Het gezin van Adam van Nispen uit Breda:
eerste-steenlegger van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar in 1468*
door

DRS. GEERTRUIDA DE MOOR
Onlangs vond in 'De Nederlandsche Leeuw' een discussie plaats over de afkomst
van het geslacht van Nispen 1. In dit artikel zullen wij ons bezighouden met het gezin
van de Bredase edelman Adam van Nispen. Dit geslacht voerde in zilver een klimmende groene leeuw, rood getongd en genageld, gekroond met een antieke rode kroon2 .

1. Adam van

ispen en zij'n voorgeslacht

Adam van Nispen werd omstreeks 1443 aangesteld als drossaard 3 van de heerlijkheid Breda. Dit was het hoogste juridische en bestuurlijke ambt, dat een ambtenaar namens de landsheer kon vervullen 4 . Adam oefende deze functie uit vrijwel tot
zijn dood op 45 of 6 juni 6 1475 7 ; zijn drossaardschap werd namelijk tussen 12 januari
1475 8 en 13 april 1475 9 beëindigd. Zijn handelingen op het gebied van rechtspraak
en financiën waren velerlei. Hij nam deel aan het berechten van overtreders en lnisdadigers. In 1457 maakte hij de rekening op over de boeten en compositiegelden 1o ,
te betalen door de bewoners van Breda die in strijd hadden gehandeld met het recht
van molendwang 11 . Dit recht hield in dat men gebruik moest maken van de molen
van de heer van een gebied. In 1459 wordt hij genoemd in de keuren (verordeningen) op het houden van schapen bitmen het rechtsgebied van Etten 12 . Aan de in
Brussel verblijvende Jan IV van Nassau, heer van Breda (1442-1475), liet hij in 1467
weten dat de schout van Baarle was doodgeslagen. Daarbij gaf hij Jan van Nassau in
overweging om de bisschop van Luik te verzoeken toestemming te verlenen de dader, die naar het kerkhof in Baarle gevlucht was, aldaar te arresteren 13. Daarmee zou
het asielrecht geschonden worden.
Adam stelde zich niet altijd gezagsgetrouw op, want in 1474 weigerde hij een
gevangene in Oosterhout uit te leveren aan het gerecht van de hertog van Brabant 14 ,
op dat moment Karel de Stoute van Bourgondië (1467-1477). In hetzelfde jaar,
1474, verleende Adam de Roosendaalse schout, Jan van Overhof, kwijtschelding van
alles wat hem ten laste gelegd zou kunnen worden wegens het niet uitleveren van
twee misdadigers 15. Op 12januari 1475 gaven hij en Jan van der Dussen, schout van
Breda, aan twee personen volmacht om bij de Raad van Brabant te vorderen dat het
hoger beroep tegen de schepenvonnissen van Roosendaal en Steenbergen werd verwezen naar de schepenbank van Breda 16.
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Adam werd ook betrokken bij het sussel~ van geschillen. In 1453 droeg de heer
van Breda, Jan IV van Nassau, hem op 0111. een geschil over een vijver of een eendenkooi in Zundert te beslechten. Op 5 juli 1469 verzocht de stad Antwerpen aan
de drossaard en rentmeester van Breda de geschillen tussen een inwoner van Etten
en een in Hoeven wonende poorter van Antwerpen bij te leggen 17. We weten niet
of hij succes had.
Bovendien ging het dagelijks bestuur in de stad hem ter harte. Zo moest hij in
1454 scherper toezien op de invoer van bier en paarden uit het land van Gelrel8 . In
1474 was hij verantwoordelijk voor de voedselvoorziening op de burcht van Breda 19
en op 7 september 1473 werd hij genoemd bij de verkoop aan Breda van al de
grond in Etten van het Sint-Janshospitaal in Brugge2o .
Waarschijnlijk was Claas van Nispen een voorvader van hem. Deze had in 1328
ook het ambt van drossaard vervuld21 en had in datzelfde jaar in Ginneken de schepenbank opgericht22 , waartoe hij van hertog Jan van Brabant volmacht had gekregen23 . In 1329 werd hij door de heer van Bergen op Zoom beleend met een stuk
wildert (woeste, onbebouwde grond)24 en in 1331 verkreeg hij twee percelen land in
de buurt van Roosendaal en Zegge 25 .
Adam van Nispen was niet onbemiddeld. Hij was leemnan van Jan IV van
Nassau 26 en werd op 10 september 1468 met het landgoed de Ypelaar in de parochie
Bavel beleend27 . Kennelijk had hij aan het eind van zijn leven moeilijkheden met
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12. Landgoed de YpeJaar re Bavel, zoals afgebeeld op een gravure uir de 17e eeuw (coll. BM)
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zijn leenheer. Omstreeks mei 1475 verw-eerde hij zich namdijk tegen de verbeurdverklaring van dit leen 28 . Deze twist duurde tot na zijn dood op 6 juni 1475, want
op 28 mei 1478 namen deken en kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda

13. GrafSteen in de Grote Kerk van Adam van Nispen (?-1509) met zijn
beide vrouwen Johanna van Vladeracke en Johanna Florisdr. van
Kijfhoek (uit: De grafzerken in de Groote of Onze Lieve Vrouwekerk
te Breda, 1923).
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de eeuwigdurende erfPacht, die rustte op de Ypelaar, over van abdis en kapittel van
Thorn ter voorkoming van verdere twisten29 . Behalve het Ypelaarleen had Adam
nog 2 morgen (ruim 1X hectare) land in Waarlandhuizen, geheten de Crimp, van Jan
van Nassau in leen30 en sinds 30 augustus 1472 8 morgen land in Waardhuizen 31 .
Ook had hij recht op de helft van de tienden in Emmikhaven en Waardhuizen 32 .

2. De jàmilie Van Nispen en de toren van de Onze-Lieve- VroutlJekerk in Breda
In 1468 legde Adam van Nispen de eerste steen voor de nieuwe toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda en bedekte hij deze steen met zilver en goud 33 .
Mogelijk werd h.iermee bedoeld dat hij zilveren en gouden munten op deze steen
legde om hiermee (mede) de bouw te bekostigen of hij bracht een zogenaamd bo/.ttIJoffe/;34. Hij werd later, samen met zijn twee opeenvolgende vrouwen, Johanna van
Vladeracke en Johanna Florisdr. van Kijfhoek, in deze kerk begraven 35 en wel rechts
van de toren 36 , vanuit het altaar gezien. In deze kerk bevond zich zeker vanaf 1418
de kapel van de Van Nispens 37 , waarin het altaar van Sint Joris, Sinte Catharina,
Sinte Barbara en Sinte Margriet38 stond. Op dit altaar moesten vier missen per week
gelezen worden 39 . Hij en later zijn oudste zoon Govert waren rector van dit altaar40 .
In 1484 vinden wij zijn zoon Johannes als kapelaan van deze kerk venneld 41 . Adam
zou de voltooiing van de toren niet meer beleven. Toen deze in 1509 klaar was,
sprak zijn zoon Johannes op de vigilie (vooravond) van Sinte Maria-Magdalena (21
juli), blootsvoets en geknield, een gebed uit. Hij vereerde hierna het kruis en legde
hierbij goud en zilver neer42 .

3. Het /sezin van Adanl van

Ni~pen

Daar Adams dochter Aleid religieuze in het oudste cisterciënzerinnenklooster in
de Noordelijke Nederlanden, Mariëndaal in Utrecht,43 was, werd haar sterfdatum en
die van haar ouders, broers en zusters44 in het necrologium aldaar opgetekend. Het
doel hiervan was dat op die dag een mis ter nagedachtenis van de overledene werd
opgedragen en de kloosterzusters ter memorie zouden bidden. Deze aantekeningen
bieden interessante aanknopingspunten.

