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Gaame voldoe ik ean her verzoek der redactie, de [eslachts~
lijsten van enkele uitqestorven rcgedft'gsges}iachten van Kam-
pen in de Almanak te bewerken. . .

III de 15e en 16e eeuw hebben tal Vain geslach tie.~die stad
geregeerd, die na de reformatie wegens hun geloof uit de
regering geraakten. De meeste zijn uitgestorven. Enkele moge
ik hier noemen: Cuenrctorff, van Wylsum, Cruse, Voirne,
Loose, Glauwe, van den Kuerbeke, van den Gruythuys.
Morrhe, ten Bussche, Hoff, van Tweenhuysen, van Ensse,
toe Boecop, en van Urck.
AIleen het geslacht van Inqen bloeit nog voort.
Ik hoop in de qeleqenheid te zijn, af en toe van een of meer

dezer geslachten zo moqelijk een genealogie te bewerken.
Ik begin met het .geslacht~GI;ailwe,dat gledurende 8 gene~

raties vanaf 1400~ 1700 eeil'vooraanstaande plaats in Kam-
pen heeft inlgenomen. '!

Indien de bewaarde Ieenreqisters van het stift Essen vroe
g'er aanviriqen, Z'OU het misschien gelukt zijn, de '[enealo,gie
hoqer op te voeren, dam Henrick Glauwe, gebore<nomstreeks
1400.
Den 13en Md 1608 wer den de gebroeders Hendrik, Cracht,

Gerhardt en Thomas Glauwe Simonszonen tot Harstenhorst
erkend als van ouds riddermatig te zijn en werd hun wapen
bevestiqd, zijnde: in zilver een rode balk. beladen met een
zwarten morenkop met zilveren hoofddoek en verqezeld van
3 groene eikentakjes met qouden eikels, 2 en 1; helmteken:
de kop 'en romp van een moor met rode jas en witte kr1aag
en om het hoofd een zilveren band.
Volqens van Rhemen, G 252, Z10U het '[eslacht 25 [ult 1653

zijn gicade1dals van 400~500 jarigen adeldom met Stamhuis
Hilderinqh (in het Igehucht Emmen onder Dalfsen ). Deze

1) Ttjden s het corrigeren van de drukproeven van deze bijdrage,
bereikte ons de treurige tijding dat de heer van Beresreyn op 14 Sep-
tember 1948 overleed. Red.
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erkenning zal dan vermoedelijk betreffen Lambert Glauwe
thoe Hilderdinck, in 1635 gehuwd met Barbara toe Boecop. Het
oudste wapen schijnt in zilver of goud een zwarte keeper te
zijn 'geweest. vergezeld van 3 morenkoppen, terwijl het helm
teken de neqerrornp en kop vertoonde filet een zwarte keper
over de zilveren of gouden jas.

In de 15e eeuw leven Henrie, Mr. Herman, Greta, gehuwd
met Pilgram van lnqen, Otteke en Clees Glauwe. Het' zijn
vermoedelijk breeders en zusters, doch bewijzen kan ik daar
voor niet aanvoeren, omdat de leenreqisters, waarin in 1497
de lenen, gdegen in het 'gericht van Zwolle, van Dalfsen en
Ommen, zijn overgedragen, niet zijn gevonden. De bedoelde
acte. is ontleend aan het register Minuten III 1495-1505.
Gem. Archief Kampen, fo1.19. Zij luidt:

"Dat voer ons gekomen zijnt in gerichten Her Johan
Glau"",e priester mit Peter Geertsz ". ende Warner VBn
Urck, Symon Glauwe, Suster Ghese Dammes mede van
wegen Suster Griete Dammes mit *) ende
hebben aldaer voer ons ,gerichtlicken' in der besten wyse
ende forme etc. gemachtig'et ende vullenkommentliken
machtigh gemaket Goessen Damme haeren alre broedere
thoenre sbrieffs _om in haer alre name ende tot haeren
behoeve, to moeqen ontfanqen belenijnqe van alle der
leengueder die Hinrick Glauwe seliger gedachten oer
breeder nagelat:en hedt in den 'gerichte van Swolle, van
Dalffsen, ende van Ummen oEft tot enigen arideren par
tijen daer gelegen mogen sijn ende voert te mogen in
manen, upboeren ende ontfanqen, alle achterstaende
schulden, renthen ende pachten copen verkoepen quitan
cie van t' ontfanqen to geven ende voert t:e' doen.
(1497)

