De Minderbroeder graaf Jacob van Hoorne
aant~keningen

ET arrikel van p:uer.arc.hivaris Sloots (1941) deed mij de
opdiepen, welke
H
ik veel jaren geleden gemaakr heb op het stedelijk archie{ van Hulst. Durin, ik meende
her mij heel goed te herinneren, zou her antwoord te vinden zijn op de vragen. welke in 1904
pater Aurelius Pompeo stelde in Iijn uirvoenge levensbeschrijving van bovengenoemden Min.
derbroeder I). Her geheugcn had mij niet in den sleek gelaten. De rekeningen van de stad
Hulst geven op die vrageo ceo afdoend amwoord.
De oudste gcschiedschrijver, die eeo kone mcdcdeding hccft nagelaten over het 5tichtingsjaar van het Mindcrbroedcr.kloostcr te Hulst, is Adriaan de But. ceo tijd· en landgenoor I).
Van z:ich telven verhaalt hij, in 1456 tet studie te :z:ijn gegaan na.u Leuvcn. Hij volgde daar
eenigeo tijd de lessen aan de hoogeschool, doch k«rde spoedig terug naar :z:ijne ouders, die :z:ich
inmiddels in Hulst hadden gevesrigd. Daar was .. de bou\\" begonnen van «n nieuw klooner
der ongeschoeide broeders van de on::le van den H. Franciscus".
Gramaye, die in 1608 penoonlijk Hulst be::ocht om gegevens ee venamelen voor de ge·
schiedenis deter stad J), noemt het jaanal 1458. A1s ,tichters wijst hij aan Judocus Creveninghen
en diens echrgenOOle Elisabeth Suilden. De fouti~fe spelling dier geslachunamen :at wei gewet<>.n
moeten worden aan den zettecr f).
Jacob van Lansberghe geeft ook her jaanal 1458 en den juisten naam van decn Seichter Joos
van Cruiningen. D.u.rachter laat hij volgen, dae gedacht moct worden aan de heroprichring van
ee.n ouder klooster I).
De:e laatste mededeeling hce(e vermoedelijk Fred. Caland bewogcn, om eveneens van cen
vroeger bestaand Minderbroederklooseer te spreken. Den naam van de Minnebrug in S.R. 1341
wil hij verbinden aan cen claar Sl'aand kloostcr van Minderbroedcn '). Zckcr is dae onjuist;
vennoedclijk moct hicr worden gedacht aan het in Hulst woncnde geslacht Minne.
Oat Gramaye gocd ingclic.ht was over den naam van den stichter, wordt bevestigd door
hee regest cener Vaeicaansche oorkonde, welke dr. G. Brorn in hct eerste sluk :::.ijner Archi....alia
in lfalie onder n. 170 heefr mOOegOOcetd.
1458, October 7. Pius U gclast den bisschop van Utrecht, op \'enock van Judocus de erue·
ningen, kamerhcer en raadsheer van Philips, hertog van &urgondie, en diens vrouw Elisabeth
Swilden, dae hij de buiten Hulst gelegen kapel, waarbij tot dusverre 5 of 6 begijnen (mulieres
nullius disc.iplinae rq,'ularis) woonachtig zijn, late inric.hten a1s nonnenkJooster der Minder-