a. De kinderen van Adam van Nispen bijJoha111w van Vladeracke die in de wereld
bleven
Adam trouwde op een ons onbekend tijdstip met Johanna van Vladeracke. Zij
stierf na het leven geschonken te hebben aan zes kinderen 45 op 3 december46 1450 47 .
Hun oudste zoon Govert werd op 9 februali. 1462 samen met zijn broer Johannes
ingeschreven aan de universiteit van Leuven 48 . Hij volgde zijn vader in het leen de
Ypelaar op, want op 30 juli 1475, ruim zes weken na de dood van zijn vader, legde
hij de leeneed af. In 1479 wordt hij als één van de leemnal1l1en van de Bredase heerlijkheid genoemd49 , telwijl hij in 1487, 1488, 1505, 1512, 1514 en 1515 het sche-
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penambt in Breda vervulde 50 . Op 15 juni 1481 schonk hij aan het kapittel van Sint
Pieter in Utrecht 9 morgen 5 hond (± 8 hectare) land, gelegen in het gerecht van
Weethuizen, in het land van Altena. Verder droeg hij een hoeve en 2712 n'lorgen
land in dit dorp aan het kapittel op, wat betekent dat hij er leenman van werd.
Govert zal ieder jaar als erfelijke tijns (grondbelasting) 36 philippusgulden van 30
groot vlaams (36 pondsI) betalen. De betaling moest in de maand mei in de stad
Utrecht voldaan worden 52 . Hij werd ook als leenman van de graaf van Holland en
de graaf van Nassau genoemd53 . Bovendien bezat hij land in Terheijden54 . Zijn
vrouw, Elizabeth van Cronenburg55 , overleefde hem 56 . Op 12 februari 1516 werd zij
namelijk beleend met 33 pond 8 schelling 6 denier uit de tienden van haar man, wijlen Govert van Nispen 57 . Govert had soms financiële problemen gehad. Weliswaar
was op 13 augustus 1502 de eis van een zekere Thomas Beukelaar tegen hem over
een niet nader genoemde zaak niet ontvankelijk verklaard58 . In 1510/11 en 1514/15
evenwel had het klooster Leeuwenhorst proceskosten gemaakt om hem een achterstallige lijfi·ente ten bate van zijn zuster Agnes, die in dat klooster verbleef, te laten
betalen 59 . In totaal had hij uiteindelijk 7 pond 15 schelling 4 denier betaald. Daar
Govert, op 26 oktober 1515 stierf'°, procedeerde Leeuwenhorst door tegen Goverts
zoon Adam, maar op 23 december 1517 werd de eis van de abdis om uit zijn failliete
boedel betaling te verkrijgen niet ontvankelijk verklaard 61 .
Floris van Nispen, de tweede zoon van Adam en Johanna van Vladeracke, was
in 1458 62 ,146063 en 1471 64 schepen, in 1494 officiaal en vanaf 1497 tot zijn dood op
1 november 150465 schout van Breda. Hij was waarschijnlijk ook lid van het
Leenhof van Engelbrecht van Nassau (1475-1504), heer van Breda 66 . In 1480 gaf hij
uitvoering aan het testament van een zekere Roelof Zebrechtsz. 67 Op 1 januari 1500
werd hij in plaats van zijn broer Govert door Engelbrecht van Nassau beleend met
de Ypelaar68 . Het ging Floris materieel bepaald niet voor de wind en in zijn testament - hij stierf op 1 november 1504 - erkende hij diep in de schuld te zitten. Op
14 januari 1505 verscheen zijn weduwe Johanna van Botland met haar zwager en
voogd, Johannes van Nispen, en in gezelschap van haar zoon Adam Florisz. van
Nispen voor de schepenen van Breda en Ginneken; vrouwen waren immers in deze
tijd handelingsonbekwaam. Floris had in zijn testament bepaald dat zij niet aansprakelijk gesteld mocht worden voor zijn aanzienlijke schulden. Al zijn goederen, vee
en land zouden moeten dienen om deze af te betalen. Om niet aansprakelijk gesteld
te worden voor het deficit hadden Johanna en haar zoon Adam afstand van de boedel gedaan ten voordele van hun zwager, respectievelijk oom, Johannes van Nispen,
die de schulden zou afbetalen. Als vergoeding moest Johanna aan Johannes 800
pond betalen, welk bedrag vanaf 2 december 1504, door Johannes ingevorderd kon
worden. Zij mocht wel de huisraad, haar kleding, juwelen, zilverwerk en dergelijke
houden. Johannes komt als gevolg van dat afstand doen op 2 december 1504 in het
bezit van het landgoed de Ypelaar. Na Johalmes' dood zou dit toevallen aan zijn
neef, Adam Florisz. van Nispen, op voorwaarde dat deze het goed zou besturen. Als
Adam zou sterven zonder wettige erfgenamen of als de Ypelaar verkocht zou worden, zou Johanna daaruit een rente van 48 pond krijgen. Daarenboven zou zij een
rente van 80 pond uit goederen in Roosendaal ontvangen als weduwgeld, dat haar
man Floris haar nagelaten had; bovendien mocht ze haar eigen goederen behou-
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den 69 . Zij moest haar zoon Adam onderhouden, waarvoor zij een deel van de inkomsten ontvangen zou, die haar zoon van zijn vader geërfd had 70 . Adam junior
werd op 7 december 1505 beleend met genoemd landgoed de Ypelaar. Hij trouwde
met Theodorica Gerlacusdr. de Roover uit 's-Hertogenbosch. (Na zijn dood hertrouwde deze met Hercules van Edigen, heer van Kestergate 71 .)
Floris van Nispen had nog een zoon, Willem. Deze was in 1485 in het bezit gekomen van 8 morgen land
6.5 hectare) in Meeuwen in het Zuidbroek. Dit land
kwam door Willems dood op een onbekend tijdstip in het bezit van zijn oom,
Govert van Nispen 72 . WillerTl moet vóór 1504 overleden zijn, want hij werd niet in
het bovengenoemde testament van zijn vader genoemd. Op 4 november 1504 werd
Floris als schout van Breda opgevolgd door Paulus van Nassau 73 .
We vinden in de necrologia van het cisterciënzerinnenklooster Mariëndaal in
Utrecht en het cistercîënzerklooster Sint Salvator in Antwerpen ook nog een dochter van Adam van Nispen, Maria, die op 8 mei van een ons onbekend jaar (1518?)
overleed en in het koor van het laatste klooster werd begraven74 • Haar man Jacob
was een zoon van Pieter Pot en Maria Teirebrots, die op 20 augustus 1447 dit klooster, ook wel Pieter Potsabdij genoemd, gesticht hadden 75 . Jacob stierf op 28 december van een ons onbekend jaar (1494?f6; op zijn sterfdag kregen de broeders van het
Sint-Salvatorklooster een extra uitdeling van voedsel of wijn77 .