Ik heb voorlopiq Claes qeplaatst als jongere broeder van
Henrie.
Deze plaatsing is in strijd met een testament van zijn doch

ter Grete ven 12 [uli 1483, waarin zij tot executeurs aanwijst:
Symon en Claes Glauwe, ·gebroeders. Ik betwijfel sterk, of dit
juist is. Gebroeders waren Simon 'en Henrie Glauwe, die de
zelfde Grete enkele weken later. op 12 Augustus 1483. bij het

*) niet inqevuldl
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maken van een "donatio mortis causa" dan ook als breeders
noernt, evenals hun moeder Hille, die 2 weken later, op 26
Augustus 1483, testeert en dezelfde breeders Symon en Hen
ric als executeurs aanstelt,

Bovendien, Claes, Grete's vader, was reeds overleden en
kon dus niet als executeur optreden; en dat er jwee Claesen
waren in dien tijd is niet gevonden. ~ Als Symon een broer
Claes had gehad, zou deze in 1450 zijn 'genoemd, teen Henrie
de erfenis der moeder reqelde. Ook komt Claes in 1497 niet
voor.

***
Ik zou de genealogie willen aanvanqen met de ouders van

Griet Glauwe, wier vaders voornaam niet bekend is. en wier
rnoeder was Fenne van der Weden.

1. N. N. Glauwe (1) leefde in de aanvang van de 15e
eeuw en was gehuwd met Fenne van der Weden. Wij ver
moeden dat Herman, Henrie en Claes breeders waren van
Griete en Otteke haar zuster was.
Uit dit huwelijk vermoedelijk:
1. Mr Herman Glauwe (2) wordt Zaterdach nae jairsdach

1439 genoemd in een acte waarbij [ohan van Holtsende ~
maet lands koopt, waarvan % toekomt aan Herman Glauwe.
Otteke Glauwe en Aliit Wolters.

2. Henrick Glauwe voIgt II.
3. Ot eke G/auwe (~), met Herman vermeld in de koopacte

van 1439.
4. Claes Glauwe (5) voIgt IIa.
5. Griet Glauwe (6), overleden 1509, (huw: voorw: 17 Jan.

1464) Pilqrom van Ingen, zoon van Geert van Ingen en Bette.
Hij was Schepen van Kampen 1464, '66, '73, '75, '77, '79 en
'81, Bur.gemeester in 1476, '78, '80 en '82. Stedt in 1482. In
1446 transporteert hij met zijn moeder enzuster Fije een tijns.
In 1494 wordt de weduwe met haar zoon Otte opqenomen

in het St. Cunera Memorir, en is volgens de dodenlijst in
1509 overleden. Als weduwe compareerde zij 5 September
1487 en 13 December 1489 *).

II. Henrie Glauwe (3) is in de aanvang van de 15'e eeuw
geboren, was vaal' 1475 overleden. Hij kocht 6 Maart 1451

. *) OverijsselcheVolksalmanak 1841, blz. 81 en 86.
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1is huis in de Oudestraat. nadat hij 10 Juli 1450 ziin twee
minderjarige zonen Simon en [ohan uit zijn huwelijk met ... ?
hun moederlijk aandeel had bewezen, daar hij Iging hertrou
wen met Hille van Dam, weduwe met vier kinderen * * ), met
name Hertewich, Gosen, Ghese en Griet. De weduwe corn
pareert 12 April en 4 Mei 1475 en maakt 26 Augustus 1483
ham testament, waarbij zij hare 3 zoons Henrie Glauwe, Her
tewich en Gosen van Dam f 100.- vooruit 'geeft, terwijl de
rest in gdijke delen 'gaat. Heer [ohan Glauwe en Hertewich
van Dam moqen hun deel niet "versetten of vercopen" zon
der consent van Symon en Henrie Glauwe, die sy als hare
testateurs (executeurs) benoemde.

Llit het eerste huwelijk:
1. Simon Glauwe (7), volqt III.
2. Johan Glauwe (8).
Op 10 Juli 1450 zijn deze beide zoons nog jong. Henrie

bewijst hun .Jioir moderlijke erfnisse ende guet toesamen III
C Herenpont": van de rente zal hij "den kinderen voirsz hoere
noetdruft als cost, clederen en schoen tot hoeren mundigen
jaaren" verschaffen. [ohan ontmoeten wij niet meer in acten,
is vermoedelijk jong overleden, ook omdat uit het tweede hu
welijk een [ohan is 'geboren.

Uit het tweede huwelijk:
3. Henrie Glauwe (9), leeft nog in 1495. toen hij in Kam

pen geschil had met de qeestelijke rechter en de stad hem
bijsprong.

