nog wat gemoedelijk van: de zusters zullen dit en dat. Vanaf dit
moment stapte de commissie over op het directere en wat onvriendelijker ‘jullie’
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(vos) en er worden allerlei sancties opgesomd. Dit punt, het opgeven van alle persoonlijke eigendommen, moet gevoelig hebben gelegen bij de kloosterzusters.
Zusters, die langer dan zes dagen bleven volharden in hun verzet, liepen aan tegen
de straf van excommunicatie. Indien de hele kloostergemeenschap zich zou verzetten
dan legde de bisschop een interdict van zes dagen op en mochten de zusters in die
periode geen sacramenten ontvangen. Mocht het verzet blijven dan werd het vonnis
van excommunicatie definitief. De commissie behield zich het recht voor in de toekomst andere straffen uit te spreken tegen overtreders. Ook hielden ze zich het recht
voor om overtreders weer absolutie te verlenen voor hun overtredingen en de interpretatie van alle onduidelijke zaken.
Aan het einde van de uitspraak kreeg prior Thyman een bedankje voor zijn verleende diensten. Hij kon namelijk zijn werkzaamheden voor Catharinadal niet
voortzetten vanwege zijn drukke bezigheden in de regio Westfalen en de grote afstand naar Breda. Hij kon hierdoor verdere opdrachten voor de abten niet uitvoeren.
De prior was duidelijk door de twee abten ‘ingehuurd’ als een zware consultant met
veel ervaring in dit soort veranderingsprocessen.
Bij de uitspraak van de commissie vertegenwoordigde de kersvers benoemde
deken van het kapittel Raso Voecht en pastoor Johannes van Lekkerkerk de kerk
van Breda. Namens de heer van Breda waren ridder Henricus Bauw de Rodenborgh
en grafelijk secretaris Goeswinus van Roma aanwezig. Door de aanwezigheid van
deze notabelen werd de druk op de zusters nog eens extra vergroot.
Na het vertrek van de commissie werden de gevolgen van de genomen maatregelen snel duidelijk. Binnen een half jaar vertrokken er drie zusters, waarvan er twee
terecht kwamen in het norbertinessenklooster Maria Magdalena bij Nijmegen. Ze
kregen forse sommen geld mee als compensatie voor de door hen ingebrachte middelen.140 Ondanks een eerdere hervorming vanuit het klooster van Mariënweerd in
1446 was dit klooster bij Nijmegen kennelijk rekkelijker gebleven dan Catharinadal
op het punt van de slotverplichting en de persoonlijke armoede.141 Tegenover deze
drie vertrekkers stonden twee nieuwe zusters die intraden en twee zusters die werden geprofest. Het aantal koorzusters groeide daardoor weer naar negen. In 1464 traden nog eens twee vrouwen in. Voor het intreden van religieuzen vanuit een
Windesheim-priorij, zoals de paus toestond, is geen hard bewijs gevonden. Er is alleen de aantekening van de zeventiende eeuwse proost Van der Malen, dat in oude
rekeningen de naam van Odilia van Nassau nog voortkwam. Odilia, een dochter van
graaf Jan IV van Nassau en Maria van Loon, zou dan betrokken zijn geweest bij de
veranderingen in Catharinadal. Deze Odilia was in Mechelen ingetreden in een priorij van Windesheim. Gezien haar jonge leeftijd is een zware rol in dit proces van
Odilia onaannemelijk, veel ouder dan 17 jaar kan ze namelijk toen niet zijn geweest.142 Van der Malen liet een portret vervaardigen van Odilia om bezoekers te
doordringen van het rijke Nassauverleden van het klooster.143 Deze proost was niet
de meest betrouwbare zegsman op dit gebied en hij had er alle belang bij het patronaat van de Nassaus op te kloppen als een bescherming tegen de toenemende druk
op het klooster door de protestanten. Er kwam ook weer een proost uit de norbertijnse gelederen in de persoon van heer Laurentius Oskens, die aan zou blijven tot
aan zijn overlijden in 1479.144
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21 De noordgevel van de nieuwe kloosterkerk van Catharinadal, gebouwd tussen 1501 en 1504.Vanwege
de slotverplichting mochten de religieuzen geen contact hebben met mensen van buiten het klooster.
Daarom kregen ze een zogenaamd ‘bovenkoor’ aan de westkant van de kerk. Dit koor was een galerij die
op kolommen stond.Vandaar de vier lage ramen aan de westkant, die de overige kerkbezoekers onder dit
bovenkoor licht moesten geven (bron: Peeters, ‘De kerk van St. Catharinadal in Breda’ (1971) na p. 40).

Het klooster ging een bloeiperiode tegemoet en de kloostergebouwen konden worden vernieuwd en uitgebreid. In 1483 kreeg de proost een gloednieuwe proosdij om
in te wonen. Deze proosdij kwam aan de oostkant van de kloosterkerk. Het kroonjuweel van deze bouwgolf was de nieuwe kerk, die in 1504 werd gewijd. Deze kerk
is nu onderdeel van het Holland Casinocomplex. De kerk had twee verdiepingen en
er was een bovenkoor voor de zusters, zodat ze afgescheiden van de lekenbezoekers
het koorofficie en de missen konden volgen. Hiermee gaven ze verder uitvoering
aan hun slotverplichting.145
Van dergelijke kloosterkerken met een bovenkoor en een onderkerk bestonden al
enkele voorbeelden in de Nederlanden. De augustinessen van het Geertruiklooster
in Den Bosch hadden al een bovenkoor, maar een belangrijker voorbeeld – want
binnen hun eigen kloosterorde – was Het Besloten Hof in Herentals. Na 1498 begonnen de norbertinessen hier te bouwen aan een nieuwe kloosterkerk met boven52
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22 Foto van de noordgevel van de kloosterkerk van Catharinadal, nu Holland-Casino. Nog steeds is te zien
dat de vier westelijke ramen veel hoger in de muren waren gezet. In dit deel volgden de zusters de diensten vanuit een verhoogd koor. Bezoekers konden plaatsnemen op de begane grond onder dit koor.
(Foto: auteur).

koor.146 De priorin en subpriorin zaten te Breda tijdens het officie in houten zetels
met daarop de beeltenissen van Engelbrecht II van Nassau en zijn echtgenote
Cimburgia van Baaden. Als ze richting het koor keken zagen ze in de gebrandschilderde ramen de afbeeldingen van Jan van Nassau en zijn vrouw Maria van Loon,
omgeven door hun wapens en een kruisigingscène van Christus. Als het goed is waren ze naar het koor gekomen na het luiden van de kerkklokken. De koster had kort
ervoor op het uurwerk gekeken dat hij geschonken had gekregen van de abt van
Sint-Michiels: Jan Fierkens.147 Het is duidelijk dat de leden van het netwerk, bestaande uit norbertijnenabten en de grafelijke Nassaufamilie, een blijvende invloed
hadden op het ritme van het kloosterleven door dit symbolische cadeau van een betrokken abt.
De hervorming had een blijvend effect op de priorij in Breda, hoewel voortdurende
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23 Prent uit de zeventiende eeuw met daarop de gebouwen van de abdij van Sint-Michiels te Antwerpen.
De norbertijnen van Sint-Michiels hielden in de middeleeuwen toezicht op Catharinadal en leverden na
de reformatie van 1463 weer de proosten. In de Franse tijd werd het klooster gesloopt. De SintMichielskaai te Antwerpen herinnert nog aan deze abdij. (bron: http://lyrawww.uvt.nl/~mgielis)

nazorg nodig bleef. Die nazorg kwam voor een deel op de schouders van de proost.
Na proost Oskens kwam er met pauselijke goedkeuring een nieuwe proost:
Theodoricus van der Strepen. Goedkeuring vanuit Rome was nodig in dit geval
omdat hij vanuit de augustijner heremieten van Dordrecht overging naar de orde
van de norbertijnen.148 Daarnaast bleef de abt van Sint-Michiels actief betrokken bij
de priorij. In het jaar 1506 visiteerde abt Jan Rolyns Catharinadal met als aandachtspunt de kwaliteit van de proost. Mocht deze proost, op dat moment de norbertijn
Lambertus Cornelissen van Roosendael, een onnuttige persoon blijken, dan moest
die worden verwijderd.149 De resultaten van deze visitatie zijn niet bekend. In 1530
was er weer een nieuwe visitatie vanuit Sint-Michiels, waarin de nadruk werd gelegd
op het zwijgen in de slaapvertrekken en de handhaving van de slotverplichting.
Kennelijk werden de nieuwe, strengere regels door onenigheid niet goed opgevolgd.
In 1533 vond een geïrriteerde graaf Hendrik van Nassau als momboir (bestuurder) van
het klooster dat het allemaal niet ver genoeg ging met de slotverplichting. Hij benoemde Willem van Galen (landdeken van Hilvarenbeek en deken van het kapittel
van Breda), Hendrik Hovelmans (deken van de kerk van Hilvarenbeek) en de deken
54
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van de kerk van Antwerpen als visitatoren. Deze grafelijke visitatiecommissie kwam
er, waarschijnlijk door tegenstand van de norbertijnen, uiteindelijk niet. Wel werden
de regels over de slotverplichting nog eens goed vastgelegd en de drossaard en schout
zouden op de naleving toezien. Er kwam hiermee even een barst in de nauwe samenwerking tussen het netwerk van lokale hoge geestelijken, aangevoerd door de
graaf, en de norbertijnen. Dit moet veroorzaakt zijn door een slappe uitvoering en
toezicht op de naleving van de voorschriften in Breda. De norbertijnen trokken zich
dit zwakke toezicht op de naleving aan en al in 1534 kwam er een nieuwe visitatie
vanuit Sint-Michiels, gevolgd door een volgende visitatie in 1540 door de abt van
Berne met een vertegenwoordiger van Tongerlo. De achteruitlopende tucht binnen
het klooster bracht proost Erens in verband met de lange bestuurderstijd – 53 jaar –
en de zeer hoge leeftijd van priorin Adriana van der Veken. Zij overleed op 12 december 1532.
Het is duidelijk dat er in zo’n 60 jaar veel was veranderd. Maakten de norbertijnen in 1462 nog dankbaar gebruik van de harde hand van de graaf van Nassau en
werkten ze nauw met hem samen, dan was na 1530 alles erop gericht hem op afstand
te houden. Ze probeerden voortaan op eigen kracht in Catharinadal de naleving van
de kloosterregels af te dwingen. De overvalvisitatie vanuit de wereldlijke geestelijkheid en de graaf van Nassau in het jaar 1533 kon worden afgeweerd door de norbertijnen. Wel is het opvallend te constateren dat er een netwerk van wereldlijke, hervormingsgezinde geestelijken actief bleef in de regio met als machtsbasis het gebied
tussen Breda en Antwerpen. De aanwezigheid van de Bredase kapitteldeken en de
pastoor bij het vastleggen van de hervormingsakte duidde op een sterke betrokkenheid van de wereldlijke geestelijken bij het observant maken van Catharinadal. Er is
al op gewezen dat Walterus van Gouda net in deze periode een Petrus en
Paulusaltaar stichtte in de Grote kerk. Achter de schermen moeten Walterus van
Gouda en leden van het Bredase kapittel zijn opgetreden als adviseurs van Jan van
Nassau en de contacten hebben onderhouden met de curie te Rome en met de bisschop van Luik. Helaas zijn er voor deze overleggen achter de schermen geen directe historische bewijzen overgeleverd.
Vergelijking met andere kloosterhervormingen
In de literatuur zijn voor deze periode de gegevens bekend van twee andere pogingen tot hervorming van vrouwenkloosters binnen de orde van de norbertijnen.
Dit betreft de pogingen tot hervorming van de bij Delft gelegen priorij van
Koningsveld in de jaren 1452, 1459 en 1461 en de hervorming van de priorij van
Keizersbos in de zestiende en zeventiende eeuw vanuit de abdij van Averbode.150 De
priorij van Keizersbos lag bij Neer ten noordwesten van Roermond.
Van Koningsveld kan worden gezegd dat de hervorming hier mislukte ondanks
drie pogingen vanuit de orde. De eerste werd uitgevoerd door de vader-abt van
Mariënweerde. Deze poging was wat halfslachtig en was voornamelijk bedoeld om
hervormers van buiten de orde, vooral Nikolaus von Kues, buiten de deur te houden. De tweede poging werd uitgevoerd door de generaalabt van Prémontré in
hoogsteigen persoon in gezelschap van de abt van Middelburg. Deze keer was het
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Aspecten

Cath
1463

Ko
1452

Ko
1459

Ko
1461

Ke
1546

Ke
1609

Ke
1617

Steun Prémontré

ü

-

ü

-

-

-

-

Visitatie eigen vader-abt

ü

ü

Visitatie andere abt

ü

Steun paus

ü

-

-

-

-

-

-

Steun heer

ü

-

-

-

-

-

-

Nieuwe proost

ü

-

-

-

-

ü

ü

Nieuwe priorin

ü

-

-

-

-

-

ü

Zusters uit klooster

ü

Zusters ander klooster

?

ü

ü

ü

ü

ü
-

-

-

-

-

ü

Tabel 1.Vergelijking visitaties en hervormingen van priorijen van norbertinessen met de jaartallen.
Cath=Catharinadal bij Breda, Ko=Koningsveld bij Delft en Ke=Keizersbosch boven Roermond.