b. De kinderen 1!an Adam 1!an Nispen bijJohanna Florisdr. 1!an Vladeracke die in de
geestelijke stand werden opgenomen
Over mr. Johannes van Nispen, de derde zoon van Adam van Nispen bezitten
wij tal van gegevens. Hij werd op 22 augustus 1452 aan de universiteit van Keulen
ingeschreven, waar hij op 3 juli 1457 bij magister HenriCLls van Breda afstudeerde 78 .
We weten al dat hij in 1462, samen met zijn broer Govert, zijn studie in Leuven
voortzette 79 . Na het beëindigen hiervan koos hij voor de geestelijke standso . Ook
van zijn carrière zijn wij vrij goed op de hoogte. Van 1473 tot zijn dood in 1511 genoot hij een pastoreel beneficie in Zundert. Hij oefende deze functie echter niet
persoonlijk uit, maar liet zich, naar de zede van de tijd, door een sociaal lager geplaatste priester vervangen. Dit was tussen 1473 en 1485 een zekere Hendrik Blok.
In 1501 treffen we Lenard Colkmans als zijn rentmeester in Zundert aan 81 . Op 24
oktober 1475 werd Johannes kanunnik van het kapittel van Sint Pieter in Utrecht82 .
In 1474175 was hij doctor in de beide rechten en rector van de rechtenf:îculteit aan
de universiteit van Bologna83 . Dit betekent, dat hij in de faculteit van de legisten (de
studenten die de hogere rechtenstudies volgden) de academische redevoering op de
feestdagen hield. Hij was aan deze universiteit in dat jaar zowel voor de citramontani
(Italianen) als de ultramontani (studenten van benoorden de Alpen) een belangrijk
medewerker84 . Op 18 oktober 1478 werd hij tot priester gewijd en tot professor in
Leuven benoemd. In dat jaar doceerde hij ook aan het Quadrivium in Leuven, waar
men de vier hoogste van de zeven artes liberales s5, namelijk arithmetica (algebra), geometrie (meetkunde), muziek en astronomie onderwees. In 1485 trad hij toe tot de
Raad van de bisschop van Luik86 . Hij werd gekozen tot deken van de SintPieterskerk in Hilvarenbeek en later ook in het kapittel van Sint-Oedenrode. Bij
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deze gelegenheid deed Johannes af<;tand van zijn proostschap van de Onze-LieveVrouwekerk in Kalnerijk 87 , een ambt dat hij dus daarvóór bezeten moet hebben. Op
7 november 1478 werd hij door het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Antwerpen als
kanunnik aangenomen 88 . In 1484 bekleedde hij het ambt van meier89 . (Een meier
staat aan het hoofd van een meierij, int daar voor zijn heer gelden en verzorgt de
rechtspraak. In andere streken heet hij schout ofbaljuw.) Samen met MI. Wilhelmus
van Alphen, pastoor van Breda, verklaarde hij in 1485 100 dtlCaten schuldig te zijn
aan Victor van Bakerem in Brussel, die deze op last van de paus ten behoeve van
Engelbrecht II van Nassau uit moest betalen aan Dirk Huwaghen 90 . Tussen 1488 en
1492 trad hij als medeverantwoordel~jke op bij het innen van de intredegelden van
pasbenoemde kanunniken 91 . Maar in 1492 trad hij af en werd opgevolgd door eerdergenoemde Wilhelmus van AIphen 92 . In maart 1496 deed h~j a[,tand van dit beneficie 93 . Vóór 1494 had hij een bedevaart naar Jeruzalem gemaakt en was hierdoor
Jeruzalemridder geworden 94 . In 1494 werd hij deken van Hilvarenbeek')5. In SintOedenrode stelde hij op 5 augustus 1494 een onderzoek in naar de relikwieën van
de heilige Oda 96 , een heilige uit de tijd van de Merovingers, die in het naar haar genoemde Sint-Oedenrode begraven was 97 . In 1511 was hij in een conflict over grond
gewikkeld met de heer van Ginneken, wat aanleiding voor Jan de Meyere was om