Hij is in 1497 overleden, want dan machtigen Heer Johan
Glauwe, priester, Symon Glauwe, de zusters Ghese en Griete
Damme hun breeder Goessen Damme om te moqen .xintfan
gen belenynqe van alle leengueder die Henrick Glauwe saliqer
gedachten oer breeder naqelaten heeft in den gerichte van
Swolle, van Dalfssen ende van Llrnmeri".

4. Heer [ohen Glauwe. priester, komt op de lijst van 1472-
'83 voor als breeder der Cunera Memorie. Hij machtiqt in
1497 zijn halfbroer Gosen Dam in 1518 en 1519 gemeensman .
voor Hortespel te Kampen.

IIa. Claes Glauwe (5). die in 1459 een huis in de Nieuw
straat koopt, was gehuwd met Suete Sweders, die 12 Juli 1483
nog oompareert met hare dochter Grete, die 12 Juli 1483
testeert en 12 Augustus d.a.v. nog een donatio mortis causa

**) De in 1461 in het Marsdiep verdronken schipper Willem Dam zal
wei niet haar man zijn geweest, want de scheiding van 1450 zal wei kort
voor het 2e huwelijk hebben plaats gevonden.
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reqelt. Het laatst ontmoeten wij haar 18 Augustus 1516 als
zij eens tijns verhanddt.

»:
III. Simon Glauwe (7). Geboren ongeveer 1445, overleden

tussen 1498 en 1503. Hij was eerst gehuwd met Fyhe van
der Eeck (voerende in rood 3 gouden lelies}, daama, v66r
1484, met Lumme van Ingen.
Simon Glauwe was koopman te Kampen. Hij is gemeens~

man voor Horstespel van 1494-1503. Hij was geassocieerd
met Peter Mulner, met wie zijn weduwe Lumme in 1514 een
dading aangaat. Simon compareert 3 Febr. 1485 en 8 Febr.
1489 in Liber Rec, hij is member van Gese, Egbert Kisten
makers weduwe en verkoopt met Lumme 15 [uni 1484 een
huis op de Vloeddijk. 23 Oct. 1493 kopen zij 20 herenpond
per jaar van de stad "tot vestinge der Nieuwe muren";
Als weduwe verschijnt zij in 1504, 1511 en 1512, het Iaatst

8 Augustus 1515. Zij was 28 November 1516 overleden, ter
wijl de erfqenamen 2 April 1517 het huis op de Oldestraat,
hoek Keyserstraat verkopen.

Van Simon zijn de voIgende kinderen bekend. Llit welk
huwelijk zij geboren werden, valt niet uit te maken. Aan
gezien Anthonie in 1517 nog minderjarig was, kan hij gieen
zoon zijn uit het eerste huwelijk, daar het tweede huwelijk
reeds voor 1484 is gesloten. Ook Jacob zal uit het tweede
huwelijk zijn, daar hij in 1519 student te Orleans wordt.

1. }ohan (12), voIgt IV.
2. Mr. Herman Glauwe (13), qeestelijke in het Cellebroe

dersklooster, in 1527 en 1528 kerkrneester van het St. Catha
tina Gasthuis.
Tussen 1517 en 1545 treedt mr Herman herhaaldeliik in

allerlei acten op als koper van renten, huizen, of als member
of testateur. Hij schijnt een Stichting in het leven te hebben
geroepen, want 31 Mei 1571 koopt Simon Glauwe 4Yz hpd
uit een huis in de Nieuwstraat in den Hagen .maast wijlen
Herman Glauwe verqaderinq", Denkelijk was hij eerst wijn
koper, want 15 September 1520 betaalt de weduwe Morrhe
"een summe geIts, hercommende van Willem Morren wijn
schult aan Herman Glauwe".

3. Lambert (14), voIgt IVa.
4. Jacob (15), volqt IVb.
5. Mr. Geert (16), voIgt IVc.
6. Anthonie Glauwe (17), Igeboren tussen 1493 en 1495,
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was in.1517 nog minderjariq, doch op 15 November 1520
meerderjarig. In 1536 behoorde hij tot de reders die maat
regelen beraamden tegen het vasthouden der schepen in de
Sont. In 1533 tot '34 was hij memoriemeeseter O.L.Vr., in
1555-1556 van het H. Kruis. ..
Van 1543-1557 en 1559-1565 was hij kerkmeester van

het St. Catharina Gasthuis.
In 1558 is hij Raad van Kampen en is voor 8 [uni 1569 en

na 20 Augustus 1561 overleden. Hij bezat huizen in de Olde
en Nleuwstraat.
Anthonie Glauwe was g'ehuwd met GeImer Waninck,

dochter van GeImer en N. N. Rijnvisch. Zij compareert nog
als weduwe in 1569, 1575 en 1578, doch is voor 1581. zon
der kinderen na te laten, overleden, omdat dan als ham erf
genamen de Iarnilieleden Waninck optreden.