vooral de bedoeling de incapabele proost van het klooster af te zetten. Deze poging
zou echter mislukken. De derde poging werd weer gedaan door de abt van
Mariënweerde samen met zijn voorganger en had tot doel het kloosterslot, het gemeenschappelijke leven en de persoonlijke armoede in te voeren. De proost van
Koningsveld, die klaarblijkelijk de zusters steunde in hun verzet tegen hervormingen, bleef weer gewoon zitten en er zou niet veel veranderen in het klooster.
Opvallend bij de hervorming van Keizersbos is dat deze pogingen over een zeer
lange periode verliepen. De eerste pogingen stammen van het jaar 1514, toen vaderabt Geeraard van der Scaeft probeerde de zusters via een brief te overreden de slotverplichting na te leven en hun habijt te dragen. Tussen alle correspondentie door
werden twee persoonlijke visitaties uitgevoerd, de eerste in 1546 door abt Smets en
in het jaar 1609 door abt Valentijns van Averbode. Bij de tweede poging stond de
abt iets sterker omdat hij een jaar daarvoor een proost had weten te benoemen in het
klooster die zijn pogingen tot het invoeren van veranderingen ondersteunde en bovendien over veel geduld beschikte. Toch was ook nu weer de abt ten einde raad
door de tegenstand en hij overwoog zelfs de priorij direct onder het centrale gezag
van Prémontré te plaatsen. Ondertussen raadpleegde de abt van Averbode twee
Leuvense hoogleraren theologie over deze kwestie: Jacobus a Castro en Jacobus
Jansonius. Zij adviseerden de abt de weg van de geleidelijkheid te kiezen en zich te
concentreren op het herstel van het slot en het gemeenschappelijke leven. Het
Leuvense academisch netwerk bleef van belang voor de norbertijnen. Uiteindelijk
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kwam de hervorming van het klooster pas in 1617 in een stroomversnelling. Dit
door de volharding en het geduld van proost Jan van Wiekevorst en door het toeval
af te dwingen en te gebruiken. In 1617 verklaarden namelijk opeens enkele – waarschijnlijk moegestreden - zusters, die het niet eens waren met de plannen tot verandering, hun verzet op te willen geven en het klooster te willen verlaten tegen een
bepaalde vergoeding. Een jaar later kon er een nieuwe priorin worden aangetrokken
uit een andere priorij. Zij werd vergezeld door een paar zusters. Net als Catharinadal
bloeide het klooster hierna weer snel op: de kloostergebouwen werden hersteld, de
kloosterregels geëerbiedigd en het slot gehandhaafd. Even dreigden de zusters zelfs
naar de andere kant door te slaan en de zogenaamde ‘primitieve observantie’ te gaan
volgen. Vanuit de kloosterorde kwam toen het bevel niet strenger te leven dan in de
statuten was vastgelegd.
Uit de nevenstaande tabel is af te leiden dat het vervangen van de leiding van
het klooster een cruciale factor was in het hervormingsproces. Bij een priorij voor
vrouwen betrof dit dan de priorin en de proost. De actieve steun van de heer, zoals
in Breda, kon de zaak flink versnellen (bij steun) of bijna onmogelijk maken (bij oppositie). Keizersbosch had wat dat betreft pech, omdat de plaatselijke heer Van
Ghoor het verzet van de zusters tegen de veranderingen steunde. Verder blijkt dat
het een proces van lange adem was, een proces dat veel volharding vergde van de
vader-abt en de proost. In Keizersbosch nam dit proces bijna honderd jaar in beslag.
Het betekende dat een klooster moest worden omringd en gesteund door een sterk
netwerk.
Duidelijk is wel, dat in vergelijking tot de andere twee behandelde kloosterhervormingen, die van Breda heel professioneel en voortvarend werd aangepakt. Er was
daar dan ook een professionele projectleider aangetrokken, die zijn ervaringen (best
practices) inbracht. Achter de schermen opereerde een netwerk van wereldlijke geestelijken, versterkt door de in Breda neergestreken curiaal Walterus van Gouda, die
optraden als adviseurs en procesbewakers.
Uitbreiding van het netwerk met een klooster. De stichting van Vredenberg in 1476
Op woensdag 25 juni van het jaar 1476 bezocht gravin Maria van Loon in gezelschap van haar zoon Engelbrecht van Nassau de Bredase Onze-LieveVrouwekerk. Maria was sinds 3 februari van dat jaar weduwe en ze wilde een groot
gebaar maken ter ere van Maria en voor het zielenheil van haar overleden echtgenoot graaf Jan.151 De akte hiervoor liet ze vaststellen door notaris De Gruyter in de
Grote Kerk van Breda, vandaar haar bezoek aan dit gebouw. Het grote gebaar moest
bestaan uit een klooster voor 25 reguliere kanonikessen die gingen leven volgens de
leefregel van Sint Augustinus. Uitdrukkelijk werd in de akte opgenomen dat de zusters onder slot (sub clausura monastica) moesten leven en het ommuurde kloosterterrein na intreden niet meer mochten verlaten. Zij schonk hiervoor het hof
Woestenberg gelegen bij het dorp Bavel ten zuiden Breda. Dit goed had eerst toebehoord aan Johannes, een bastaardzoon van Jan III van Polanen. Hij had bepaald dat
op het landgoed een verplichting rustte van de uitdeling van een zester rogge (346
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liter) in brood aan de armen, uit te delen ieder jaar op de dag van zijn overlijden.
Deze verplichting ging over aan de nieuwe religieuze gemeenschap. Het klooster
mocht in het land van Breda voor maximaal 400 Rijnse guldens aan inkomsten verwerven. Aan de bisschop van Luik, op dat moment Lodewijk van Bourbon, zou nog
toestemming worden gevraagd voor de stichting. De getuigen bij deze speciale gebeurtenis waren Raso Voecht, deken van het Bredase kapittel, en Goeswinus van
Roma, dan burgemeester van Breda. Niet helemaal toevallig ook de getuigen bij de
hervormingsakte van Catharinadal dertien jaar eerder.
De toestemming van de bisschop kwam binnen drie weken en gezien de korte
reactietijd zal er al eerder lobbywerk zijn verricht. In deze akte benoemde de Luikse
prelaat drie uitvoerders die moesten toezien op de uitvoering van de stichting.152 Dit
waren de prior van de kartuizers van het Hollandse Huis gelegen bij
Geertruidenberg, frater Gregorius Spreet biechtvader van het Gertrudisklooster in
Den Bosch en de deken van het kapittel van Breda, dan Raso Voecht. De zusters
kregen het recht een kapel te bouwen voorzien van een altaar en een kerkhof voor
de overleden zusters en voor de mannen en vrouwen die in dienst waren van het
klooster als personeel. In deze akte werd ook de naam van het nieuwe klooster genoemd: Vredenberg (Mons Pacis). Het klooster was toegewijd aan de maagd Maria,
Johannes de Evangelist, de apostel Paulus, de martelaar Ignatius (van Antiochië) en
de kerkvader Hiëronimus. Maria, Johannes en Hiëronimus werden later afgebeeld
op het grafmonument van het echtpaar. De bisschop gaf de drie uitvoerders, of door
hen benoemde plaatsvervangers, het recht het nieuwe klooster te bezoeken voor een
visitatie. Ze moesten dan toezien op het handhaven van het kloosterslot. Indien
noodzakelijk konden ze, na dit besproken te hebben met een afvaardiging van verstandige kloosterzusters, een priorin afzetten of aanstellen. De zusters kregen het
recht een eigen rector te kiezen met een kapelaan, liefst uit dezelfde orde der augustijnen maar het mocht ook een wereldlijk geestelijke zijn. Op dezelfde wijze mochten ze een moeder-overste kiezen, die in de akte werd aangeduid als mater of rectrice.
Dit in beide gevallen na advies te hebben ingewonnen bij de drie toezichthouders.
De bisschop stelde het klooster onder zijn eigen bescherming en Vredenberg zou alle
voorrechten genieten die de andere kloosters van de augustijnen al hadden. Tenslotte
beloofde de bisschop aan ieder die zou meehelpen aan de totstandkoming van het
klooster een aflaat van veertig dagen.
Een dag later, 15 juli 1476, gaf Egidius l’Apostole als pastoor van de parochie
Gilze, waaronder Bavel kerkelijk viel, zijn toestemming aan de oprichting van
Vredenberg. Dit op verzoek van Maria van Loon en haar zoon Engelbrecht.153
Egidius was doctor in het kerkelijke recht en aartsdiaken van Brugge. Een typisch
voorbeeld van een niet-residerende pastoor, zoals de abdij van Thorn er meer in de
door haar gecontroleerde parochies aanstelde.
Drie jaar later, op 1 oktober 1479 kwam er opeens een grote verandering in de
plannen. Maria van Loon en haar zoon Engelbrecht hadden de bisschop verzocht het
klooster te mogen verplaatsen naar Boeimeer in de parochie Princenhage. Als reden
werd opgegeven dat het terrein van de Woestenberg bij Bavel niet geschikt was voor
het bouwen van een klooster. De bisschop stemde er in toe.154 De pastoor van
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24 Op het oosten georiënteerde kaart van het Bisdom Antwerpen uit begin zeventiende eeuw met daarop
rechts onder Breda aangegeven Vredenberg onder de naam ‘Nieu Klooster’. Helemaal bovenaan de kaart
is Gilze aangegeven waaronder het dorp Bavel parochieel viel. De hoeve Woestenberg waar Vredenberg
eerder was gepland lag bij Bavel en dan een beetje in de richting van Chaam. Onder Breda is met de
naam Hage Princenhage aangegeven waarvan de kerk onder de abdij van Thorn viel. (bron: Breda’s
Museum).
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Princenhage zal zeker niet blij zijn geweest met deze religieuze concurrentie op zijn
eigen grondgebied en hij zal overvallen zijn geweest door deze verhuizing. Pas in
1494 kwam het tot een overeenkomst met hem.155
Tot zover het verhaal over de stichting van het klooster Vredenberg zoals dat
direct uit de akten is te halen. Door deze akten te analyseren en te combineren met
andere gegevens duikt er een beeld op van een ingewikkeld spel dat achter de schermen werd gespeeld om dit nieuwe klooster juist in de parochie Princenhage gesticht
te krijgen. Verder probeerde het netwerk achter de stichting in de officiële akten de
rol van de Windesheim-priorij van Ten Troon bij Grobbendonk zoveel mogelijk
buiten beeld te houden. Deze priorij, gelegen bij Herentals, zou Vredenberg na de
stichting onder zijn hoede nemen en de rector en diens assistent leveren. Al eerder is
aangestipt dat Anselmus Fabri en zijn trouwe paladijn Walterus van Gouda nauwe
banden onderhielden met deze priorij. Daarom zal nu eerst meer achtergrondinformatie worden gegeven over de priorij van Ten Troon en zijn plaats binnen een
complex van devote stichtingen.
De totstandkoming van een complex van devote stichtingen rondom Grobbendonk
De totstandkoming van een complex van devote stichtingen rondom
Grobbendonk was nauw verbonden met de heer Aert van Crayenhem en zijn uit het
graafschap Loon afkomstige echtgenote Johanna van Steyvoert. Deze ridder was van
1384 tot aan zijn dood in 1430 heer van Grobbendonk.156 Hij was eerst drossaard
van de hertog van Brabant, maar vanaf 1412 tot aan zijn overlijden was hij lid van de
raad van de hertog. Een orgaan waarmee Anselmus Fabri nauwe contacten onderhield.
Van Crayenhem onderhield intensief contact met de Brabantse priorijen van reguliere kanunniken die zich in 1412 zouden aansluiten bij de Congregatie van
Windesheim. Eerst was hij vaak te gast in de priorij van Corsendonk bij Turnhout.
Hij had op het kloosterterrein een eigen huisje laten bouwen, de Arnolduscamere,
waar hij kon verblijven om het koorgebed te bezoeken. In Corsendonk was rond
1400 een partijstrijd ontstaan tussen een groep die geen slotverplichting wilde en een
door de kartuizers geïnspireerde partij die wel een slotverplichting wilde instellen.
Deze laatste partij werd aangevoerd door stichter Walterus van Gierle en zijn vriend
Hendrik van Zelle. De strijd eindigde in 1412 onbeslist, maar prior Van Zelle werd
door de bisschop van Kamerijk uit zijn ambt gezet. Aert van Crayenhem koos in dit
conflict partij voor de groep rondom Van Zelle en Van Gierle. Dit trio reisde in
1414 naar de priorij van Bethlehem bij Leuven, waar de drie mannen de ceremonie
bijwoonden waarmee deze priorij voor mannen, als eerste van de Windesheimgroep, ‘op slot’ ging. Alleen de vrouwenpriorij van Barberendaal in Tienen was hen
hierin al voorgegaan.157
Van Crayenhem wilde tijdens deze strijd in Corsendonk het goede voorbeeld
geven. Daarom stichtte hij in 1410 te Herentals een priorij voor norbertinessen met
de veelzeggende naam: Het Besloten Hof. In het geval het klooster de verplichting
tot slot af zou schaffen mochten de religieuzen naar een ander gesloten klooster
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25 Ruïne van de kloosterkerkerk van de priorij Ten Troon te Grobbendonk bij Herentals. Deze priorij
hield door middel van een rector en een kapelaan toezicht op het augustinessenklooster Vredenberg bij
Breda.Vredenberg werd door Maria van Loon gesticht in het jaar 1476. Grobbendonk was een strenge
priorij die aangesloten was bij de Congregatie van Windesheim (bron: www.panoramio.com/photo/20163421).