14. De abdij te Leeuwenhorst op een anoniem schilderij uit de 17e eeuw (Rijksmuseum Het
Catharijneconvent, Utrecht).
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een kaart van dit gebied te maken98 . Johannes overleed op het feest van de heilige
bisschop Brictius 99 (13 november)JOO in 1511. Eén van de grondleggers van het
Collegium Trilingue, Hiëronymus van Busleyden, schreef bij zijn dood een
grafdichtlOl. (Floris' oom, Nicolaas van Nispen, had dit college mede gesticht102.)
Adams dochter Aleid, die, als eerder gezegd, religieuze in Mariëndaal was, stielf
aldaar als oudste zuster van dat klooster, op 28 n1.ei 1536 103 . Zo'n oudste en meest
ervaren religieuze van het klooster heette seniora en bezat zekere privilegesl04 .
In 1456/57 trad Agnes, ook een dochter van Adam van Nispen en Johanna van
Vladeracke, in het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst op jeugdige leeftijd
in 105. In deze abdij verbleven alleen dochters uit de hoogste kringen van het gewest
Holland en daarmee geparenteerde families 106 en hadden zij een tamelijk luxueuze
levensstijl107. Agnes gold dus als een standgenote en was misschien wel een verwante
van bepaalde inwoonsters van Leeuwenhorst108 . Zij had in 1488, op een ons onbekend tijdstip, haar geloften gedaan J09 . In 1493/94, toen een aantal medezusters die
het niet eens waren met de door de visitator opgelegde vernieuwingen, naar Utrecht
gingen om bij de bisschop hun recht te halen,lJO had zij het ambt van onderkelwairsterlIl. (Zij stond de kelwairster, die verantwoordelijk was voor de aanschaf van
voedsel en drank, biYJ2.) Uit het feit dat zij thuis bleef, valt af te leiden dat zij zich
niet had aangesloten bij de rebellen. Zij stierf op 6 maart 113 van een ons onbekend jaar
vóór 1510/11. In dat jaar probeerde het klooster namelijk achteraf nog de aan Agnes
toekomende lijfrente, die haar broer Govert niet had willen betalen, gerechtehjk in
te vorderenJ14, zoals hierboven in 3 a. vermeld.
c. Het kind van Adam van Nispen bijJohanna Florisdr. van Kijfhoek