7. Margaretha Glauwe (18), ook Lumme genoemd, com
pareert als koopster van tinsen o.a. 24 April 1520 als "zaliger
Symon Glauwe dr".
Zij was gehuwd met Henrie Cuenretorff. zoon van Herman

en Geertruid Wennemers, overleden 31 Maart 1552. Op 3
Augustus 1533 wordt hij beleend, in 1542 testeert hij met zijn
vrouw.

Henrick was in 1517, 1518 en 1519 gemeensman in het
Brocderespel, schepen van Kampen in 1535, '36, '38, '39, '41,
'42, '44, '45, '47, '48, '50 en '51, burqemeester in 1537, '40,
'43, '46, '49 en '52.
Van beroep was hij reder. In 1538 werd hij near Amster

dam gezonden, in 1542 naar de koninqin-reqentes en in 1546
naar Denemarken om over schepen te onderhandelen, com
pareert meermalen voor koop en verkoop van renten en huizcn
en testeert met zijn vrouw op 31 Januari 1542.
Uit zijn huwelijk zijn 5 zonen en 2 dochters qeboren, waar

onder Casper, de stichter van het bekende handelshuis te Lis
sabon, Jacob, sClholaster van Oud Munster, bekend wegens
zijn verzet tegen de Unie van Utrecht, en Simon, wiens zoon
Henrick huwde met Maria Glauwe (43) Simonsd,
8. Bette Glauwe (19) was gehuwd met Jan Rijnvisch, ge~

meerisman in Horstespel van 1512-'22. Samen verkopen zij
17 Augustus 1512 een rente, evenzo 2 November 1516 en
12 [uni 1519, die zij qeerfd hebben van ham vader Simon
Glauwe. Als weduwe compareert zij nog op 24 November
1539 en verklaart dat de goederen, door haar zoon Simon te
Riga nagelaten, toebehoren aan haar breeder Thonis.
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9. Femme Gleuioe (20), was gehuwd met Jorden Rijck.
Zij machtiqen op 17 Mei 1516 hun zwager Jan Rijnvisch

de boedel hunner moeder Lumme te scheiden. Zij compareert
nog in 1541-'43.

IV. Johan Glauwe (12),meente in 't Overspe11511~'18 en in
het Broederespel 1519-1522, rentmeester van Kampen in
1520 en 1522; schepen in 1522, '23, '24, '26, '27, '29, '30, '32,
'33, '35, '36, '38 en '39; burgemeester in 1525, '28, '31, '37
en '40.

Hi] is reder en requestreert met zijn breeders over de Sent.
In 1520 treffen we hem aan als kerkmeester van 't St. Geerts
gasthuis. In 1541. op 1 [anuari is hij overleden: also selige
[ohan Glauwe gestorven is, Raidt, hefft hij van sijn schepen
pensie de a" XXII gegeven tot vollenste van sijn sulveren
croes XXii hpd die wij betae1t hebben fac. XXII hpd."
Hij woonde in de Oldestraat, en cornpareert herhaaldelijk

tot het passeren van acten. Hij was gehuwd met Alijt van
Neerden, dochter van Anthonis, zij compareert als weduwe
in 1563 en in 1568 met haar vader, doch 26 Maart 1569 is
Anthonis overleden en compareert zij (als uxor) met Otto
Heskes en schijnt dus hertrouwd te zijn.
Op 29 Februari 1517 compareert [ohan Glauwe met Alijt