overgaan en alle bezittingen met zich mee nemen. Het toezicht legde de stichter bij
de vader-abt van Tongerlo en de prior van de kartuizers van Zeelhem. Dit laat zien
hoe groot de invloed was van de kartuizers op de stichter. Van Crayenhem hoopte
dat hij met hun hulp en ondersteuning de slotverplichting in het nieuwe klooster
kon afdwingen.
Op de tweede kerstdag van het jaar 1414 stichtte Aert van Crayenhem daarnaast
in Grobbendonk zelf een Windesheim-priorij voor mannen: Onze-Lieve-Vrouwe
Ten Troon. Omdat hij al een ander klooster had gesticht kon hij niet meer dan zes
van de vijftien gewenste koorbroeders financieren. De priors van de kartuizerpriorijen van Kiel (bij Antwerpen) en Zeelhem (bij Diest) werden in de stichtingsakte genoemd. Daarnaast steunden Van Gierle en Van Zelle hem. De invloed van de kartuizers op deze stichting was hiermee erg groot. Voorop stond, net zoals bij Het
Besloten Hof, dat de koorbroeders het slot moesten eerbiedigen. Hendrik van Zelle
werd de eerste prior. Bij de plechtige instelling van het klooster op 25 maart 1420
was het hele netwerk rondom de stichter aanwezig: de hertog van Brabant met zijn
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gevolg, de norbertijner abten van Sint-Michiels te Antwerpen en die van Tongerlo,
twee priors van de kartuizers (Kiel en Zeelhem) en drie priors van bij Windesheim
aangesloten priorijen (Corsendonk, Roodklooster en Groenendael). Precies het netwerk waarbinnen ook Anselmus Fabri zich stevig had genesteld.
Bij het nieuwe klooster bouwde de stichter een retraitehuisje net als hij eerder
in Corsendonk had gedaan. Hier kon hij zich regelmatig enkele dagen terugtrekken
voor gebed en bezoeken aan de kloosterkerk. Op het terrein van de kartuizers van
Zeelhem stond een dergelijk huisje voor de heer van Van Schoonhoven. Met schulden overladen als gevolg van deze kostbare kerkelijke stichtingen overleed Van
Crayenhem te Grobbendonk en hij werd in het koor van de kloosterkerk begraven.
Het klooster kreeg via zijn testament een cijns van 100 Beierse guldens per jaar voor
zijn jaargetijde en het jaargetijde van zijn vrouw, zijn vader en zijn moeder.158
Zijn echtgenote, Johanna van Steyvoert, ging na zijn overlijden door met het
uitbreiden van het religieuze complex. In 1437 stichtte zij in de parochie waaronder
Grobbendonk viel (toen genaamd Ouwen) een gasthuis voor zeven oude vrouwen
gewijd aan de Heilige Drie-eenheid en Maria. 159 Deze vrouwen moesten ouder zijn
dan 50 jaar, ongehuwd en vrij zijn van besmettelijke ziektes. Bij toegenomen inkomsten kon het gasthuis worden uitgebreid naar elf bewoonsters, maar nooit meer.
Het toezicht op het gasthuis kwam bij de prior van Ten Troon. We hebben hier zeker weer te maken met een gasthuis uit de groep van de apostelhuizen.
Johanna voelde zich vooral verwant met de priorijen van de kartuizers en die
van Windesheim in de zuidelijke Nederlanden.160 Zij schonk in haar testament daarnaast nog aan de naburige kerk van Bouwel, waar de ouders van haar man lagen begraven, een cijns van 5 kronen waarmee iedere dinsdag een mis kon worden gelezen
voor haar op het altaar van de Heilige Anna en op donderdag op het Maria-altaar.
Zij had het liefst dat de priesterbroeders van Ten Troon deze missen zouden lezen.
Het echtpaar had hiermee een prestigieus religieus ensemble weggezet van twee
gesloten priorijen, een dubbele kapelanie en een apostelhuis. Vooral de priorij van
Grobbendonk kreeg snel een grote uitstraling. De priorij groeide uit van een schamele zes priesterbroeders tot 24 reguliere kanunniken en kreeg het toezicht over een
viertal zusterkloosters uit de orde: Bethanië bij Mechelen, Jericho bij Brussel, SintLucia bij Sint-Truiden en tenslotte Vredenberg bij Breda. Grobbendonk plaatste een
broeder als rector in elk van deze kloosters, die daarin werd bijgestaan door een kapelaan met de functieaanduiding socius.161 Bethanië, waar Odilia van Nassau de
dochter van Maria van Loon als koorzuster intrad, stond daarbij bekend om zijn grote strengheid.
We kunnen nu weer terugkeren en kijken of het ‘model Grobbendonk’ met
een cluster aan samenwerkende religieuze instellingen als voorbeeld diende voor
Maria van Loon en haar man. Deels om het eigen zielenheil van de stichters te borgen, deels om de hervormingsbeweging rond de Moderne Devotie een steun in de
rug te geven. Eén stuk was in Breda al eerder gerealiseerd door het echtpaar Nassau:
de verwezenlijking van een norbertinessenklooster dat zich hield aan de slotverplichting en in eenvoud een gemeenschappelijk leven probeerde te leiden. Met de komst
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van Vredenberg werd een tweede stuk van de parelketting opgevuld.
Vredenberg tegen de weerstand in
Bij de stichting van het augustinessenklooster Vredenberg moesten Maria van
Loon en haar adviseurs rekening houden met serieuze tegenstand van diverse kanten.
We hebben al gezien dat een eerdere kloosterstichting, door Johanna van Polanen
rond 1440 stuk liep en niet verder kwam dan een kapel (Wendelinuskapel), die daarna eigenlijk te groot was voor een buurtkapel. In de stukken van Vredenberg is op
diverse plaatsen terug te lezen dat serieus werd getracht elke vorm van oppositie de
wind uit de zeilen te nemen.
De eerste tegenstand die kon worden verwacht kwam van de schepencolleges in
en rond Breda, maar had ook te maken met de belangen van de Nassaus zelf, namelijk de belastingen op grondbezit. Het grondbezit van een klooster viel namelijk onder de zogenaamde ‘dode hand’ en daardoor kon de wereldlijke overheid er geen
belasting op heffen. De oplossing die werd gevonden was geïnspireerd op het eerder
gestichte gasthuis aan de Haagdijk door Anselmus Fabri. Daar stelde de stichter een
maximum op de inkomsten die belastingvrij zouden zijn van 250 gulden. In
Vredenberg koos men ongeveer dezelfde oplossing door een maximum te zetten van
400 Rijnse guldens op de nieuw te verwerven inkomsten. In tegenstelling tot de
Haagdijk was dit een absoluut maximum, het klooster mocht gewoon niet meer inkomsten verwerven. Maria van Loon moet dit maximum bedrag tevens hebben gebruikt om de inkomsten per zuster beperkt te houden en hierdoor de zusters uit te
dagen tot een simpele leefwijze. De schepencolleges van Breda en Ginneken – waar
Bavel onder viel – moeten gerust zijn gesteld door dit plafond op de inkomsten van
het klooster.
Verdere oppositie kon worden verwacht van de bisschop van Luik. Dit op het
punt van de aansluiting bij Windesheim. Paus Eugenius IV had namelijk in 1436
vrouwenkloosters verboden toe te treden tot deze congregatie.162 In de stichtingsakte
van 1476 is over dit onderwerp niets terug te lezen, behalve dan dat het een klooster
moest zijn voor reguliere kanonikessen die de regel van Augustinus gingen volgen.
Een beetje oplettende lezer in die periode had dan natuurlijk snel het verband met
Windesheim gelegd. Ondertussen was dit onderwerp in een meer informele omgeving al besproken met de bisschop, want in zijn goedkeuringsakte gaf deze prelaat de
zusters van Vredenberg toestemming zelf een biechtvader of rector te kiezen. Dit
mocht iemand van hun eigen kloosterorde zijn of een wereldlijk geestelijke. Voor de
goede lezer wees alles weer op Windesheim, ook omdat deze congregatie bij de
vrouwenkloosters koos voor een dubbele bezetting: een biechtvader (confessor) met
een kapelaan (socius). Deze dubbele bezetting, die ook in de bisschoppelijke toestemming was opgenomen, gaf meer garanties tegen ongewenste contacten met leken en
men hield zo de kloostergemeenschap scherp in de leer. Het gaf wel druk op bezetting bij het vaderklooster. Grobbendonk moest voortdurend 8 van de 24 broeders
missen die in andere kloosters leefden.
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Het meest bijzonder echter was de samenstelling van de visitatiecommissie die de
bisschop, ongetwijfeld na overleg met de adviseurs van Maria van Loon, samenstelde
voor Vredenberg. In deze commissie zaten drie personen uit drie verschillende plaatsen afkomstig: Breda, Geertruidenberg en Den Bosch. Verder waren ze afkomstig uit
drie verschillende kerkelijke bloedgroepen: een wereldlijke geestelijke, een kartuizer
en een priester die verbonden was aan een augustinessenklooster. De eerste persoon
was nog wel logisch in de persoon van de deken van het Bredase kapittel, op dat
moment Raso Voecht. Het kapittel en zijn deken Voecht was nauw betrokken bij
de kerkhervormingagenda van de Nassaus. De tweede persoon is al wat vreemder,
namelijk de prior van het kartuizerklooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg.
Van dit klooster zijn in Breda en omstreken tot op dat moment geen activiteiten van
betekenis waargenomen en het Bergse klooster was nooit betrokken bij de stichting
van kloosters van andere ordes.163 De Nassaus onderhielden wel een goede, dynastieke band met dit door Willem van Duvenvoorde gestichte klooster. In het testament
van Maria van Loon stond dit klooster op dezelfde hoogte als de andere vanuit de
dynastie opgerichte kloosters Vredenberg en Catharinadal.164 Het lijkt erop dat de
Bergse prior zijn goede naam aan de stichting heeft verbonden, zonder serieuze plannen te hebben gehad het toezicht echt te gaan uitvoeren. In 1488 trad daarom in een
akte voor Vredenberg alleen kapitteldeken Raso Voecht op als toezichthouder van
het klooster en de andere leden van de commissie kwamen in de akten nergens meer
voor. Dat gold ook voor het derde lid van de commissie: broeder Gregorius Spreet,
biechtvader van het Gertrudisklooster in Den Bosch. Omdat hij de enige is die met
zijn eigen naam in de akte voorkomt, kan worden verondersteld dat hij meer op
persoonlijke titel was aangezocht voor de commissie. Het Gertrudisklooster was net
als Vredenberg bestemd voor augustinessen. Van enige banden tussen Maria van
Loon en dit Bossche klooster is niets bekend. In haar testament werd het klooster
genoemd, maar dan in een lange rij van 27 kloosters die recht hadden op een uitdeling van wijn.165 Het Gertrudis- of Geertruiklooster te Den Bosch was in 1449 veranderd van een convent voor dominicanessen in een klooster voor augustinessen en
het Geertruiklooster viel onder het kapittel van Venlo. Al snel werd hier de clausuur
(kloosterslot) ingevoerd en het klooster groeide hierna zo snel dat een nieuwe kerk
mogelijk en nodig werd. Deze kerk kreeg, net zoals Catharinadal later, een bovenkoor. Door dit bovenkoor konden de zusters, op een eigen verdieping binnen de
kerk en daardoor afgescheiden van de gewone leken de diensten volgen.166
In de archiefstukken was nergens terug te vinden dat Vredenberg zich aansloot
bij het kapittel van Venlo. Deze congregatie was in 1455 opgericht in het bisdom
Luik als alternatief voor de nieuwe priorijen van reguliere kanonikessen die zich van
de paus niet meer bij Windesheim mochten aansluiten.167 De bisschop van Luik benoemde de visitatoren voor deze groep van kloosters, die meestal afkomstig waren
uit een bij Windesheim aangesloten priorij. De eerste vier aangesloten huizen waren
gevestigd in Venlo, Roermond en Den Bosch. De banden tussen deze kloosters waren vrij los en de statuten konden per aangesloten klooster verschillen. Waarom
Vredenberg zich niet aansloot bij het kapittel van Venlo kan een paar redenen hebben gehad. Mogelijk wilde men het toezicht van de bisschop op het benoemen van
de toezichthouders buiten de deur houden. Dit had een vaste verbinding tussen
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26 Ligging van het klooster Vredenberg te Boeimeer ten westen van de stad Breda tegen de rivier de Mark.
Het grondgebied van het klooster en het latere landgoed Vredenberg zijn geprojecteerd op een moderne
topografische kaart (kaart: H. de Kievith, Bureau Cultureel Erfgoed Gemeente Breda).

Vredenberg en Grobbendonk moeilijker gemaakt. Een tweede reden kan zijn geweest dat binnen het kapittel van Venlo door sommige kloosters losjes werd omgegaan met de verplichting tot het houden van slot (de verplichting binnen de kloostermuren te blijven). Dit laatste element was juist zeer belangrijk voor Maria van
Loon bij de stichting van de nieuwe priorij bij Breda. Tenslotte kan er druk op
Maria zijn uitgeoefend vanuit Walterus van Gouda en het Bredase kapittel die nauwe banden onderhielden met Grobbendonk. Grobbendonk lag echter in het bisdom
Kamerijk, wat de bisschop van Luik natuurlijk niet aangenaam was. Grobbendonk
moest daarom nog maar even buiten beeld blijven.
Deze samenstelling, allemaal instellingen uit het bisdom Luik, maakte de stichting van Vredenberg een stuk acceptabeler voor de bisschop van Luik. Deze zag mogelijk niet graag dat Grobbendonk, gelegen in het diocees Kamerijk, een dominante
rol in Breda speelde. Misschien waren de commissieleden vooral aangetrokken vanwege hun goede naam. Uiteindelijk zou alleen de kapitteldeken zijn rol duidelijk
waarneembaar invullen.
De zwaarste hobbel die nog moest worden genomen was de pastoor van
Princenhage. Tenminste als we uit kunnen gaan van de stelling dat Bavel eigenlijk
maar een tweede keus vestigingsplaats was. Princenhage was voor het netwerk de
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meest ideale locatie voor het nieuwe klooster. De groep rondom Fabri, Gouda en
Johannes van Nispen was immers al jarenlang bezig om het gebied tussen Breda en
Antwerpen in vaste handen te krijgen. De parochie Princenhage, die net als Gilze
onder de abdij van Thorn viel, vormde een blokkade. Anselmus Fabri was het al gelukt in deze parochie te infiltreren door aan de Haagdijk, een buurt aan de westkant
van het centrum van Breda die onder de pastoor van Princenhage ressorteerde, een
gasthuis en een kapelanie te stichten. Het initiatief van Fabri voor het opwaarderen
van de daar liggende kapel van Markendaal naar een parochiekerk was mislukt door
tegenstand van dezelfde pastoor.
Bij de zwakke start van Vredenberg kan hebben meegespeeld dat het netwerk,
dat zich rond hoofdrolspeler Gouda had gevormd, net wat verzwakt was geraakt.
Gouda was immers een jaar voor de stichting van het klooster overleden en zijn beoogd opvolger Johannes van Nispen verbleef voor studie in het buitenland.
Mogelijk werd daarom nu gekozen voor een strategie van kleine, onomkeerbare
stappen, die er op gericht waren de onderhandelingspositie van de Princenhaagse
pastoor te verzwakken en ook wat tijd te winnen. Eerste stap was het verwerven van
de steun van de bisschop van Luik. Dat was gelukt, maar wel op het grondgebied
van Bavel in de parochie Gilze. Al eerder is aangetoond dat de parochie Gilze en het
daaronder vallende Bavel in handen waren gekomen van het Fabri-netwerk. De pastoor van Gilze, Egidius Lapostel, werd daarom ingeschat als gemakkelijker te bewerken dan de pastoor van Princenhage. De tweede stap, steun van de pastoor van
Gilze, lukte daarom vrij gemakkelijk en snel. De derde stap, toestemming van de bisschop krijgen voor verplaatsing naar Boeimeer in Princenhage aan de westkant van
Breda, lukte in 1479. In het cartularium was er sprake van een grote hoeve die in
1468 in het bezit was gekomen van de uit Breda afkomstige magister Cornelis Beys
en zijn echtgenote. Dit goed lag tegen de rivier de Mark aan de oostkant van de
Heerweg: de weg van Ginneken naar Princenhage. Gezien de omvang en de ligging
van deze hoeve en de omliggende landerijen was dit een prima vestigingsplek voor
het nieuwe klooster. Deze hoeve kwam echter pas op 29 januari 1483, vier jaar na
de bisschoppelijke toestemming tot verplaatsing, via hun zoon Johannes Beys in het
bezit van het klooster. Op het goed rustten cijnzen voor vrome stichtingen door
hem gedaan in de Bredase Onze-Lieve-Vrouwekerk: extra missen aan het Jorisaltaar
en een brandende lamp voor het kruisbeeld.168 Mogelijk kreeg het klooster eerst alleen een soort gebruiksrecht op het landgoed. Een vierde en laatste stap bestond er
uit niet langer af te wachten maar het klooster gewoon te gaan bouwen en hiermee
de pastoor voor het blok te zetten.
Waarschijnlijk zagen de personen die achter de stichting zaten, Maria van Loon
en haar adviseurs, nieuwe mogelijkheden in Princenhage doordat er een ruzie losbarstte tussen twee kandidaat-pastoors voor deze ene functie. In juli 1475 overhandigden Brixius van Varenhovel én Johannes Walteri (Jan Wouters) allebei hun benoemingsbrieven aan de aartsdiaken. Er ontstond een langlopende rechtszaak. In
1479 besloten de twee kandidaten hun conflict samen voor te leggen aan het kathedraal kapittel van Luik. Dit kapittel stelde toen een commissie aan met daarin zes ka66
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nunniken. Johannes Walteri kwam als winnaar naar voren uit dit conflict en bleef tot
zeker 1512 pastoor van Princenhage.169
De ruzie om de pastoorsbenoeming bood de mogelijkheid het klooster
Vredenberg alsnog richting Princenhage te verplaatsen. De ruzie bracht echter ook
onzekerheid, want niemand kon echt een knoop doorhakken. Het moet een onzekere tijd zijn geweest en in oktober 1483 hield Margriet van de Laer er in haar testament nog rekening mee dat het klooster er helemaal niet zou komen.170 In mei 1484
stonden de kloostergebouwen opeens al in Boeimeer op het Beys landgoed zonder
dat er een akkoord lag met de Princenhaagse kerk.171 Gezien de korte bouwtijd en
de tussenin liggende winterperiode zullen wel bestaande panden zijn verbouwd en
ingericht. Achter de schermen moet het tot een overeenstemming zijn gekomen met
één van de pastoors. Aangezien Johannes Walteri zou gaan winnen moet met hem
gesproken zijn en mogelijk werd hem steun toegezegd bij het oplossen van het conflict over het pastoraat van Princenhage. De financiële afwikkeling van de compensatie in geld voor de pastoor werd in handen gegeven van een bemiddelingscommissie,
die een voorzitter kreeg van buiten Breda. In de middeleeuwen wist men zeker ook
al wat ‘polderen’ was. De gebouwen konden er gaan komen en het ging alleen nog
over de hoogte van de financiële compensatie. De commissie kwam pas in september 1494 tot een uitspraak die voor beide partijen aanvaardbaar was. De pastoor
Johannes Walteri en zijn opvolgers werden in deze overeenkomst gecompenseerd
voor de mindere opbrengst van de tienden met het voor het klooster schappelijke
bedrag van een halve Rijnse gulden per jaar. Om het geld ging het zeker niet.
Bovendien gingen de opbrengsten van de tienden direct naar Thorn en had de pastoor hier geen hinder van. Voorts werd bepaald dat de pastoor voor iedere begrafenis
van een eigen parochiaan op het kloosterkerkhof, volledig gecompenseerd zou worden. Voor de begrafenis van een leek van buiten de parochie bedroeg de compensatie een derde deel. De rector van het klooster kreeg hierbij de verzekering dat hij
alle kerkelijke rituelen mocht uitvoeren in de kloosterkerk.172
In de tussentijd begon de steun vanuit de priorij van Ten Troon uit Grobbendonk
op gang te komen. Vanaf september 1482 is er een regelmatige rij van rectors en kapelaans in de bronnen te traceren. De eerste met naam bekende rector was broeder
Marcelius Sampson.173 Dat hij aan Grobbendonk verbonden was, kan trouwens niet
met 100% zekerheid worden gezegd. De aanduiding broeder (frater) duidt wel in de
richting van de priorij, maar in de bronnen van Grobbendonk zelf komt zijn naam
niet voor. Deze Sampson trad op als bouwpastoor van het klooster. Hij vertegenwoordigde in januari 1483 het klooster bij de verwerving van de belangrijke hoeve
te Boeimeer van Jan Beys en in het cartularium stond een aantekening dat hij als eerste rector op dit goed het klooster liet bouwen. Dit deed hij overigens samen met
juffrouw Odilia van Nassau. Deze dochter van Maria van Loon was eerder al ingetreden bij de priorij van Bethanië bij Mechelen en zij hielp nu Vredenberg bij de
opstart. Tot zeker augustus 1488 woonde Odilia in het klooster als religieuze, als priorin werd ze nooit genoemd. Ze overleed in Alkmaar in het jaar 1495. Maria van
Pee werd de eerste priorin van Vredenberg. Zij was afkomstig van de Brusselse priorij van Jericho, die ook onder het toezicht stond van Grobbendonk. In mei 1488
werd zij het voor eerst genoemd als priorin.174
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Na Sampson kwamen er wel rectoren die duidelijk aan Grobbendonk waren te koppelen. Zoals de uit Leuven afkomstige broeder Johannes Steymans in september
1488. Deze was eerst prior van Grobbendonk geweest, maar wat ouder geworden
liet hij zich terugzakken en hij zou uiteindelijk in 1491 te Breda als rector van
Vredenberg komen te overlijden.175 Hij werd opgevolgd door de uit Brussel afkomstige Philips Oudaert, familie van Karolus Oudaert de deken van het Bredase kapittel. Deze begon als kapelaan in Vredenberg en werd daarna rector. Vanaf 1502 stond
een Johan van Bilsen in de boeken als rector.
Vredenberg werd gesteund door een groep mensen uit de regio RijsbergenZundert, waar net Walterus van Gouda veel energie had geïnvesteerd om daar met
de hulp van de Nassaus een sterk netwerk te creëren. Proost Sampson onderhield
bijvoorbeeld contacten met Margriet van de Laer, een grootgrondbezitster uit
Zundert en de dochter van een bastaarddochter van Engelbrecht I van Nassau. Zij
schonk in haar testament (1483) aan de nieuwe priorij een forse cijns van 64 lopen
rogge op goederen te Effen, gelegen bij Princenhage.176 Bij een tweede versie van
haar testament, opgesteld op 5 december 1483 in Breda, was rector Sampson aanwezig als getuige.177
Bij het eerste testament van Margriet, opgesteld te Hoogstraten op 10 oktober
1483, kwam in de rij van uitvoerders van haar testament de naam voor van de priester Matthijs van Wisbeke. De uit Rijsbergen afkomstige familie Van Wisbeke kwam
al eerder ter sprake, omdat zij onderdeel uitmaakte van het netwerk van Walterus
van Gouda. Heer Matthijs financierde via zijn testament twee missen per week, welke missen moesten worden gelezen in de kapel van de nieuwe priorij. Hij schonk
hiervoor drie cijnzen van bij elkaar 33 Rijnse guldens en 12 lopen rogge. Dit moet
bij elkaar voldoende zijn geweest voor het levensonderhoud van de rector met zijn
assistent (de socius). De kloosterzusters moesten in ruil ieder jaar zijn jaargetijde doen
voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn ouders.178 De aanwezige zusters ontvingen
op die dag een uitdeling (pitantie) in de vorm van wijn.
Na een zeer aarzelende start, vooral door de tegenstand van de pastoor van
Princenhage, raakte het nieuwe klooster vanaf 1483 in rustiger vaarwater. Er kwam
toch een soort –gewapende – vrede met de pastoor en de bouw van het klooster kon
beginnen. De vage visitatiecommissie kon terzijde worden geschoven en werd vervangen door het geregelde toezicht van een uit Grobbendonk afkomstige rector.
Maria van Loon was natuurlijk de grote vrouw achter de stichting en zij schoof haar
dochter Odilia, religieuze in een andere priorij, naar voren om de stichting tot een
succes te maken. Het klooster wist de eerste moeilijke jaren mede te overleven door
steun vanuit een Rijsbergs-Zunderts netwerk, dat was opgezet door Walterus van
Gouda. De uit Zundert afkomstige Margriet van de Laer gaf steun, net als de nauw
met Gouda samenwerkende familie Van Wisbeke. Het klooster verwierf via deze familie een hoeve in Effen onder Princenhage. De parochie van Princenhage werd nu
omringd door een complex van instellingen die waren gelieerd aan het Fabri-Gouda
netwerk: aan de oostkant in de Haagdijkbuurt het gasthuis van Fabri en de kapel van
Markendaal, aan de zuidkant Vredenberg en aan de westkant de kloosterhoeve te
Effen. De pastoor van Princenhage moet deze omsingeling hebben opgemerkt en
zich daarom lang hebben verzet tegen de komst van het klooster aan de zuidrand van
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27 Prent uit de collectie van het Breda’s Museum met de kerk van Princenhage. De prent is waarschijnlijk
van C.J. Pronk en wordt gedateerd op 1729. De kerktoren werd begin vijftiende eeuw gebouwd. De
pastoor van Princenhage probeerde na 1479 tevergeefs de komst van het klooster Vredenberg naar zijn
parochie tegen te houden. (bron: Breda’s Museum, collecties).