Op 21 augustus 1531 stierf Elizabeth van Nispen, die met Judocus van Wijk getrouwd was. Daar in het necrologium van Mariëndaal het Latijnse woord germana,
dat onder andere met halfzuster vertaald kan worden, en niet soror (zuster) werd gebruikt l15 , moeten we aannemen dat Elizabeth een dochter was uit Adam van
Nispens tweede huwelijk met Johanna Florisdr. van Kijfhoek 116 . Hij trouwde met
haar op of na 18 december 1461, want op die datum werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld. Over het algemeen gebeurde dat op of vóór de huwelijksdag;
daarbij werden, zoals nu nog, ook financiële regelingen getroffen. En Adam verleende zijn tweede vrouw Johanna Florisdr. van Kijfhoek dan ook een hjfi-ente op een
hofstad (boerderij) met 10 hond (ruim 1 hectare), gelegen achter de kerk aan de
zuidkant van de Steeg in Waardhuizen J17 . Op dezelfde dag werd zij ook beleend met
5 morgen land met de naam de Uiterse Pede[l18. Zij overleed op 11 april 1J9 1476 J2o .

4. De financiële ondergang van de familie Van Nispen
Kennelijk was de familie Van Nispen aan het eind van de 15e eeuw in financiële
moeilijkheden geraakt. Mogelijk hadden de studerende zonen van Adam veel gekost.
Bovendien moest hij lijfrentes in voorname kloosters en bruidschatten voor zijn
dochters opbrengen. Hierbij komt nog zijn kerkelijke liefdadigheid in 1468 bij de

66

Jaarboek De Oranjeboom 45 (1992)

bouw van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda. Waarschijnlijk was er
na de dood van Adam in 1475 weinig te verdelen.
We weten al dat ook zijn zoon Floris er zeker op het eind van zijn leven bepaald niet best bij zat. Dit was eveneens het geval met Aclams oudste zoon, Govert,
want in 1510/11 en in 1514115, zoals we in 3 a vernîeldden, vinden we in de rekeningen van Leeuwenhorst kosten voor een proces voor het Hof van Holland om
Govert van Nispen de achterstallige lijfrente ten behoeve van zijn zuster Agnes te laten betalen. Deze lijfrente, die vanaf 1507/08 jaarlijks door het klooster aan haar betaald was, kennelijk omdat Govert in gebreke gebleven was, bedroeg 12 pond per
jaar 121 . Govert stierf, zoals we boven al vermeldden, op 26 oktober 1515 122 . Dat hij
in 1515 overleden was, blijkt ook uit de verklaring, die zijn zoon Adam toen voor
het Hofvan Holland aflegde 123 . Deze Adam Govertsz. was op 6 juni 1495 als student
in Leuven ingeschreven124 en legde op 20 april 1519 de leeneed af. Hij reisde veel in
Frankrijk en Duitsland. Bij zijn thuiskomst in 1515 merkte hij dat zijn vader overleden en dat het ouderlijk huis geplunderd was. Hadden schuldeisers misschien eigen
rechter gespeeld? Adam Govertsz. werd op 11 september 1521 bij vonnis van het
Hof van Holland vervallen verklaard van de goederen, die hij van graaf Hendrik III
van Nassau in leen had 125 . Mede daarom moest hij 8 morgen land, die naast de
Allersdijk tussen Middengraaf en de Nieuwe Vliet in Waardhuizen gelegen waren,
verkopen; hij deed dit aan Wi11em Goudt, rentmeester van Noord-Holland I26 . Adam
stierf op 20 november 1535 127 , nadat hij in 1521, in een proces voor het Hof van
Holland, van zijn lenen vervallen verklaard was 128 .