Borcherts uxor. Of hij tweemaal gehuwd is geweest met een
Alijt, dan wel of Alijt Borcherts dezelfde is als Alijt van
Neerden Anthonisdr., is mij niet bekend.
Uit zijn huwelijk had hij stellig een zoon; volqens van Rhe

men waren er ook dochters, die hier vermeld worden:
1. Simon Glauwe (21) [ohansz. Hij is 11 [anuari 1575 pro

visor van het Heilige Geest Gasthuis, koopt in 1567 een tijns,
geeft in 1580 volmacht en hedt in 1585 een huis op de
Vloeddijk, raad in 1573, 76 en '79; schepen in 1574, 75, '77,
'78 en '80.
2. Bette Gleuioe (22) Johansdr., koopt de 10e April 1577

met haar zuster Wobbeke een stadsrente.
3. Wobbeke Gleuuie, de oudste (23), compareert meer

malen met ham zuster Anna, met wie zij later op de Vloeddijk
samenwoonde. Op 20 Juni 1582 levert Peter van Waesbeke,
cellebroeder, haar testament in, daar zij "met ter pest bevan
gen" was. Zij maakte nogmaals 27 Januari 1584 testament en
tenslotte 6 September 1600 met haar zuster Anna, waarbij zij
elkaar institueren en daarna hun diverse neven en nichten.
4" Anna Glauwe (24), was voor 1567 gehuwd met Gerbert
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ten Busschc, zoon van Egbert en Johanna Kreijnck, in 1570
schepen van Kampen, met wie zij 30 Juni 1567 een huis koopt.
Haar man leeft nog in 1582, doch in 1598 is zij weduwe en
woont met haar jongste zuster Wobbeke op de Vloeddijk,
Deze kopen sarnen 16 Januari 1598 en 13 Februari 1599

renten en maken samen 6 September 1600 hun testament,
waarbij zij elkaar institueren. Zij heeft Wobbeke overleefd,
want haar boedel wordt in 1608 door haar erfgenamen: haar
nieht Lumme Glauwe, haar ned Henrie Glauwe, Warner van
Verden en MargaretJha van Wilsum, huisvrouw van Simon
Glauwe, gedeeld, nadat eerst enige legaten waren uitgekeerd.

5. W obbeke de jongste (25), woonde later met Anna samen
op de Vloeddijk en heeft 6 September 1600 met haar testa
ment gemaakL

IVa. Lambert Glauwe (14), blijkens een ruitje met vier
kwartieren zoon uit het 1e huwelijk. In 1517 was Lambert
reeds meerderjariq, want Johan en Mr. Herman machtiqen
als members der andere kinder en van Simon hun breeder
Lambert. Hij was schepen in 1548, '50, '51, '54, '56, '57. bur
gemeester in 1549, '52, '55. Had een huis in de Oudestraat,
koopt en verkoopt diverse tijnsen en huizen, maakt op 24
Februari 1567 testament en is voor 2 [un! 1568 overleden.
Hij was, evenals zijn broers in 1536 een der reders, die over
de Sont requestreerden. Hij was gehuwd met Anna Steqe
man, dochter van Otto en Geertruid Rijnvisch. Deze Anna
leeft nog op 19 Mei 1546.

Uit dit huwelijk:
1. Simon Lembertsz (26), voIgt V.
2. Johan Glauwe (27).
3. Henrie (28), voIgt Va.
4. Lumme Glauwe (29), eerst gehuwd met Geert Dubbolts.

daarna met Herman Coenders, zoon van Coert en Bave Clant.
Zij compareert als weduwe van de laatste man in 1583 en
1587 en maakt 2 Augustus 1599 en 23 [anuan 1619 testa
ment. Van Coenders had zij twee dochters: Anna, gehuwd
met T'ijmen van Wtlsum en Bouwe, 'gehuwd met [ohan Dub"
bolts, die beide in Lumme's testament genoemd zijn.

IVb. Jacob Glauwe (15), treedt 15 Mei 1544 op als morn
ber en maakt 29 Maart 1546 testament. Hij was in 1517 meer
derjariq en is dus ongeveer in 1490 geboren. In 1519 is hij
ingeschreven als student te Orleans als "Jacobus Glouwe,
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magister, Kampis" (Bijdraqen en Medede1ingen Hist. Gen.
1913, pag. 325). Geert Cuenretorff had hij 8 October 1517
gemachtigd zijn be1angen waar te nernen.

Hij was volgens van Rhemen in 1515 gehuwd met Bittera
van Ensse.

Zijn kinderen zijn:
1. Johan Glauwe (30) Jacobsz., transporteert 12 Maart

1573 met zijn breeder Andries een rente en koopt 8 April
1552 een losrente van de stad uit 1524, die ook behoorde aan
zijn broer Andries, die zijn recht in 1571 aan Johan overdoet.

2. Andries Gleuioe (31) geeft 26 Dec. 1581 volmacht en
wordt den volgenden dag gemachtigd door Johan Gansneb
gen. Tengnage1l. Hij is vermoedelijk dezelfde als Andries
Glauwe, te Amsterdam in 1584 procureur, die voor het Hof
van Holland in 1594 procedeert teqen Cornelis van Bodegom.