zijn parochie. Alleen de aanval op de parochie Rijsbergen was niet gelukt en deze
parochie bleef vast in handen van de abdij van St. Baafs. De banden tussen
Vredenberg en Zundert bleven lang bestaan. Bijvoorbeeld in personele vorm. Rond
1550 bediende kapelaan Peter Philipusz. ‘s Heeren zowel een kapelanie met twee
missen in Vredenberg als het altaar van Sint-Catharina in de kerk van Zundert.179
Nog in 1644 betaalde Vredenberg, ze waren toen uitgeweken voor de opstand naar
Lier, uit hun hoeve te Effen een cijns voor het door Gouda te Zundert opgerichte
Antoniusaltaar.180
Armenzorg was altijd al een belangrijk onderdeel geweest van Vredenberg. De
hoeve Woestenberg, waar de priorij eerst gevestigd zou worden, was oorspronkelijk
een armenfonds. De zusters van Vredenberg namen deze verplichting over en verdeelden ieder jaar brood onder de armen van Bavel. Aan het klooster was voorts een
ziekenzaal verbonden. We weten dat omdat Maria van Loon in haar testament van
rond 1496 aan deze instelling zilveren voorwerpen schonk.181 Bovendien zorgde ze
ervoor dat het klooster ieder jaar op Witte Donderdag kleding, inclusief schoenen,
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kon uitdelen aan dertien arme mannen.182 Ongeveer 50 jaar later was er sprake van
een armenhuis waar zeven of acht oude personen werden verzorgd.183 De combinatie van bidden én dienen werd serieus genomen in Vredenberg. Het is mooi dat deze
traditie in 1957 overging op een nieuw zorgcomplex te Breda voor oudere mensen
dat de naam kreeg van ‘Vredenbergh’. Verder sloot het klooster naadloos aan op het
voorbeeld Grobbendonk, waar ook een combinatie was opgezet van een priorij met
een nabijliggend gasthuis voor ouderen.
Maria van Loon hechtte er belang aan dat arme meisjes professie konden doen
in het klooster. Zij schonk in 1495 twee bunder grond gelegen aan de zuidkant het
klooster en een bedrag van 40 Rijnse guldens voor de financiering van de aankoop
van een cijns van een zester rogge. Dit moest bij elkaar genoeg zijn voor de instelling van een prove voor de aanname van een arme vrouw als kloosterzuster:
Een ander arme goede bequame maeght van goeder fame, name ende conversacie geneyght
synde onse Heere God te dienene inden voirscreiven ordene, geboren uter stat of lande van
Breda
Het klooster moest eerst een specifiek door de gravin genoemde vrouw aannemen: Maria dochter van de overleden Jacop Boydenssn. Tijdens haar leven had gravin Maria het recht deze prove in te vullen, maar de moeder-overste van het klooster kon daarna zelf arme vrouwen uitkiezen.184 Heel erg rijk bedeelde zij het klooster ook weer niet. In 1518 klaagde de moederoverste bij Karel V dat het klooster
van de toegestane 400 Rijnse guldens aan inkomsten er maar de helft feitelijk had
verworven. Het klooster kreeg toen toestemming extra inkomsten aan te nemen van
intredende zusters.185
Het nieuwe klooster was de belangrijkste stichting van Maria van Loon. Zij
schonk niet alleen de nodige inkomsten en landerijen, maar zij stichtte in de kloostertuin tevens een kruisweg. Het klooster diende twee hoofddoelen. Maria van Loon
wilde met het nieuwe klooster Catharinadal een voorbeeld laten zien van een streng
klooster, direct geïnspireerd door de beweging rond de Moderne Devotie.
Catharinadal werd hierna in de bronnen vaak aangeduid als het ‘oude klooster’ en
Vredenberg als het ‘nieuwe klooster’. Het Fabri-Gouda netwerk wilde, zeker met de
verplaatsing, maximale druk uitoefenen op de parochie Princenhage. De abdis van
Thorn installeerde in deze parochie voortdurend carrièregeestelijken van ver buiten
Breda. Deze pastoors installeerden dan plaatsvervangers voor de eigenlijke zielzorg.
Vredenberg met zijn eigen kapel, bediend door twee broederpriesters van
Grobbendonk, vormde een directe bedreiging voor de pastoors. Of positief gezegd,
een aansporing om in de parochie Princenhage echte zielzorg te geven.
Maria van Loon was erg begaan met de zorg voor armen. In haar testament nam
ze grootschalige uitdelingen van brood en graan op aan de armen in en rond Breda.
Zij stelde daarbij wel de eis dat het arme personen moesten zijn die christelijk leefden, door het bidden van het Onze Vader, het beheersen van het Credo en het kennen van de tien geboden.186 Dezelfde groep had Fabri voor ogen om zijn gasthuis
aan de Haagdijk te bevolken. Dit soort armen hadden een leven dat dicht aanlag tegen de levenswijze van de apostelen. Hiermee waren deze ‘nobele armen’ goede
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voorsprekers voor anderen die de hemel wilden betreden. Al tijdens haar leven had
de gravin huisjes voor de opvang van arme mannen opgericht aan de zuidkant van
Breda, in de wijk die nu nog steeds wordt aangeduid als De Zandberg. De mannen
kregen op haar kosten te eten.187 Later specialiseerden deze huisjes zich in de opvang
van mensen die leden aan besmettelijke ziektes, zoals lepra en de pest.188
Maria van Loon wilde haar complex van devote instellingen nog verder uitbouwen met een convent voor arme vrouwen. Uiteindelijk was Vredenberg bestemd
voor dames uit de wat meer bemiddelde kringen. Er waren ook initiatieven voor de
stichting van laagdrempelige instellingen voor devote, maar arme, vrouwen in Breda.
Ook in Grobbendonk had Johanna van Steyvoert in 1437 een gasthuis gesticht voor
de opvang van zeven arme en oude vrouwen. Deze instelling viel onder het toezicht
van de nabijgelegen Windesheim-priorij.
De stichting door Maria van Loon van een convent voor vijf arme vrouwen: de Grauwzusters
Na de dood van graaf Jan IV van Nassau ( 3 februari 1476) stichtte zijn weduwe
Maria van Loon een nieuwe devote instelling, die in Breda het klooster van de
grauwzusters is gaan heten. Deze naam was ontleend aan de grauwe, ongeverfde kleding van de zusters. De benaming klooster is echter verwarrend, onjuist en waarschijnlijk ontstaan door het kloosterachtige karakter van de instelling, waarover later
meer. Beter zou het zijn te spreken van een convent, wat ook overeenkomt met de
term gebruikt in de stichtingsakte: vergaderinge, de wat gekunstelde maar wel correcte
vertaling van de Latijnse term conventus.189 De bisschop van Antwerpen zou begin
zeventiende eeuw de term convent weer gebruiken voor de stichting. In Zutphen
gebruikte de kerkelijke overheid de term vergaderinghen om daarmee conventen aan
te duiden. Onder deze conventen was een huis van de Zusters van het Gemeene
Leven: het Adamanshuis.190
De naam ‘graauwzusters’ is net zo verwarrend als de term klooster en deze naam
werd vooral gebruikt om zusters van de derde orde van Franciscus aan te duiden.
Deze grauwzusters leidden een leven dat naast gebed gewijd was aan naastenliefde.
Zij verzorgden daarom zieke en arme mensen. In de zestiende eeuw gingen deze lekenzusters steeds meer in kloosters leven. Bij de Bredase grauwzusters is echter geen
sprake van ziekenzorg, met uitzondering van de zorg voor de eigen ouders, en juist
gebed stond er voorop. Rond 1500 kwam er te Breda wel een vestiging van de
Zwarte Zusters. Deze zusters hadden de verpleging van de zieken als hoofdtaak.191
Zij volgden de derde regel van Sint Augustinus.
Het convent bij het Valkenberg was bedoeld voor vijf devote, arme maagden of
weduwen. Voor het huishoudelijke werk en de inkopen mochten ze een inwonende, ongehuwde dienstmaagd aantrekken. De dienstmaagd werd later door alle zusters
gecommandeerd en dat gaf problemen. In 1496 maakte Maria van Loon een eind
aan deze huiselijke ruzie en zij bepaalde dat alleen de overste van het huis aan de
werkster opdrachten kon geven.192
Gravin Maria maakte met de stichting van dit convent een groot gebaar om
God te eren en zorg te dragen voor het zielenheil van zichzelf, haar man, hun beide
ouders en de kinderen. Na het avondeten was de conventgemeenschap verplicht de
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28 Globale reconstructie van de situatie rondom het gebouw van de grauwzusters aan de Catharinastraat te
Breda aan het einde van de vijftiende eeuw. (bron: Paquay, ‘De laatste Vrouwe van Breda’ (1990) p. 142).
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familie Nassau in hun gebeden herdenken met de psalm De profundis, een Onze
Vader en een rozenkrans (150 Ave Maria’s en 10 Onze Vaders). De zusters woonden
in een gebouw aan de Catharinastraat naast de poort die toegang gaf tot het woonhuis van Maria van Loon: het Valkenberg. Aan de andere, westelijke kant van de
toegangspoort stond de Wendelinuskapel (nu Waalse kerk). In de statuten werd deze
kapel nergens ter sprake gebracht en de zusters gingen voor het bijwonen van de mis
naar de Grote Kerk of naar de kapel op het begijnhof. Beide kerken waren binnen
een paar minuten lopen te bereiken.
Volgens Paquay zou het convent een zogenaamd derde-ordehuis zijn geweest,
dat het armoede-ideaal in de praktijk bracht en zich toelegde op armenzorg. Met
deze vestigingen van de derde orde doelde hij op de vrouwen en mannen die gingen
leven volgens de derde regel van Franciscus. Vooral in de noordelijke Nederlanden
werden deze huizen populair onder impuls van het Kapittel van Utrecht waar ze
zich bij aan konden sluiten voor bescherming en controle. In het bisdom Luik kwam
het Kapittel van Zepperen tot stand in 1441 door bisschop Jan van Heinsberg. Bij
het kapittel van Zepperen sloten zich bijna alleen maar mannenconventen aan, waaronder huizen in Den Bosch en Antwerpen.193 Onder het kapittel van Utrecht vielen
130 huizen, onder Zepperen slechts 17. Aansluiting bij een kapittel bood de conventen bisschoppelijke bescherming en erkenning. Het kapittel kon de aangesloten leden visiteren wat de kerkelijke overheid weer een garantie gaf tegen misbruiken. De
band met de franciscanen was, ondanks zijn naam in de leefregel, vrij dun. Binnen
het kapittel van Utrecht hadden de minderbroeders weinig invloed; visitaties en
biechtvaders werden vooral verzorgd vanuit het kapittel van Utrecht zelf.
Al eerder in dit onderzoek is erop gewezen dat het onderscheid tussen de verschillende types van semi-religieus leven in de middeleeuwen moeilijk valt te maken.
Dat gold voor de verschillende soorten van gasthuizen (waaronder apostelhuizen) en
het onderscheid tussen apostelhuizen en begijnenconventen.194 In de historische literatuur is het moeilijk goede definities te vinden voor het onderscheiden van de verschillende soorten van gasthuizen, apostelhuizen en conventen. Wel merken veel
historici die zich met dit onderwerp bezig houden de verwarring op tussen de verschillende types van conventen. Florence Koorn probeerde in haar studie over de
begijnhoven in Holland en Zeeland nog een onderscheid te maken tussen begijnhoven en de huizen van de Zusters van het Gemeene Leven.195 De middeleeuwers maken het ons ook niet gemakkelijk. Begijnenhoven, begijnenconventen, gasthuizen
en derde-orde huizen hadden geen algemeen vastgelegde leefregel, waardoor er veel
lokale varianten konden optreden. Daarbij ging het ene type gemakkelijk over in
een ander type. Een los groepje van samenwonende devote vrouwen kon door de
tijd veranderen in een begijnenconvent, van daaruit in een gasthuis en weer door
naar een derde-orde communiteit of een Windesheim-priorij. Tenslotte konden
binnen een groep weer veranderingen optreden. Dit was goed waarneembaar bij de
derde-orde-conventen aangesloten bij het Kapittel van Utrecht. Binnen dit Kapittel
was in de vijftiende eeuw een proces van verkloosterlijking op gang gekomen. De
conventen maakten zich los van hun banden met de parochies en steeds meer conventen gingen leven volgens kloosterslot (clausuur). Vanaf 1487 stelde het kapittel van
Utrecht het afleggen van de drie monastieke geloften van armoede, kuisheid en ge-
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Factor