5. De

c!tsta/nnJ.in~r;

IJan de familie Van Nispen 1!an de fa/nihe Van Teilingen

Dat Adam van Nispen senior afstamde van Genit van Voorne, burggraaf van
Zeeland, en zijn vrouw Hadewich van Borselen129 , valt niet uit documenten uit de tijd
zelf aan te tonen. Ervóór pleit echter wel dat later Adams dochter Agnes van Nispen in
Leeuwenhorst als religieuze geaccepteerd werd. Als regel werden in dit ldooster immers
alleen mei~es opgenomen uit geslachten, die venvant waren aan de L,milies Van
Teilingen en Van Alkemade, die aan de wieg van Leeuwenhorst gestaan hadden130. Het
bovengenoemd echtpaar was nauw met Leeuwenhorst verbonden, want in 1322 deden
Genit van Voorne, burggraaf van Zeeland, en z~jn vrouw Hadewich van Borselen uitspraak in een geschil tussen abdis Christine van Teilingen en haar tantezegger Jan Jansz.
van de Wateringen 131 . Gerrit van Voorne stamde van het huis Van Teilingen af32.
Ook in later tijd traden er nog afStammelingen van Adam van Nispen in
Leeuwenhorst in, wat uit het volgende moge blijken. Willem Eustachiusz. van
Brakel, die op 29 juni 1529 vermeld wordt, trouwde met Catharina Govertsdr. van
Nispen. Zijn zoon, Eustachius van Brakel, onder meer schout en burgemeester van
Utrecht, trouwde voor de tweede keer met Margriet van Waal van Vronestein. Een
dochter van Catharina van Nispen, Geertruida Eustachiusdr. van Brake1133 , werd in
1567 in Leeuwenhorst novice 134 en in 1568 zuster U5 . In 1569 werd zij beleend met
het landgoed Amelisweert 136 . Na de opheffing van het klooster in 1574 trouwde zij
in 1581 met Philips van Assendelft137 . Zij stierfna 1613 138 .
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Al eerder, namelijk in 1531132, was haar nicht Christine van Waal van Moersbergen, dochter van Wilhelmina van Brakel enJan van Waal van Moersbergen 139 , in
Leeuwenhorst gekomen l40 . Deze werd in het jaar daarop tot het noviciaat
toegelaten 141. In 1549 bezocht zij doctor Pieter van foreest. Hij schatte bij die gelegenheid haar leeftijd op twintig jaar l42 , zodat zij omstreeks 1520 geboren moet zijn
en erg jong in het klooster getreden was. Zij leed aan epilepsie, wat Van Foreest als
een vorm van hysterie beschouwde, die veroorzaakt werd door haar besloten leven
als religieuze. Voor zijn behandeling verbleef zij tijdelijk op het slot Ter Coulster,
waar haar familieleden, Dirk van Waal van Moersbergen en Clara van Zuilen van
Nyevelt, woonden 143 . In 1549/50, toen haar vader overleden was, was haar moeder,
Wilhelmina van Brakel, als provenier, een jaar in het klooster Leeuwenhorst 144 .
Christine stierf op 21 oktober 1573 145 . In 1594 deed Christines dienstbode, met wie
zij naar Utrecht gevlucht was, nog een financieel beroep op de Riddersch ap 146.
De kwartieren van onder meer Nispen, Brakel en Van Waal van Moersbergen,
die hoogstwaarschijnlijk voorkwamen op een grafbord in de kerk in Doorn, zijn in
een handschrift van P. van der Schelling bewaard gebleven 147.