IVc. W. Gheert Gletuoe (16), was in 1517 nog minderjarig en
werd dus qeboren tussen 1493 en 1495. Schepen van Kam
pen in 154L '42, '44, '45, 47; burqerneester in 1543 en 1546.
Hij cornpareert in 1521 tot koop van een tijns, eveneens op
30 Juli 1533. Martini-avond 1533 compareert hij met zijn
vrouw Femme Morrhe, tot koop van een huis op de Vloed
dijk. Deze Femme was de dochter van Will em en Grete van
IIsselmuiden.

In 1547 wordt hij geestelijke en in 1554 wordt hij door de
regering van de stad in het bezit gesteld van de vicarie op het
altaar van Simon en Judas.

Hij treedt in 1563 op als testarnenteur van Heer Geert
Cuenretorff, in 1564 van van der Vecht, maakt op 14 Auqus
tus 1566 zijn testament en compareert 31 Mei 1571 om een
huis te transporteren.
Uit zijn huwelijk:
1. Simon (32), voIgt Vb.

V. Simon Lembertsz, Glauwe (26), 'geboren in 1533
(1 Augustus 1607: 73, 28 December 1611: 78 jaar}, beqraven
in de Bovenkerk te Kampen 1619; kerkmeester te Kampen.
In 1574 had hij blijkbaar geen zin in een herhenoeming als
zodaniq, weshalve hij de volqende dreigbrief kreeg van de
Kampense regering:

"Aan Sijmon Glauwe Lambertssoon
Eerbare fromme voerzichtige guede vrundt. Alsoe wij U.1.
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wederorn tot kerckmeester van des Hilliqen Ghiestes qasthuys
gekoren en de gecontinueert hebben, hebben wy U.1. daervan
by desen wel willen verstendiqen ende errnanen, om sich on~
beswaert te laten vijnden, sender voerweygeringe, soedane
officie, den armen ten beste - die U.L voirvaderen oick soe
menniqe jaeren onverweygerlijck int selve officie ende anders
bedienstich gewest sinnen - an to nemen, ende an to veerden,
nyet twyfelende Godt almachtich des rijckelick loenen werdt, .
verzoecken ende ervorderen U.1. demnae by desen dat U.1.
iersten daqes herwertz komen ende tselve kerckmeisterschap
annernen, ende die rekenschap ontvangen - wie wy ons des
tot U.L versijen - oft anders selden wy tevens U.1. moeten
procederen als deser Stadtrechten elide wilkoiren behoeren
sal, des wij liever vermydet seqen, verwachtende hierop U.1.
toeverlatich schriftlick antwoirt, om ons daernae to rich ten,
doende etc. datum den XXI January AO 1574."
Simon was in 1576, '77, '78, '79, '80 Groote Meente man

in Overespel. Compareert meermalen met zijn vrouw o.a, 2
Januari 1570 tot het kopen van een huis aan de Vloeddijk en
1 September 1581 tot het maken van hun testament. Zijn
vrouw was Johanna Heeck, dochter van Gerrit, begraven in
de Bovenkerk 1609. Vol gens van Rhemen was zij echter de
dochter van Jan alias Heijnk en Joanne van Huessen, qezeqd
van Rhemen.

Uit hun huwelijk:
1. Hendrik (33), voIgt VI.
2. Heeeke Glauwe (34). gehuwd met Roelof Vaecht.
3. Anna Glauwe (35). overleden te Deventer en begraven

in de Lebuinuskerk 12 Juni 1644 onder een grote zerk met
4 kwartieren, Stegeman geh. m. de Quade (4 ballen ), Glauwe
geh. m. Heeck (St Artdrieskruis). Zij was gehuwd te Deven
ter 1595 (?) met Maarten Stegeman, begraven te Deventer
22 Augustus 1617, Cameraar en burqerneester te Deventer.
4. Agnes Glauwe (36). te Zwolle ondertrouwd op 19 Febr.

1604 met Hendrik de Goyer, zoon van Sijne en Geertruid
van Oldeneel.

Va. Henrie Glauwe (28), compareert in 1575, '81, '85,
'86 en '87, testeert met ziin vrouw in 1567, is in 1608 erf
genaam van Anna Glauwe, ziin nicht, in 1620 van zijn vader.
Zijn vrouw was Ludovica Morrhe, dochter van Egbert en

Mette Cruise.
Uit dit huwelijk:
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L'Lambert Gliwwe (37). trouwt 3 [anuari 1601 met Berta
Cruise. dochter van Ernst en Bertha van Rhemen. Overleden
aan de .pest, zonder kinderen, in 1602.
2. Egbert Gletuoe (38).
<3.'Cruise Gleuioe (39). begraven in de Bovenkerk te Kam

pen' in' 1609. '
4. Willem (40). voIgt VIa.