Beg.
Kloosters
3e Orde
Bred
voor vrouUtrecht
1516
wen

Apost.
Graauwz
breda
1477
1455

Paus goedgekeurde leefregel

ü

ü

û

û

û

Gelofte kuisheid

ü

ü

ü

P

P

Drie geloftes

ü

ü*

û

P

P

Habijt

ü

ü

ü

P

ü

Clausuur

D

D

û

û

P

Zelf leiding kiezen

ü

ü

ü

û

û

Zelf biechtvader kiezen

ü

ü

ü

û

û

Visitatie vanuit orde

D

ü

û

û

û

Eigen slaapkamer/huis

D

û

ü

ü

û

Werken voor inkomen

D

D

ü

ü

Lezing psalmen of Bijbel

ü

ü

ü

û

ü**

Na overlijden alles aan huis

ü

ü

û

ü

ü

*=vanaf 1488, gelofte van armoede vanaf 1464 **=minimaal twee vrouwen moesten kunnen lezen.
Het gele gebied geeft de minimum eisen aan die de kerk stelde aan een klooster. De clausuur of kloosterslot
hoorde daar officieel ook bij voor vrouwenkloosters, maar weinig kloosters hielden zich hieraan.
Tabel 2. Tabel met onderscheidende factoren tussen vrouwenkloosters en verschillende groepen van
semi-religieuze en religieuze personen. ü=Ja û =Nee D=Divers P=Praktijk

hoorzaamheid verplicht.196 De veranderingen van de derde-orde-conventen konden
per aangesloten lid weer hun eigen dynamiek hebben en daardoor konden verschillen in tijd optreden. In het algemeen is te stellen dat in de vijftiende eeuw een proces van verkloostering op gang kwam, waardoor gemeenschappen van religieus levende leken langzaam werden omgezet naar echte kloosters. Verder was er in de
vijftiende eeuw de ontwikkeling van de observantie, waardoor bestaande kloosterordes weer gingen leven volgens de oude strikte leer.
Het moet voor de tijdgenoten vaak verwarrend zijn geweest een religieuze gemeenschap goed te classificeren. Het kon zijn dat in een echt klooster (Rijnsburg)
gedanst werd in feestelijke kleding en dat een gemeenschap van de Zusters van het
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Gemeene Leven (geen klooster) in armoede alles deelde gekleed in grauwe mantels.
Om het grauwzusterconvent van Breda een plaats te geven binnen deze groepen
is het goed eerst op basis van de statuten op een aantal onderscheidende factoren een
vergelijking te maken met enkele verwante instellingen in en rond Breda. Het is de
bedoeling hiermee meer zicht te krijgen op de plaats van het grauwzustersconvent
binnen de verschillende groepen. Voorts is het belangrijk te kijken of het ging om
een gemeenschap van religieuze personen een klooster (loca religiosa) of een gemeenschap van devote leken (loca sacra). De loca sacra zijn gasthuizen, apostelhuizen en
conventen/vergaderingen. De vergelijking zal vooral worden uitgevoerd op basis
van de verschillende instellingen in Breda: het begijnhof (statuten 1516), kloosters
voor vrouwen, zoals het klooster van Vredenberg (1476) en het apostelhuis van
Fabri aan de Haagdijk (1455). Omdat Paquay een sterke beïnvloeding veronderstelde
vanuit de derde-orde-kloosters zullen we die ook meenemen in de vergelijking.
Voor de derde-orde-gemeenschappen is de informatie in de tabel gebaseerd op de situatie binnen het kapittel van Utrecht zoals die naar voren komt in de uitgebreide
studie van Hildo van Engen.197 Een probleem bij de vergelijking is het proces van
verkloostering dat plaats vond binnen deze orde in de vijftiende eeuw in het bisdom
Utrecht. Zo werd het in 1464 verplicht een gelofte van armoede af te leggen en in
1488 kwam daar de gelofte van gehoorzaamheid bij.
Uit de nevenstaande tabel komt naar voren dat de grauwzusters maar voldeden
aan één formele eis om een klooster genoemd te worden, namelijk een verplicht habijt. Hun leefregel was niet goedgekeurd door de paus. In de dagelijkse praktijk hielden ze zich aan de drie geloftes, maar ze hoefden die formeel niet af te leggen en was
er geen professieritueel voorzien in hun statuten. De grauwzusters leefden in een bijna clausuur, want ze mochten alleen voor langere periodes uithuizig zijn voor de
verzorging van zieke ouders en dan alleen na toestemming van de overste of de
biechtvader. Officieel moet de gemeenschap een convent (loca sacra) worden genoemd in plaats van een klooster, maar de gewone Bredanaar moet de streng levende vrouwen gezien hebben als kloosterzusters.
De dagindeling van de grauwzusters werd bepaald door de dagelijkse mis en het
koorgebed. Het koorgebed was gebaseerd voor deze deels ongeletterde vrouwen op
het bidden van zeer vele Onze Vaders en Wees Gegroeten, die ze natuurlijk uit hun
hoofd kenden. Bij een vergelijking tussen de gemeenschappen komen de volgende
aantallen naar boven.
Gebed dagelijks

Grauwzusters 1477

Beg. Breda
1516

Apostelhuis
Breda 1455

derde orde (ongeletterd)

Onze Vader

43

15

41

87

Wees Gegroet

32+150*

15

31

-

Glorie zij den Vader

-

-

-

84

*150 maal Wees Gegroet aan einde dag voor zielenheil stichters, met 10 Onze Vaders.
Tabel 3. Aantal gebeden per dag.
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De grote overeenkomst tussen het apostelhuis van Anselmus Fabri en de grauwzusters is opvallend. Het grote verschil van 150 Wees Gegroeten kwam voort uit de
wens van Maria van Loon, om aan het einde van de dag een rozenkrans te bidden
voor de zielen van de stichterfamilie.
Het is verder moeilijk op het gebied van religieuze verplichtingen grote verschillen te zien tussen het apostelhuis, de grauwzusters en de derde-orde-regel. Het
enige grote verschil was te vinden op het gebied van vasten. Alleen bij de derde-orde-regel waren hiervoor strenge voorschriften opgenomen, waar die bij de andere
drie ontbraken.198 Wel kan gezegd worden dat het proces van verkloostering hier
goed te zien was. Zowel het gasthuis van Fabri als de grauwzusters bewogen zich in
de richting van een klooster op het gebied van dagindeling en kleding. Het afleggen
van professie met de drie geloftes en het kiezen van een eigen overste werden echter
zorgvuldig vermeden waardoor kerkrechterlijk de instellingen geen echte kloosters
werden.
Een ander punt is het bestuurlijke kader rond het grauwzustersconvent. Bij de
derde-orde-kloosters kwam het toezicht vanuit de orde. Biechtvaders werden daarom bij voorkeur gezocht uit verwante huizen en ook de jaarlijkse visitatie werd uitgevoerd door personen van de eigen orde. De jaarlijkse visitatie van de grauwzusters
werd echter één maal per jaar uitgevoerd door een driemanschap van de pastoor van
Breda, de deken van het kapittel van Breda en de biechtvader van het klooster
Vredenberg. In het geval van Vredenberg moet hiermee zeker een broeder van
Windesheim-priorij van Grobbenbonk bedoeld zijn. Tijdens deze visitatie mocht de
visitatiecommissie een overste aanstellen voor de religieuze gemeenschap. Het dagelijkse toezicht op de gemeenschap werd in handen gegeven van één van de twee
meesteressen van het begijnhof, die corrigerend mocht optreden.
Op dit punt van bestuurlijk kader stond het convent ver af van de derde-ordekloosters die zich in de bisdommen Utrecht en Luik zich organiseerden in kapittels.
Binnen deze kapittels vond vervolgens visitatie plaats bij de aangesloten kloosters.
Maria van Loon en haar adviseurs wilden de grauwzusters vooral koppelen aan het
begijnhof, het klooster Vredenberg en het Bredase kapittel. De bestuurlijke inbedding wees nergens op invloeden vanuit de derde ordekapittels, maar meer naar een
op Windesheim gericht netwerk. Opvallend is dat de deken van het Bredase kapittel,
wel of niet bijgestaan door de pastoor, bij alle belangrijke activiteiten prominent aanwezig was: bij de hervorming van Catharinadal als getuige, bij de stichting van
Vredenberg en bij de grauwzusters als visitator. In het geval van Catharinadal poogde
de deken later een visitatierol te bemachtigen met de hulp van de Nassaus, maar dat
stonden de norbertijnen niet toe. Toezichthouders van de buiten de stad werden in
het geval van de grauwzusters door de Nassaus en het Bredase kapittel deskundig
buiten de deur gehouden
De stelling van Paquay dat het bij de grauwzusters draaide om een gemeenschap
van de derde-orde met een Franciscaanse invloed dient te worden verworpen. Het
convent was in ieder geval niet aangesloten bij een derde-orde-kapittel en het daarbij
horende toezicht. De interne inrichting paste wel binnen het proces van verklooste76
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ring dat in dezelfde periode plaatsvond binnen de derde orde, maar het convent
heeft meer trekken van het apostelhuis van Fabri dat tot de groep van de gasthuizen
behoorde. Dit omdat het huis zich richtte op de opvang van arme, deels ongeletterde, vrouwen. Het grauwzusterhuis is veeleer aan te duiden als een opleving van het
aloude begijnenconvent. In tegenstelling tot de hofjes waar de begijntjes in aparte
huizen woonden, leefde in de conventen een groepje begijnen samen in één huis.
Deze conventen ontstonden vooral vóór 1400, maar daarna zijn er nog wel nieuwe
gemeenschappen bijgekomen.199 Vaak waren deze begijnenconventen bedoeld voor
de opvang van arme vrouwen. Zo had Antwerpen in de dertiende en veertiende
eeuw verschillende conventen voor arme begijnen. In 1416 kwam er nog een convent tot stand in het Henegouwse Ath voor arme begijnen. In de vijftiende eeuw
zouden deze conventen gemakkelijk van vorm veranderen en gasthuizen worden.
Het toezicht vanuit de meesteres van het Bredase begijnhof wees in de richting van
een begijnenconvent. Het grauwzustersconvent, gaf in tegenstelling tot het begijnhof
waar iedere begijn een huisje moest kunnen kopen, arme vrouwen toegang tot een
devoot, kloosterachtig leven. De zusters functioneerden als rolmodellen die de gewone begijnen lieten zien hoe je echt devoot moest leven. De grauwzusters baden
veel vaker hun Onze Vaders en Wees Gegroetjes dan de begijnen. Net zoals
Vredenberg de norbertinessen van Catharinadal ‘scherp’ moest houden hadden de
grauwzusters deze functie voor het begijnhof.
Een ander facet dat Vredenberg en de grauwzusters met elkaar verbond was de
kruisweg en de herdenking van het lijden van Jezus. Maria van Loon was de opdrachtgeefster voor deze in steen gehouwen kruisweg. Graaf Jan IV en zijn echtgenote Maria moeten zich verwant hebben gevoeld met het ‘lijden’-thema. Dit paste
goed binnen de beleving van de Moderne Devotie en dit thema werd uitgebeeld
door kunstenaars als Rogier van Weyden. Van der Weyden werkte het thema van
de kruisiging uit in vele schilderijen onder meer voor de kartuizers van Scheut bij
Brussel. Het schilderij stond opgesteld tegen de noordelijke muur van het monnikenkoor in de kapel van de Brusselse kartuizers. In middeleeuwse kerken was dit de
plaats waar traditioneel een sacramentsnis aanwezig was waarin het sacrament werd
tentoongesteld. Op de kruisiging van Scheut werd door Van der Weyden het dode
lichaam van de Christus als een object van devotie tegen een rode doek aan de beschouwer gepresenteerd. Het baldakijn op de kruisiging zou een verwijzing zijn naar
de hemelse tent van het heiligdom waardoor Christus als de hogepriester van het
nieuwe verbond voor eeuwig is binnengegaan.200 In de kerk van Catharinadal werd
in het koor achter het altaar een glas-in-loodraam geplaatst met daarop een afbeelding van Maria van Loon, Jan IV van Nassau en hun kinderen voor een gekruisigde
Jezus. Dit raam was al aangebracht in de oude kerk van het klooster, welke kerk in
1500 werd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kerk. Het raam kreeg daarna een nieuwe plaats in het pandhof.201
Maria van Loon liet in Vredenberg het thema van de kruisiging op een heel andere manier terugkomen, namelijk door de oprichting van een kruisweg in de vorm
van stenen beelden.202 Dit moet een van de oudste kruiswegstaties in Nederland zijn
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29 Kruisigingsscène door Rogier van der Weijden (circa 1460). Op de voorgrond Maria en Johannes in het
traditionele wit van de kartuizers. De schilder schonk het schilderij aan de kartuizers van het klooster
Scheut bij Brussel. Het schilderij stond daarna opgesteld tegen de noordelijke muur van het monnikenkoor. Dit was de plaats waar traditioneel een sacramentsnis aanwezig was en waar het sacrament werd
tentoongesteld. Het schilderij bevindt zich nu museum El Escorial bij Madrid. Afmetingen: 244 x 193
cm. Het kunstwerk bestaat uit dertien houten panelen. Het schilderij wordt momenteel gerestaureerd en
zal in het jaar 2013 weer worden tentoongesteld. (bron: http://www.flickr.com/photos/iberdrola/5754206202).
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geweest. De aartsbisschop van Keulen gaf in 1497 toestemming aan de bezoekers van
deze beelden een aflaat te verstrekken voor de vergeving van hun zonden.
De kruisweg kwam op een heel andere manier terug bij de Bredase grauwzusters. Maria van Loon vroeg de zusters tijdens het koorgebed het lijden van Jezus te
herdenken. Bij ieder van de zeven getijden moesten de zusters stilstaan bij een episode uit het passieverhaal. De statuten legden het op heel plastische manier uit met gevoel voor de fysieke details in de kwellingen. Hieronder als een voorbeeld de tekst
voor het priemgebed dat gehouden werd om 7 uur in de ochtend en het twee uur
daarop volgende gebed tijdens de terts.
Te Priemtyt, wie Christus gebonden voor Pilatus geleyt wert, met valsche getuygen beschuldicht, in synen hals geslagen, in syn aensicht gespogen.
Te Tertieteyt, wie Christus gegeyselt werd, ende die Joden riepen, dat men hem cruysen
soude, wie bespottende hem aendeden een purperen cleet ende setten een doorne croone op
sijn hooft, slaende daerop met een riet, hadden hem daernaer den cruys op schouderen geladen, datwelcke hy heeft moeten draegen.
Een dergelijke verwerking van het passieverhaal kan geïnspireerd zijn geweest door
de kruisbroeders. Ze worden ook wel aangeduid als kruisheren en de orde heeft zijn
hoofdkwartier tegenwoordig in Sint Agatha bij Cuijk. Deze orde van reguliere kanunniken, met een sterke basis in Duitsland, was sterk gericht op het lijden van
Christus aan het kruis. Zij werkten nauw samen met groepen rondom de Moderne
Devotie en hadden intensieve contacten met de regio Deventer.203 In de veertiende
eeuw al werden de kruisbroeders aangespoord hun gebedsuren te koppelen aan de
verschillende episodes uit het lijden van Jezus. De kruisbroeders verbonden hierbij
dezelfde episodes aan de verschillende getijden als in de statuten van de grauwzusters.
In haar testament bedacht Maria van Loon geen enkel klooster van deze orde, nauwe
banden had ze persoonlijk niet met de kruisbroeders. Het zou een aantrekkelijke gedachte zijn dat de zeer nabijgelegen Wendelinuskapel en een daartegenaan door
Johanna van Polanen gepland klooster ooit bedoeld waren geweest voor de kruisbroeders. De verwerking van een op de kruisbroeders geïnspireerd passieverhaal in
het getijdengebed van de grauwzusters zou een aanwijzing kunnen zijn. De kruisbroeders vestigden zich graag in steden en de naamheilige van de kapel, Wendelinus,
wijst in Duitse richting, waar de kruisbroeders hun kerngebied hadden. Een ander
argument in deze richting is dat de kruisbroeders de Heilige Odilia als hun patrones
zagen.204 De moeder van Johanna van Polanen was Odilia van Salm en het klooster
kan zijn bedoeld als een eerbetoon aan haar moeder.
Met het convent van de grauwzusters creëerde Maria van Loon in 1477 een instelling die nauw verbonden was met de Nassaus. Deze verbodenheid werd uitgdruk
door de ligging vlakbij haar eigen woonhuis Valkenberg en door het gebed voor het
zielenheil van de familie. Door de grote aandacht voor de passie van Christus en het
bestuurlijke toezicht was het convent nauw verbonden met de augustinessen van
Vredenberg. De inrichting van het leven in het convent was een mengeling van een
begijnenconvent en een apostelhuis met een vleugje kruisbroeders. Dit soort religi-
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koorgebed