broed.ers Observanlen.
Indien de tekst \'3.n het venoekschrifr in het pauselijk rescript JUlSt is overgenomcn, is
het oorspronkclijk plan gewijzigd. Te Hulst toch werd in 1458 opgcricht cen ktooster voor
MinderbroOOcrs, niet voor :usten Franciscanessen.
Over de stic.hters heb ik weinig levensbijzondcrheden kunnen vinden.
De stamlijst der heeren van Kruiningen in de Cronijk van Smallegill\ge noemr dezen Joos
nier. Hij was mad en kamerling v:ln hertog Philips. Met deze titcls vond ik hem reeds vermcld
in 1454 en 1461 7). Zijne echtgenoorc, Elisabeth de Wilde (dell tweeden na:lOwal van dezcn
familienaam vond ik herhaaldelijk ill de archieven van Sluis) zal behooren rot het bekende
geslachr de Wilde (Ie Sauvage).
Derrig jaren later is het klooster, dat builen de wallen stond, om militaire tedenen af·
gebroken.
Een lange post in de rekening 1488 Maart 1489 geeft over mecrdere punten voldoende
inlichnng:
item betaelt Jan Panissen. molenaere, ter cause van den huse ende erve ghestaen ende
gheleghen up Sce.lphonc, dat hy ghecocht hadde om de 50mme van 12 .pgr. ghereets ghelts. welken
coop hij overghegheven heeft den Observanten van deser stOOe rer bede van henl. ende van anderen goede mannen. Ende mids dat zy huer c100srer hadden staende buten der vesee an de
zuuo:yde van cler voors. sterle, (dat) verbrant ende ghedestrueert was omme tbehout van der:z:elver stOOe ende inseeenen van cliere. so eist, dat wy ter beden van de voorn. Observanten ende
van vele andere goede mannen, hebben henl. gheassigneen ende bewijst eene plecke van erve
der stcde toebchoorende, gheleghen up Scelphonc, mitsgaders den voorn. huusse ende eree,
daermcde voorn. Jan PrInissen henlieden rhuerer bede ghenouc.hr heefr, welc huus ende crve
ghenouch fondamenl es van den nieuwen c100srer cnde c.onveOle, dat zy ghestelt ende ghestichr
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hebben binnen der voors. Stedc up Scelphonc. Ende hebben mids het nieuwe kJooster in gebruik is genomen.
ghepres. den provinciael van de Observanten miugaders broeder Clays Beverijn, gardiaen
int jaer voirleden, die hier quamen visiteren rnieuwc convent. (1488 Maarr 1489).
Tot slot nag ecn bericbt over de kloosterkerk. Philips de Schoone schonk 16 April 1499
twee honderd pond boven de 1200 pond reeds eerder onrvangen, en wei "pour emploiier rant
en III vemeres a l'honneur et mem.oire du roy des Romains, son pere, madame la duchesse
Marie, sa m~rf', et monseigneur l'archiduc et madame I'an.:hiduchesse, qui R-ront assi.ses ou
nouveau c.ueur. qu'ilz avoient lors fait faire en leur q;hse, comme pour eulx aidier a parfaire
leur dicte ~1ise et autres Cdiffices."·)
De:e verschillende berichten over het kloosrer te Hulst meende ik hier te mOCten m«l«leelen, omdat Iij de med«ledingen ,ran Pompen aanvullen en verbeteren.
Volgens de franci5Caan.sc.he enditie is graaf Jacob van Hoome te Hulsr lid geworden van
de orde der Minderbroeders. Doch her jaar rijner intr«le "''as niet bekend.
Zooals ik in den aanvang reeds Ieide, geven de rekeningen der srad Hulst een afdoend
anrwoord. De rekening 1472 Meidag 1473 heeh onder de uitgaven de:en post: ghepr. minen
heere van Horne up den ISen dach in Meye, als hy profes dede ten Observamen 8 cannen.
Op 15 Mei 1473 legde de graaf van Hoorne dus de plechtige geloften af. Binnen het jaar
ontving hij de h. priesterwijding. In de rck. 1473-1474 wordt de uirgave veranrwoord "van eender hame ende een screve rOOfs wijns, ghesconcken ten Observanten ter eersrer messe van
minen heere van Huerne." De juisre datum is niet opgereekend, maar een voorgaande post
spreekt van de eersre mis van broeder Benignus Coeman op "den 3en in Louwe", d.i. 3 Januari
1474. Ie payement Kerstavond 1480 .. p.
Nag eenmaal verschijnr de graaf in de rekening van het volgende jaar: ,,ghepres. up den eersren Sinxendach (1474) broeder Jacop van Hueme ende broeder Zegher de Gardin re Dixmude".
Eene aanteekening van den in den beginne genoemden Adriaan de But veronderstelt. dat
de gnaf nog kloosterling te Hulst was, toen zijn :oon Jan, na den dood van Lodewijk van Bourbon in 1482, op den bisschoppe;lijken zetel te Luik wt'.rd verheven: successit Johannes filius comitis de Huerne apud Hulst in observantia Minoritarum degentis t).
Pompen heeft nag eene vraag niet kunnen beanrwoorden: u:annen heeft de graaf afstand
gcreekend?
De rekenkamer van het Brabantsc.he leenhof licht ons hierover in. Op 19 Juni 1470 betaalde :ijn opvolger, graaf Jacob 11 de leenrechten voor het verhef van de hee.rlijkheid Cranendonck en Eindhoven. De:e was hem ten deel gevaUen "by overgevinghe h. Jacops sijn vader" 10).
Ik keer nog even rerug naar de rekeningen der stad Hulst.
Daadn vond ik een kleine aanwijzing over het jaar, waarin de graaf mis5Chien het voornemen heeft opgeV3r Minderbroeder re worden.
Op 2 April 1467 was Jacob's tweede zoon, "joncker Vrederic van Huerne" te Hulst. Het
kan Iijn, dar de:e te Hulst voor :ijn vader inlichringen moesr gaan inwinnen bij de Minderbroeders
..Idaar. Immers de reis van Wccrr naaT het voor hem vrcemde stadje Hulst moet een :ekere
bcstcmming hebbcn gehad. Met zijn aanstaand huwclijk kan In.i. dc:e reis weinig hebben uir
re sman. Op 4 December van hcrzelfde jaar 1467 wcrd de huwclijksovcreenkomsr te Enghien
opgemaakt II).
Willemstad.

G. C. A. JUTEN, pastoor.
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