15. Kwartieren van de geslachten Nispen, Brakel en Van Waal van Moersbergen, zoals afgebeeld in P.
van der Schelling, Genealogie en wapenen der voornaamster adelijke geslagten dezer landen, 17e eeuw
(Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage).
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Conclusie

Als we het bovenstaande overzien, kunnen we zeggen dat Adam van Nispen senior in Breda en omgeving op een breed maatschappelijk terrein, zowel in kerkelijke
als wereldlijke functies, aktief geweest is. Hij zorgde ervoor dat zowel zijn zonen als
zijn dochters zich konden ontplooien. Dit gebeurde voornamelijk aan de Leuvense
universiteit en in cisterciënzerinnenkloosters. We merken echter ook dat het met de
latere generaties van het geslacht Van Nispen materieel bergafwaarts ging en wel zozeer dat Adam van Nispen junior in 1521 van zijn lenen vervallen werd verklaard.
Het zal duidelijk zijn dat dit geslacht Van Nispen niets van doen heeft met de in
de eerste helft van de zeventiende eeuw in Vlissingen levende Christiaan Abrahamsz.
van Nispen, waarvan het huidige adellijke geslacht Van Nispen afstamt l48 .
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d.d. 25 februari 153 en 273, regestnr. 2576, d.d. 30 mei 1514.
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68 GAB, Collectie Reigersma, no. 4; gedrukt: Cerutti en Brekeb11ans, o.c., nr, 985 (146-149).
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BIJLAGE 1: Adam van Nispen, drossaard van Breda en Steenbergen (vermeld 1443 - + 6

vr 1475)

x

Ir-----I-----I
1. Johanna van Vladeracke
(+ 3 XII 1550)

2. Johanna Florisdr. van Kijfhoek
(+ 11 IV 1476)

------------~~'--------~----------Govert

Floris

(+ 26 X 1515)
X
Elizabeth van
Cronenburg
(+ >26 X 1515)

Aleid
seruora
Mariëndaal

(+ 1 XI 1504) (+ 13 XI 1511) (+ 8 V 1518?) (+ 28 V 1536)
X
X
Johanna Jacobsdr.
Jacob Pietersz.
Pot
van Botland
(+ 28 XII 1494?)

1-----"
Adam
(+ 20 XI 1535)

Maria

Johannes
kanunnik

Agnes
religieuze
Leeuwenhorst
(1456/57)
(+ 6 III <1510/11)

I

-------,-1-----,-'- - - - - j l

Catharina

Adam
(vermeld 1504)

Willem
(+ <1 XI 1504)

Elizabeth
(+ 21 VIII 1531)

X

X

X

Willem Eustachiuz.
van Brakel
(vemleld 19 VI 1529)

Theodorica Gedacusdr.
de Roover
(vermeld 7 XII 1505)

Judocus van Wijk

1------.
Wilhelminl van Brakel

Eustachius van Brakel

X

X

2. Margriet van Waal
van Vronestein

Jan van Waal
van Moersbergen
(+ 1549)

Geertruida van Brakel

Christine van Waal
van Moersbergen
religieuze Leeuwenhorst (1531/32+ 21 X 1573)

religieuze Leeuwenhorst (1567-1574)
(+1 V 1613)
X
(> 1574)
PhiJips van Assendelft
(+ > 1623)

I

I

N.N. van Assendelft
(+ 9 VI 1666)
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BIJLAGE 2

Grafsteen van Adam van Nispen en zijn twee vrouwen:
Johanna van Vladeracke enJohanna van Kijfhoek,
aanwezig in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda

Opschtifi: binnenste zeshoek:
hier leegt
begraven Adam van Nyspen
wilen slands drossaeIt
van Breda die sterf
intjaer XIlllcen LXXV den Illl
dach in juny bidt voer de zielen

Opschrift buitenste rechthoek:
hier leegt begraven jofii'Oll Johanne van
Vlaracken Adams eIste hllysvrou sterf
aOXlIIIcL (1450) opten derdendach van december
hier leegt begraven joffrou Johanne van
Kyfhollk Adams tweede hllysvroll die
sterf ao XIV c en L[XXVL?] (1476) opeen [XL?] (11e) dach van april
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