episode uit kruisweg

metten

de gevangenneming van Christus

priem

de bespuging

terts

het kruis op schouders

sext

aan het kruis genageld

nonen

een lans in de zij gestoken

vespers

de kruisafname

completen

de graf legging

Tabel 4. Koorgebed met episodes uit de kruisweg voor de grauwzusters te Breda

euze instellingen was toch vooral maatwerk. Directe invloeden vanuit de derde orde
waren niet direct traceerbaar. Het waren zeker geen echte derde-orde-grauwzusters,
omdat ze zelf niet aan zieken- of armenzorg hoefden te doen. Ze vielen voorts binnen een heel ander toezichtskader dan de Utrechtse derde-orde-religieuzen. Het
toezicht binnen Breda werd uitgevoerd door lokale geestelijken en niet vanuit een
bovenregionaal opererend kapittel. Wel kan worden gezegd dat de trend van verkloostering en observantie, die binnen de derde orde merkbaar was onder druk van
de ontwikkelingen binnen de Windesheim-Congregatie, ook bij de Bredase grauwzusters merkbaar was. Deze zusters mochten hun gebouw bijna niet uit, dit in tegenstelling tot de losjes levende begijnen op het hof met hun eigen huizen.
Opvallend was het grote aantal partijen dat betrokken was bij de totstandkoming van
een huis voor vijf arme en devoot levende vrouwen. De pastoor voor de zielzorg en
visitatie, de deken van het kapittel en de rector van Vredenberg voor visitatie en de
meesteres van het begijnhof voor het dagelijkse toezicht. Door deze partijen erbij te
betrekken kreeg de instelling draagvlak binnen de stad en werd een mislukking
voorkomen, zoals was gebeurd bij de stichting van een klooster bij de
Wendelinuskapel rond 1430.
Het voornaamste doel van het nieuwe convent was de versterking van de Nassaudynastie en het geven van het goede voorbeeld op religieus gebied aan de gewone
begijnen op het hofje. Het was tevens de enige georganiseerde instelling binnen de
stad Breda voor de opvang van arme vrouwen. De andere twee gasthuizen, aan de
Boschstraat en de Haagdijk, richtten zich alleen op mannen.
Breda beschikte nu, zeker voor de dames, onder impuls van de Nassaus en hun
raadgevers over een samenhangend complex van religieuze instellingen. Deze instellingen waren, onder impuls van de Moderne Devotie, gericht op een leven binnen
het klooster met veel gebed en aandacht voor het lijden van Jezus. Breda had nu een
clustering van religieuze instellingen die zich kon meten met die in de regio
Grobbendonk-Herentals. Door het toezicht vanuit Ten Troon was Breda verbonden
met Grobbendonk.
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De stichting van een gasthuis te Zundert door Margriet van de Laer
We keren terug naar Zundert, vooral naar de parochie Groot-Zundert, waar
Walterus van Gouda bezig was geweest een stevig steunpunt voor het op kerkhervorming gerichte netwerk in te richten. Hij had een Anthoniusaltaar gesticht in de
kerk van Groot-Zundert waarvan de kapelaans benoemd werden door de met hem
samenwerkende familie Van Wisbeke. Verder was Johannes van Nispen, in 1473 benoemd tot pastoor van Groot-Zundert, een kundige en goed opgeleide opvolger van
Gouda in deze regio. Eerder is al besproken dat de Nassaus vanaf 1470 dit leengoed
van de hertog direct in handen hadden gekregen. Vanuit een zijtak van de Nassaus
werd daar in 1483 een gasthuis gesticht dat veel overeenkomsten vertoonde met het
in 1455 gestichte gasthuis van Fabri in Breda.
Het gasthuis te Zundert werd opgericht door Margriet van de Laer. In haar testament, opgesteld in 1483, maakte zij hiervoor geld en goederen vrij. Zij bepaalde
dat het gasthuis er pas mocht komen na het overlijden van haar echtgenoot. Deze
overleed in 1494. Kort na zijn overlijden begonnen de uitvoerders van haar testament met het inrichten van de zorginstelling in een boerderij die behoorde bij het
landgoed Op het Laer. Pas in het jaar 1511 werden de leefregels voor de bewoners
en bewoonsters vastgelegd in statuten.205
Deze Margriet van de Laer kwam al eerder aan bod bij de bespreking van de
stichting van Vredenberg, omdat zij nauwe banden met dit klooster onderhield.
Margriet was de kleindochter van Engelbrecht I van Nassau. Haar moeder en voornaamgenote was een buitenechtelijke dochter van deze graaf en getrouwd met een
Hugo Wynrix.206 Deze Hugo Wynrix werd vaker Hugo van de Laer genoemd, naar
het landgoed dat hij te Zundert bezat. Ook bij de bastaardtakken letten de Nassaus
op strategische huwelijken, want ze kregen hierdoor meer invloed in Zundert, dat
toen nog viel onder de familie Van Schoonhoven. Volgens archivaris en historicus
Delahaye werd Margriet omstreeks 1425 uit dit huwelijk geboren, waarschijnlijk als
enig kind.207 Zij huwde met de ridder Jan van Nederven, die burgemeester werd van
Breda. Daarnaast werd hij genoemd als hofmeester van de Nassaus en was hij schout
van Rijsbergen en Zundert. Het echtpaar woonde op het landgoed in Zundert, maar
had tevens een woonhuis te Breda aan de Steenbrugstraat.208 Margriet overleed op
24 december, waarschijnlijk in het jaar 1488.209 Het jaar daarop huwde Jan met
Agnes van Naaldwijk, zijn tweede huwelijk. Beide huwelijken bleven kinderloos,
maar Jan had wel twee buitenechtelijke kinderen: een Jan en een Anthonia, deze
laatste werd later kloosterzuster in Geertruidenberg.
Margriet beschikte over twee uitgebreide goederencomplexen in het Land van
Breda. Eerst was er het al genoemde leengoed De Laer in Zundert, gelegen tegen de
rivier de Weerijs, met daarop een groot woonhuis. Dit was een leen van de hertog
van Brabant. Daarnaast bezat zij het leengoed de Koekelberg ten zuiden van
Ulvenhout. Bij dit landgoed behoorden stukken weiland in de Vuchtpolder ten
noorden van Breda en 20 bunder heidegrond in Strijbeek. Na haar dood ging dit bezit over in de handen van Margriet Rombout Wynricxdochter van de Laere, vermoedelijk een nichtje. 210 Jan van Nederven verkreeg na de dood van zijn vrouw het
vruchtgebruik van de landgoederen. In haar testament gunde ze de graven van

Jaarboek De Oranjeboom 64 (2011)

81

Nassau, zodra haar man zou overlijden, een eerste kooprecht op het landgoed De
Laer voor een som van 200 kronen (340 Rijnse guldens). Dit bedrag zou dan ten
goede komen aan de bewoners van het nieuwe gasthuis. Mochten de Nassaus het
goed niet willen kopen, dan moest het op de vrije markt worden aangeboden ter
verkoop. De opbrengst ging vervolgens naar hetzelfde goede doel. De Nassaus moeten vrij snel druk op haar hebben gezet dat het landgoed Opte Laer te Zundert onder geen enkel beding buiten de familie mocht gaan vallen. In een tweede versie van
haar testament, opgesteld op 5 december 1483 werd bepaald dat de vrouwe van
Nassau, dan Cimburgia van Baden, het Zunderste landgoed direct na de dood van
Jan van Nederven in vruchtgebruik zou krijgen. Pas na de dood van Cimburgia van
Baden moest het huis met de omliggende landerijen erfelijk in handen komen van
de Heren van Breda.211 De Nassaus verwierven hiermee het landgoed te Zundert,
maar ze zouden het landgoed begin van de zestiende eeuw weer doorgeven aan de
heren van Dongen in ruil voor verloren rechten elders.
Als vrouw zonder kinderen kon Margriet op ruime schaal geld en goederen
schenken aan religieuze instellingen. In haar testament bedacht ze alleen haar zuster
in Dordrecht met een vaste erfcijns van 32 lopen rogge. Knecht Wauter Lenaerts en
een neef te Rome kregen beiden tijdelijk een cijns van een zester rogge. Na hun
overlijden kwamen deze cijnzen weer aan een goed doel: het nieuwe gasthuis. Zoals
al gemeld volgde ze haar tante Maria van Loon in haar band met de aan Windesheim
gelieerde priorij van Vredenberg. Zij schonk een roggecijns voor haar jaargetijde aan
Vredenberg en onderhield contacten met rector Marcelius Sampson. Buiten een
jaargetijde bij de kanunniken en kapelaans van de Bredase Onze-Lieve-Vrouwekerk
waren al haar andere vrome schenkingen verder voor doelen in Zundert ten behoeve van haar zielenheil.212 De Heilige Geesttafel van Zundert ontving een cijns van 16
lopen rogge.213 Verder kreeg de pastoor van Zundert of zijn plaatsvervanger een
cijns van een lopen rogge voor een gebed op iedere zondag. Op diezelfde dag en alle
feestdagen van Maria diende er aan het Maria-altaar een Marialof te worden gezongen. Verder wilden Margriet en haar man een wekelijkse mis op zaterdag voor het
Maria-altaar. Op die dag moest de dienstdoende priester haar graf bezoeken, de
psalm De Profundis lezen en een gebed doen. Mogelijk heeft deze concentratie op de
Mariaverering te maken met een ontluikende bedevaart naar een wonderbaarlijk
Mariabeeld in de Sint-Trudokerk. Op de feestdagen van Maria werd de kerk bezocht door vrouwen die haar hulp zochten bij het krijgen van kinderen. Met een
brandende kaars in de handen smeekten ze de moeder van Jezus hen te helpen.214
Waarschijnlijk waren de vieringen rondom de Mariafeestdagen een poging van
Margriet van de Laer meer bedevaartgangers naar de kerk te trekken en daarmee de
financiering van het nieuwe koor en andere uitbreidingen mogelijk te maken. Na
haar overlijden stichtte haar man nog een jaargetijde op Maria-Hemelvaart (15 augustus) voor haar ouders, Margriet, zichzelf en zijn tweede echtgenote Agnes. De
pastoor ontving voor zijn diensten 4 stuivers en de koster 3 stuivers. De kapelaan en
de schoolmeester ontvingen die dag voor hun ondersteuning een witbrood.215
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30 Schilderij van het Hof te Laer te Zundert waar Margriet van de Laer met haar man Jan van Nederven
een deel van het jaar woonde. Het schilderij is gebaseerd op een potloodtekening van Dirk Verrijk
(1734-1786). (bron: RAWB, ZUN 003357).