Vb. Simon Glauwe (32) Harstenhorst, noemt zich ter on
derscheidinq zijner neven Simon Lambertsz. en Simon
[ohansz. ,.,l:Iarstenhorst" 'gelegen in de gemeente Wilsum,
beqraven. in deBovenkerk te Kampen 1604. Hij compareert
in diverse acten betreffende renten en huizen, is in 1561 voor
st~~~er van de Llterwijcks Vergadering en raad van Kampen
in 1574.

Hij was driemaal gehuwd: Ten eerste met Maria van
Ittersum, overleden v66r 30 September 1577 omdat toen mom
bers werden 'gesteld over de minderjarige kinderen; ten
tweede met Elisabeth de Lcqhe, weduwe Cracht Ripperbant,
dochter van Thomas en N. N. van den Steen. Door dit tweede
huwelijk werd 'hij in 1578 beleend met de hof te Bijverden in
Wehl. Voar de derde maal huwde hij met Margaretha van
Wilsutn. weduwe van Hendrick van Ensse en reeds in het
bezit van 4 kinderen. Hij zegelt reeds met het nieuwe wapen,
de balk beladen met morekop, verqezeld van drie eikels..

Llit het eerste huwelijk:
LJacob Glauwe (41) geboren in1562 (9 Sept. 1615. 53

i~a~)..beqraven in de Bovenkerk te Kampen 22 Dec. 1634..
Huwt.Bittera. van Ensse. dochter van Henrick van Ensse en
zijn stiefrnoeder Margaretha van W'ilsum, Hij ontvangt 18
Augustu~ 1583 van zijn vader diens huis op de Burgel. heeft
land in 't ambt van Vollenhove en op de Veluwe, waaruit hij
zijn .vrouw in 1594 een lijftocht geeft. hetgeen hij 11 Novem
ber 1602 bij zijn .testament herhaalt. Testeert met zijn vrouw
27 September 1628 en 11 April 1631.

Zij had den geen kinderen .
. .2. Femme Gleuioe (42). gehuwd met Arend van Rijswijck.
Zij geven 10 Mei 1581 volmacht.
3. Merie Gleutoe, (43). gehuwd met Henrick Cuenretorff.

zoon van. Simon Henricsz. ex Marqaretha Glauwe en Betta
Aempsel. Zij compareert als weduwe in 1602. '05 en 1629.

Uit het tweede huweliik:
4. Hendrick (44). voIgt VIb.
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5. Cracht (45), voIgt VIle.
6. Geert of Geirit Glauwe (46), compareert 5 Maart 1605

als erfgenaam van zijn vader. Werd in 1608 geadeld.
7. Thomas Gleutoe (47) "Harstenhorst", drost van. Wisch.

7 December 1627 beleend met de hof te Bijverden, onder
trouwd te Kampen 3 October 1617, getrouwd aIdaar 30 Nov:
1617 Margaretha van Vorden. Zij compareert als weduwe
26 Januari 1629, nadat zij op 25 October 1625 als huisvrouw
van Thomas Glauwe testament had gemaakt. Op 2 [anuari
1635 hertrouwt zij te Kampen met Jonker Arnolt toe Boecop,
drost van de Hoogheid Wisch.

Zij is v66r 4 April 1636 overleden zonder kinderen na te
Iaten, want dan treden haar erfgenamen op.

Thomas Glauwe werd in 1608 geadeld.
8. Herman Glauwe (48).

VI. H endiik Glauwe (33), begraven te Zwolle in de St.
Michaeliskerk. Is in 1658 (27 [uni ) Ieenman van de Buck
horst en 'gezworen van de Nijerzijll, geeft in 1629 volmacht,
trouwt te Zwolle (ondertr. 17 Mei 1603) met Jacoba de
Goijer, Jacobs dochter; beg raven in de St. Michaeliskerk 'te
Zwolle op 31 Mei 1660.

Zij kopen een huis te Kampen op 10 September 1624, doch
hebben te Zwolle gewoond.