Haar grootste stichting was echter het gasthuis op het landgoed De Laer in
Zundert. In haar testament van 10 oktober 1483 gaf ze haar wensenlijstje.216 Na haar
dood en het overlijden van haar man moest een gasthuis worden gesticht met zeven
kamers en drie schoorstenen. Dit voor de opvang van vier arme mannen en drie
arme vrouwen van vijftig jaar en ouder. De vrouwen en de mannen hadden ieder
een eigen schoorsteen voor de warmte en er was een gezamenlijke verwarmde ruimte. De rolverdeling was traditioneel: de vrouwen moesten voor de mannen zorgen
en ze moesten wassen, koken en de bedden opmaken. Personen uit de familie van
de stichters kregen voorrang bij opname. Voor ieder van de zeven bewoners was een
prove beschikbaar van een zester rogge (346 liter) en 5 gulden voor kleding en dergelijke. Jan van Nederven moest later met de uitvoerders van haar testament maar
precies bepalen wat nodig was. Het gasthuis werd getimmerd van hout, dat Margriet
hiervoor beschikbaar had gesteld. Ze richtte deze charitatieve stichting op voor de
zeven arme lieden als compensatie voor de zeven doodzonden die zij en haar man
begaan mochten hebben tijdens hun leven. Margriet legde het toezicht op de bewoners en het financiële beheer na de dood van haar echtgenoot in handen van de pastoor van Zundert of diens plaatsvervanger, de kerkmeester, de Heilige Geestmeesters
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31 Maquette van het Hof op het Laer te Zundert. De maquette staat nu in het Cultuur Historisch Centrum
‘De Weeghreyse’ te Rijsbergen. Tim Rombouts vervaardigde de maquette. (bron: RAWB ZUN003411).

met de schout van Zundert of ook weer diens plaatsvervanger. De bewoners van het
huis moesten bij hun intrede al hun roerende en onroerende goederen inbrengen en
na hun overlijden zouden die toevallen aan de stichting.
Mochten er familieleden of vrienden zijn die deze stichting zouden willen belemmeren, dan zouden ze helemaal niets meer krijgen via haar testament. Tot uitvoerders van haar testament benoemde ze heer Henrick Block, plaatsvervangend
pastoor van Groot-Zundert, de priester Matthys van Wisbeke, Peter van Daesdonck
‘haren ghenadere’ en schout Anthonis van Outstaden.
De overeenkomsten met het apostelhuis van Fabri aan de Haagdijk, 28 jaar eerder
gesticht, zijn opvallend op de kernpunten: voor elkaar zorgen, een minimum leeftijd,
afstaan van bezit en toezicht vanuit de parochie. Een belangrijk punt – het celibataire
leven – noemde Margriet nog niet in haar testament en ze liet wat details over kleding en samen eten erbuiten.
Uit de tabel is al af te leiden dat het huis in Zundert aan een aantal eisen voldeed om
apostelhuis te worden genoemd, zoals het afstaan van bezit en samen eten. Een aantal
zaken was in haar testament nog niet vastgelegd, vooral de zaken die te maken hadden met de religieuze verplichtingen van de bewoners en de dagelijkse omgang met
elkaar. Net als in Breda was het toezicht op het huis verdeeld tussen de kerkelijke en
84
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Geslacht

Breda 1455

Zundert 1483

M

M/V

Leeftijd

60

50

Aantal bewoners

8 (13)

7

Afstaan bezit





Celibatair leven



Samen eten



û
û

Eigen kamers





Gepaste kleding



Dienstmaagd



û
û

Toezicht pastoor





Toezicht kerkmeester





Toezicht H. Geestmr.





Toezicht kapittel Breda



û

Toezicht stads/dorpsbestuur





Momboirs



û

Tabel 5.Vergelijking apostelhuizen Breda (1455) en Zundert (1483). Zundert op basis van het testament van
Margriet van de Laer, Breda/Haagdijk op basis van de statuten.

de wereldlijke overheid. Het kapittel van Breda deed niet mee in Zundert. Het dorp
lag ver buiten het machtsgebied van dit kapittel en er was hier geen machtsstrijd
gaande met pastoor van Princenhage. De belangen van het netwerk werden voldoende behartigd door de pastoor zelf en zijn plaatsvervanger. In Zundert committeerden alle partijen zich aan de totstandkoming van de stichting en daardoor werd
de angst weggenomen dat ze eigen verworvenheden zouden moeten inleveren.
Momboirs had mevrouw Van de Laer niet aangewezen, maar de toezichthouders
stelden er zelf twee aan in 1504. Het Zundertse huis ging weer een streepje meer lijken op het voorbeeld uit Breda.
Er is niet, zoals bij een echt apostelhuis, sprake van twaalf of dertien bewoners.
Het aantal bewoners legde ze vast op zeven. De reden die ze hiervoor zelf gaf was
een verwijzing naar de zeven hoofdzonden. Deze zonden waren:
• Hoogmoed en ijdelheid (superbia)
• Hebzucht (avaritia)
• Onkuisheid of lust (luxuria)
• Afgunst of jaloezie (invidia)
• Gulzigheid (gula)
• Woede of wraak (ira)
• Luiheid (acedia)
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32 Plattegrond van het Hof te Laer in Zundert op basis van de kadastrale kaart van omstreeks 1830.
Aangegeven het landhuis en het gasthuiscomplex. (bron: Delahaye, Het gasthuis (1968) p. 8).

Aan het eind van de vijftiende eeuw was het thema van de zeven hoofdzonden
een populair onderwerp voor de schilders. Eén van de meest bekende schilderijen
van Jeroen Bosch heeft dit thema tot onderwerp. Binnen een cirkelvormige compositie worden in het schilderij van Bosch de hoofdzonden, de bijbehorende straffen en
beloningen uitgebeeld.
Het lijkt er sterk op dat Margriet, ook door de financiële omstandigheden gedwongen, het aantal bewoners tot zeven moest beperken. Bovendien was er geen dienstmaagd voorzien en moesten de vrouwelijke bewoners de zorg op zich nemen van de
vier mannen. Ze had dan zelf wel geen kinderen, maar ze moest toch rekening hou86
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33 Beeld van Margriet van
de Laer voor de ouderenwoningen te Zundert
die naar haar zijn genoemd. Het beeld is omstreeks 1983 gemaakt bij
het 500-jarig bestaan van
de stichting. In haar handen heeft ze symbolisch
de stichtingsakte van het
gasthuis. (Foto: auteur).

den met haar familie. We zagen al dat ze het landgoed de Koekelberg bij Ulvenhout
aan een familielid schonk. Er moet druk vanuit de familie op haar zijn geweest en
vandaar dat ze een bepaling op liet nemen dat protesterende familieleden helemaal
niets zouden krijgen. Dan was er nog haar man die na haar dood het vruchtgebruik
zou krijgen van haar bezittingen. Er zijn aanwijzingen dat hij al was begonnen met
het verkopen van bezit dat eigenlijk bestemd was voor het nieuwe godshuis.217
Verder moest Margriet alle benodigde inkomsten bij elkaar schrapen die nodig waren. Roggecijnzen aan een familielid en een knecht zouden na hun overlijden weer
toevallen aan haar nieuwe stichting.
De executeurs van haar testament gaven een hoeve bij het gasthuis uit tegen een erfpacht van 140 lopen rogge en 8,5 Rijnse guldens per jaar. Dit zou de basis moeten
worden voor de kost en inwoning van de arme bewoners. De pachter beklaagde zich
echter al in 1504 over de hoogte van de pacht. De momboirs, de bestuurders van het
huis, kwamen hem een jaar daarop tegemoet en scholden een substantieel deel van
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34 Schilderij van Jeroen Bosch over de zeven hoofdzonden, gemaakt rond 1500. Een tijdlang hing het schilderij in het slaapvertrek van de Spaanse koning tegenover een schilderij van de zeven sacramenten.
(bron: Museum Het Prado in Madrid P02822).

de cijns kwijt. Aan het begin van de zestiende eeuw kon het gasthuis, op basis van de
inkomsten, niet meer dan zes vrouwen tegelijk plaatsen. Mannen werden toen al
niet meer aangenomen.
Het Gouda-Nispen-netwerk was sterk vertegenwoordigd bij deze stichting als
we op de namen afgaan van de uitvoerders van testament van Margriet. Bredanaar
Henrick Block functioneerde meer dan 26 jaar als de plaatsvervanger (vicecureyt) van
pastoor Johannes van Nispen. Van Nispen zelf kon door zijn drukke werkzaamheden in Antwerpen, Hilvarenbeek en Breda maar incidenteel in Zundert zijn.
Daarom vertrouwde hij op zijn plaatsvervanger als pastoor. Waarschijnlijk overleed
Hendrik Block rond het jaar 1496.218 De tweede uitvoerder Matthijs van Wisbeke
kwam uit een Rijsbergse familie waarmee Walterus van Gouda nauwe contacten onderhield. Leden uit deze familie benoemden de kapelanen van het door hem gestichte Antoniusaltaar in de kerk van Groot-Zundert. Schout Anthonis van Outstaden (of
88
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35
Detail uit schilderij van Jeroen
Bosch met de straffen voor de zeven
hoofdzonden. Het stelletje in het bed
wordt aangevallen door duivels vanwege hun onkuisheid (luxuria). De
wat dikke man achter de tafel in de
tent wordt gestraft vanwege zijn
gulzigheid (gula). De man rechts op
de pijnbank wordt door een duivel
met een zwaard aangevallen vanwege
de zonde van de woede (ira). (bron:
Museum Het Prado in Madrid
P02822).

Ostayen) had waarschijnlijk een meer dan puur formele band met het gasthuis. Hij
bemoeide zich direct met het financiële beheer van de stichting. Zijn naamgenoot en
vermoedelijk familielid, de priester en doctor in de medicijnen Jacob van Ostayen,
fundeerde in 1561 twee extra proven in het gasthuis. Daarnaast stichtte hij een studiebeurs voor studenten uit Zundert en Brecht die voor priester wilden leren.219
De statuten van het gasthuis te Zundert van 1511
Margriet van de Laer had in haar testament alleen het absolute minimum aan regels gegeven voor het nieuwe gasthuis. Veel wees daarbij al op een apostelhuis net
zoals het andere voorbeeld aan de Haagdijk te Breda. Maar de leefregels voor de bewoners waren niet vastgelegd en pastoor Johannes van Nispen leek het beter alles
eens een keer uitgebreider op schrift te stellen. Het kan zijn dat hij zijn dood voelde
naderen. De statuten werden vastgesteld op 7 november 1511 en een week later was
de pastoor al overleden.220
Jan van Nispen vroeg de priester en magister Christiaan van der Heiden dit project te gaan uitvoeren. Hij had al eerder met Van der Heiden samengewerkt in
Zundert, die tussen 1503 en 1505 zijn plaatsvervanger was geweest.221 Magister
Christiaan vormde een commissie met daarin de door Margriet aangewezen bestuurders van haar gasthuis, aangevuld door aan aantal bewoners van de plaats. Met naam
genoemd zijn de plaatsvervangend pastoor Cornelis Henrick Thonyssn en schout Jan
Dudin.
De commissie nam de statuten van het eerder door Anselmus Fabri aan de
Haagdijk gestichte apostelhuis als voorbeeld. Deze overeenkomst werd overigens al
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in 1951 ontdekt door archivaris en historicus Brekelmans in zijn boek over het
Bredase gasthuis. Overigens daar nog met vraagtekens omgeven.222 Er zijn vele
woordelijke overeenkomsten tussen de twee statuten; echter: de Zundertse statuten
zijn wat korter en hier en daar zijn er wijzigingen aangebracht. De factor tijd speelt
daarbij soms een rol, maar ook voortschrijdend inzicht. Voorts was het huis in
Zundert bedoeld voor mannen én vrouwen, wat op een aantal punten al wijzigingen
noodzakelijk maakte.
In vergelijking met het eerder opgestelde testament van Margriet van de Laer werden een aantal verschillen met Breda rechtgetrokken of meer precies omschreven.
De leeftijd werd nu omhoog getrokken, net zoals in Breda, naar 60 jaar. Verder
werd bepaald dat de bewoners celibatair moesten leven en samen de maaltijd genoten. Een dienstmaagd benoemen hoefde nog steeds niet, want daarin voorzagen de
drie vrouwelijke bewoners.
Beide statuten overziend kan er worden vastgesteld dat het huis in Zundert aan
dezelfde basiseisen voldeed als het huis aan de Haagdijk (afstaan bezit, verplicht
koorgebed en misbezoek, vreedzaam samenleven, eigen kamer, samen eten), maar
dat alles wat gemoedelijker en meer op de menselijke maat is opgeschreven. Had het
huis aan de Haagdijk een zwaar bestuur met twee gasthuismeesters van buiten, een
overste en twee financiële verantwoordelijken uit de broeders benoemd, dan had
Zundert alleen een bestuur. Dit bestuur kon uit zijn midden wel momboirs benoemen. We weten door de in 1511 vastgelegde statuten dat er toen twee gasthuismeesters of momboirs waren. Verder kon het bestuur wat meer dispensaties geven en
werd er in Zundert minder verplicht gebeden. Kortom het strenge, kloosterachtige
karakter dat in Breda nog overal was terug te vinden, ontbrak voor een belangrijk
deel in Zundert.
We weten van Fabri dat hij berucht was om zijn hang naar het opstellen van
uitgebreide statuten. Zijn kanunniken in Antwerpen bedongen bij hem, voordat hij
terugkeerde naar Rome, dat hij geen regels meer zou opstellen voor hen. Als jurist
kon Fabri dit toch niet laten. Zijn regelzucht was bij de Bredase statuten soms goed
te merken. In het artikel over het dekken en opruimen van de tafel bepaalde hij bijvoorbeeld dat dit moest gebeuren door twee broeders. En dat niet alleen, maar er
moest nog een roulatieschema worden gemaakt dat begon met de twee oudste broeders en dan weer door naar de twee jongere, etc. In Zundert hield men het kort en
bepaalde de statutencommissie dat de vrouwen dit moesten doen, in onderling overleg neem je dan aan.
Een ander opvallend verschil was het bedelen en de aanwezigheid van de bewoners bij brood- en gelduitdelingen. Fabri had net zoals andere apostelhuizen in
Leuven en Brussel dit aspect opgenomen.223 In Zundert was hiervan echter niets te
lezen. Waarschijnlijk paste dit minder binnen een plattelandscontext, waarin de familie altijd nog bij kon springen.
Tabel 6.Vergelijking tussen statuten apostelhuis Breda (1455)
en dat in Zundert (1511).
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Bepalingen

Zundert Breda Opmerkingen

Aanname ongehuwde bewoners zonder kinderen ouder 
dan 60 jaar




Verbod op vleselijke omgang

û
û
û
û

Alle bezittingen bewoners vallen toe aan huis





Kledingvoorschriften

û



Inbrengen bed, beddengoed. Inclusief kleding vervalt
alles aan het huis





Samen eten in refter zonder te praten en lezen gebeden
voor en na maaltijd





Avondgebed met gedenken weldoeners en landsheer





Dekken en opruimen tafel





Zorgen voor zieke bewoners





Geven sacramenten aan zieken





Gaan slapen en bidden





Vreedzaam met elkaar omgaan





Verbod op bezoek taveernes en feesten





Verbod op houden honden en hebben steekmessen

û



Bewerken land en meehelpen in huis





Bij vrienden eten of vrienden uitnodigen voor de maal- 
tijd



Aanstellen gasthuismeesters of momboirs
Taken momboirs en kiezen gasthuisoverste uit bewoners
Kiezen van twee toezichthouders op financiën uit bewoners

In Zundert ook vrouwen. In Breda schout
geen rol bij aanname, maar kapittel weer
wel.

v

v
In Zundert kunnen momboirs dispensatie
verlenen
In Zundert kunnen momboirs dispensatie
geven voor vervallen kleding e.d. na dood
aan huis
In Zundert mannen en vrouwen elk aan
kant van de tafel.

In Zundert is dit vrouwenwerk. In Breda
toerbeurt voor twee broeders
In Zundert zorgen vrouwen voor vrouwen
en mannen voor mannen. In Breda: weigeraars het huis uit.



Aanwezig zijn bij uitdelingen en pitanties

û
û

Bij slecht gedrag uitzetting uit huis zonder ingebracht
bezit





Bij besmettelijke ziekte uitzetting uit huis met ingebracht bezit





Bij vrijwillig vertrek blijft bezit aan het huis





Arbeid alleen met toestemming toezichthouders en inkomsten komen aan het huis





Iedere dag naar de mis





In Zundert mag men ook naar de voormis.

Getijdengebed onderhouden





Zundert: 15 Wees Gegroet en 15 Onze
Vader. In Breda: 36 Wees Gegroet en 36
Onze Vader

Zedig en rustig kerkbezoek





Vier keer per jaar biechten bij de pastoor





Begrafenis in de parochiekerk zonder maaltijd





Bewoners beloven bij intrede de statuten te onderhouden





Vrijdag bedelen om brood



In Zundert Spaanse pokken (syfilis) genoemd. In Breda gaan inkomsten prove
deels door na uitzetting.
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Het facet tijd werkte door bij het opstellen van de statuten in 1511, meer dan
een halve eeuw na het vastleggen van die regels te Breda. In Zundert werd bij de
lijst van besmettelijke ziektes die tot uitzetting van de bewoners noopten nadrukkelijk de Spaanse pokken genoemd. Hiermee werd de seksueel overdraagbare ziekte
syfilis bedoeld. Aan het eind van de vijftiende eeuw nam deze ziekte epidemische
vormen aan en werd toen ‘Franse ziekte’ genoemd. Dit omdat Franse soldaten de
ziekte zouden hebben verspreid vanuit Italië. In de Nederlanden werden Spaanse
soldaten hiervan verdacht. De ziekte was in die periode eigenlijk niet te behandelen
en besmette personen konden grote wratten ontwikkelen, en vergroeiingen. Syfilis
kon in een verder stadium de hersenen aantasten. Op basis van een bottenonderzoek
kon worden aangetoond dat de in 1504 overleden Engelbrecht II van Nassau aan syfilis leed.224 Daar er geen behandeling bestond, werden mensen die aan deze ziekte
leden vaak geïsoleerd. Vandaar de opgenomen bepaling over uitzetting uit het gasthuis van syfilislijders.
In Zundert had het Fabri-Gouda-Nispen netwerk een stevig steunpunt opgebouwd. Dit steunpunt bestond uit het pastoraat zelf, de plaatsvervangers-pastoors, de
kapelanieën en het gasthuis. Er waren banden opgebouwd met het aan Windesheim
gelieerde klooster van Vredenberg en Margriet van de Laer, afkomstig uit een bastaardtak van de Nassaus, zou een groot deel van haar vermogen wegschenken aan
het door haar zelf opgerichte gasthuis. Verder schonk Margriet gelden aan het klooster Vredenberg. Een belangrijke spilfiguur was Johannes van Nispen, die als pastoor
Zundert bestuurde tussen 1473 en 1511. Walterus van Gouda moet hem geholpen
hebben met het bemachtigen van belangrijke kerkelijke functies. Van Nispen resideerde niet zelf als pastoor, maar zorgde voor kundige en academisch geschoolde
plaatsvervangers. Tijdens zijn pastoraat werd de kerk van Groot-Zundert ingrijpend
verbouwd met een nieuw koor inclusief de dwarspanden. Het nieuwe gasthuis in
zijn parochie kreeg statuten die waren afgeleid van die van het apostelhuis van
Anselmus Fabri aan de Haagdijk te Breda.
Hiermee zijn ook in Zundert de drie doelstellingen van het netwerk goed terug
te zien: het bouwen van nieuwe kerken voor het versterken van de eredienst, het
oprichten van een gasthuis of apostelhuis om het ideaal van een vreedzaam apostolisch leven in armoede uit te dragen en goed opgeleide geestelijken die als rolmodel
fungeerden voor hun gemeenschap. Dat pastoor Johannes van Nispen de zielzorg
overdroeg aan een plaatsvervanger is dan nog maar een klein smetje op zijn blazoen.
Conclusie
Aan het begin van dit artikel zijn een drietal vragen gesteld omtrent het netwerk
van Fabri in en rond Breda na zijn overlijden te Florence in augustus 1449. De eerste
vraag was of zijn netwerk bleef functioneren na zijn overlijden? Dat was zeker het
geval en tot na het jaar 1500 bleef zijn netwerk actief in de regio Breda. We zagen al
dat bij de stichting van het gasthuis aan de Haagdijk zes jaar na zijn overlijden een
drietal Antwerpse kanunniken waarmee hij intensief had samengewerkt tijdens zijn
leven optraden als de uitvoerders van zijn testament en deze stichting tot een succes
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maakten. Twee van hen verwierven pastoraten op strategische plaatsen. De verovering door Johannes Brouwers van de parochie Gilze was een belangrijkrijk wapenfeit, want hierdoor drong het netwerk binnen in een door de abdij van Thorn gecontroleerde parochie. Verder was het opvallend dat een tweetal van zijn Romeinse
relaties, Hendrik Raescop en Walterus van Gouda, zich in de Nederlanden gingen
vestigen. Vanuit Utrecht richtten zij hun pijlen op de regio Breda-RijsbergenZundert en verwierven ook daar posities en bouwden hun netwerk regionaal uit.
Vooral Zundert ontwikkelde zich tot een sterk steunpunt. Walterus van Gouda gaf
in de jaren ’70 van de vijftiende eeuw het estafettestokje door aan zijn protégé
Johannes van Nispen.
De volgende vraag was hoe de samenstelling van het netwerk zich ontwikkelde.
Anselmus Fabri had zijn zwaartepunt liggen bij het kapittel van Antwerpen, het hof
van de hertog en de kloosters van norbertijnen en Windesheim in Brabant.
Daarnaast onderhield hij betrekkingen met het Bredase kapittel in hun gezamenlijke
strijd tegen de pastoor van Princenhage. Zijn adjudant Gouda hield de banden met
de in Brabant gelegen Windesheim-priorijen en hij versterkte zijn banden met de
Nassaus en het Bredase kapittel. In het echtpaar Maria van Loon en Jan IV van
Nassau had hij een unieke en vaste steunpilaar bij hun gezamenlijk streven te komen
tot kerkhervorming. Gouda symboliseerde zijn goede relatie met Breda en de graven
door een Petrus- en Paulusaltaar te stichten in de Grote kerk van Breda. Dit altaar
stond symbool voor de nauwe band tussen de stad en de paus te Rome. Nog tijdens
het leven van Walterus van Gouda werd het klooster van Catharinadal hervormd
naar het voorbeeld van de strenge regels die golden binnen Windesheim. Graaf Jan
van Nassau was de opdrachtgever achter dit project, dat in gang was gezet door een
groep van norbertijnse abten. Met steun van het Bredase kapittel en de Windesheimpriorij van Grobbendonk kwam er door toedoen van Maria van Loon het augustinessenklooster van Vredenberg tot stand samen met een convent voor Grauwzusters.
Deze laatste instelling was een mix van een begijnenconvent en een apostelhuis. Bij
beide instellingen werd gestreefd naar een slotverplichting, waardoor de vrouwelijke
religieuzen zoveel mogelijk binnen het gebouw bleven afgeschermd van de boze
buitenwereld.
In Zundert werd Margriet van de Laer, afkomstig uit een bastaardtak van de Nassaus,
meegetrokken in deze ontwikkelingen. Zij had contacten met Vredenberg en stichtte een gasthuis op haar eigen domein naar voorbeeld van het apostelhuis van
Anselmus Fabri aan de Haagdijk te Breda. Dit alles gebeurde onder het pastoraat van
Johannes van Nispen. Deze landdeken van Hilvarenbeek was de voornaamste opvolger van Gouda in de regio. Hij werkte nauw samen met de Nassaus en hij probeerde
hetzelfde contactenpatroon op te bouwen als Fabri. Hij was kanunnik te Antwerpen
en hij had een beneficie in Brussel. Hij werkte samen met kundige plaatsvervangers
in Zundert en gedurende zijn pastoraat werd de parochiekerk vernieuwd en kwam
er een apostelhuis.
De doelen van het netwerk bleven grotendeels overeind staan na Fabri. Het eerste doel was de bouw van nieuwe kerken om de eredienst en de eucharistie extra cachet te geven. Dit varieerde van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen (Fabri)
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Situatie parochies rond Breda 1420 (ook afb. 6)

Situatie parochies rond Breda 1450 (ook afb. 9)

Kleuren:
=abdij van Thorn,
=de heren van Breda/Nassaus,
=Tongelo (norbertijnen),
=abdij van Sint-Baafs uit Gent,
=heren van Zundert,
=johannieters.
Met blauwe kruisen + zijn de kerken aangegeven waar het Fabrinetwerk de benoeming van de pastoor controleerde. Groot-Zundert is
nu in bezit gekomen van de
Nassaus. De parochie GrootZundert wordt een machtbasis van
het Fabri-netwerk doordat het netwerk de pastoor levert en er een
gasthuis sticht.
(kaart: Karel Leenders).

36 Kaart met daarop aangegeven de situatie rond 1500 voor de parochies gelegen in en rond Breda. Met kleur is aangegeven wie de
patronaatsrechten had van de kerk en daarmee de benoemingen
van de pastoors controleerde.
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en de domkerk te Utrecht (Raescop en Gouda) tot de dorpskerk van Zundert
(Nispen). Zij waren de organisatoren achter de schermen en zorgden voor het geld.
Deels gebeurde dit door het opkloppen van volksdevoties met het doel meer bezoekers naar hun kerken te trekken. Het opkloppen van deze devoties en de daarmee
samenhangende aflaathandel zou ironisch genoeg later één van de oorzaken worden
van de protestbeweging rond Luther en Calvijn. Hun tweede doel was het stichten
van conventen en apostelhuizen die als voorbeeld konden dienen van een waarlijk
apostolisch leven. De apostelhuizen moesten de gewone burgers tot voorbeeld zijn,
de grauwzusters de begijnen, en de augustinessen van Vredenberg moesten de chique
norbertinessen van Catharinadal scherp houden. Inspiratie kwam vooral uit de
Moderne Devotiebeweging, die lekenvroomheid en allerlei vormen van gemeenschappelijk leven voorop stelde. Goede opleiding van geestelijken was daarbij een
derde doel. Fabri, Raescop, Gouda en Nispen waren allemaal academisch geschoold
en priester. Johannes van Nispen werkte in Zundert nauw samen met kundige aan
de universiteit opgeleide plaatsvervangers. Geleidelijk wordt de invloed van de Alma
Mater van Leuven steeds beter merkbaar. Fabri had aan de basis gestaan van Leuven,
maar Johannes van Nispen studeerde er al en gaf er les. Deze invloed van Leuven
zou interessante materie zijn voor een vervolgonderzoek. Het is de vraag hoever er
verbindingen zijn tussen dit middeleeuwse op kerkhervorming gerichte netwerk en
de personen die na 1550 in Brabant de katholieke contrareformatie op gang brachten.
Tijdens het leven van Anselmus Fabri kon zijn netwerk al de controle overnemen binnen een paar parochies. In 1438 viel de parochie Gilze in hun handen en
werd veroverd op Thorn. In 1442 werd de parochie van Rijsbergen veroverd op de
abdij van Sint-Baafs. Zundert volgde in 1470. De clustering van instellingen ging
versterkt door na het overlijden van Fabri. Tussen Breda en Zundert kwam een netwerk van instellingen tot stand die de ideeën van de kerkhervormingsbeweging ondersteunden. Deze religieuze instellingen waren aan elkaar gekoppeld. Grobbendonk
aan Vredenberg en Vredenberg via de biechtvader aan het Grauwzustersconvent te
Breda. Het klooster Vredenberg was weer verbonden met Zundert door het
Antoniusaltaar en de persoon van Margriet van de Laer.
Door de stichting van Vredenberg kon het netwerk zelfs verder binnendringen in de
vijandelijke parochie van Princenhage. De parochie Princenhage zelf bleef buiten
beeld, net zoals Rijsbergen dat na 1475 weer binnen de invloedssfeer van de abdij
van Sint-Baafs uit Gent viel. De belangen van de Nassaus en het netwerk van geestelijken in deze regio liepen parallel. De Nassaus wilden de invloed van vreemde heren
terugdringen en de geestelijken konden in hun kielzog de kerken overnemen. In
Rijsbergen waren de Nassaus overigens succesvoller dan het netwerk rondom
Raescop en Gouda. Ofschoon Raescop het pastoraat verwierf, zou Sint Baafs daarna
het pastoraat blijven opeisen en eigen mensen benoemen. In Groot-Zundert was de
operatie voor beide delen van het netwerk succesvol en de plaats ontwikkelde zich
tot een sterk bolwerk.
Helemaal aan het begin van deze publicatie, onder de titel, staat een citaat uit
een door Geert Groote geschreven pamflet. In dit pamflet uitte hij kritiek op de
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bouw van de domtoren te Utrecht en de eenzijdige aandacht van de hoge geestelijken op de bouw van kerken en hun eigen weelderige leven. In de ogen van Geert
Groote was de zorg voor gevangenen en armen net zo belangrijk. De geestelijken uit
het netwerk rondom Fabri namen deze aansporing serieus. Aan de ene kant waren ze
met een baksteen in de maag geboren en traden ze op als projectontwikkelaars bij de
bouw van nieuwe kerken in Antwerpen, Hilvarenbeek en Zundert. Hun kerken torenden letterlijk hoog uit boven het omringende land als teken van hun macht (en
hoogmoed). Naast deze kerken zorgden ze er wel voor dat er opvang kwam voor de
armen in hun thuisregio. Soms deden ze dat zelf (Fabri aan de Haagdijk te Breda),
soms spoorden ze personen uit hun netwerk hiertoe aan. Zo beïnvloedde Johannes
van Nispen de adellijke dame Margriet van de Laer tot het stichten van een gasthuis
in haar woonplaats Zundert.

96

Jaarboek De Oranjeboom 64 (2011)

Bijlage 1
Bronnen voor de stichting van het gasthuis te Zundert door Margriet van den Laer: extracten uit haar testament en een uitgave van de statuten.
Extracten uit het testament Margriet van den Laer, opgesteld 1483-10-10
Kopie op papier uit de zestiende eeuw
Bron: Regionaal Archief West-Brabant. Gemeente Zundert. Archief Gasthuis Margriet van de Laer.
Inventaris 1374, inventaris nummer 1. In dit inventarisnummer ook een kopie uit de zeventiende eeuw.
Zie: H.Van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis van Zundert en Wernhout (Zundert 1920) p. 233-249.
Een kopie uit de zeventiende eeuw in: Nationaal Archief, Nassauschen Domeinraad na 1581, inv. nr. 9257. In
ieder geval van na 1642.
De tekstuitgave zelf is te vinden op de website www.deoranjeboom.nl onder de pagina’s Jaarboeken.
Bijlage 2
Vergelijking tussen de statuten van het apostelhuis aan de Haagdijk (1455) en de statuten van het huis gesticht te Zundert (1511).
De hele vergelijkingstabel is te vinden op de website www.deoranjeboom.nl onder de pagina’s Jaarboeken.
GEBRUIKTE LITERATUUR EN BRONNEN
Archivalische bronnen
ACATH
BNCF
GA
GSPH
KHA
NA
RAANTW
RAWB
SAB
UA

Archief Catharinadal
Bibliotheca Nazionale Centrale, Firenze
Groninger Archieven
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz
Koninklijk Huisarchief Den Haag
Nationaal Archief
Rijksarchief Antwerpen
Regionaal Archief West-Brabant
Stadsarchief Breda
Utrechts Archief
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