In 1648 verkopen zij twee akkers in Dronthen, geiWd van
Simon Glauwe Lambertszoon.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Glauwe (49), overste hij de keizer, sterft in Dal~

matien in 1662/3 met achterlating van een natuurlijke
dochter.
2 (50). klopje te Kampen.
3 (51), klopje .te Kampen.
4. Lambert (52), volqt VII.
VIa. Willem Glauwe (40), geboren 1576 (1615: 39 jaar).

begraven te Kampen in de Bovenkerk: 27 October 1624.
Trouwt met Johanna Brants,. begraven te Kampen in de
Bovenkerk op 24 October 1625. Zij maken 8 September 1623
hun testament, institueren elkaar en daarna neven en nichten,
terwijl zij een dochter hebben.

In 1608 is hij erfqenaam van Anna Glauwe, weduwe ten
Bussche. Hij zou in 1621 ook qeerfd hebben van Simon Glau
we Lambertsz., zijn oom.

Uit dit huwelijk:

167



1. Ludovica Glauwe (53), geeft 14 Maart 1625 volmacht
aan haar oom Hendrik de Wolff. Trouwt te Kampen in de
Nederl. Herv. Kerk op 21 [anuari 1627 (ondertr. 5 Januari)
met Jonker Joost Walraven van Ruytenburch van den Wil
denborch, begraven te Kampen in de Bovenkerk 26 Maart
1675.
Zij bekennen 1638 schuld en hij heet dan toe de Broeck

huisen. Zij testeren 21 Augustus 1661, gecasseerd 15 Auqus
tus 1665.

Haar portret met de wapens Ruytenburch-Glauwe was in
1915 in het bezit van den kunsthandelaar D. F. Andreolie te
's-Cravenhaqe en is verkocht aan den schilder Anton van
Welie. Er stond een ovaal gedeeld schild met de wapens van
Ruytenburch en Glauwe en het jaartal 1654 op.
Hun dochter Johanna trouwt met Cracht Glauwe (60).

VIb. Hendrik Glauwe (44), kapitein, in 1608 met zijn 3
breeders geadeld, in 1612 beleend met de Hof te Bijverden
in Wehl na de dood van zijn vader. Op 12 Augustus 1616
wordt hij drost te Wehl. Hij is overleden v66r 12 Augustus
1630. daar ziin zoon dan wordt beleend. Trouwt Norma Fer
dinanda Mulert, dochter van Ernst Mulert tot Grumsmiihle
(bij Lingen) en Aleid von Freise.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Thomas Glauwe (54), onmondig beleerid met

Bijverden op 12 Augustus 1630, waarbij zijn grootvader op
treedt als hulder. Op 19 Maart J 644, nog onrnondiq, draagt
hij het leen op. .Hij bezat in 1644 een erf te Aperlo.

2. Ernst Hendrik Glauwe (55) tot Grumsmiihle, werd in
1663 beleend met Bijverden en is v66r 27 September 1670
overleden.
VIc. Crecht Gletuoe (45), geboren in 1579 (act 32 a?

1611 op een schilderij}, overleden 26 September 1618 en be
graven te Kampen in de Bovenkerk onder een nog bestaande
zerk met de wapens Glauwe-ten Bussche. Burgemeester van
Kampen van 1605~ 1607, beleend 1594 met een goed te 003-
terwolde, trouwt Arnolda ten Bussche, geboren 1586 (aet 25 a 0
I611 op een schilderij}. Overleden te Kampen 13 Juni 1641
en begraven in de Bovenkerk 3 Juli daarop volgende. Zij tes
teert als weduwe 4 April 1627, had teen vier kinderen. Zij
was voorstanderesse van de Llterwijcks-verqaderinq in 1630.

Cracht Glauwe wordt met zijn broers Thomas, Geert en
Hendrik geade1d.
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Llit, dit huwelijk:
1. Dochter (56), beqraven in de Bovenkerk te Kampen

1613.
2. Egbert (57), volqt Va.
3. Simon (58), voIgt Vb.
4. Elisabeth Glauwe (59), begraven te Kampen in de Bo~

venkerk 13 November 1702. Beleend met Bijverden in [uni
1673. Trouwt ten eerste te Kampen 15 Januari 1637 (ondertr.
16 December 1636) met Gerrit Bouwer, geb. te Harderwijk,
beg raven te Kampen in de Bovenkerk 20 December 1649,
kapitein-lieutenant.

Zij verkopen een huis in de Buschsteeg op 8 JuH 1648,
waarna zij alleen optreedt .rvermits haar man hevig ziek is
en zijn verstand heeft verloren" op 7 October 1649. Op 17
April 1655 worden mombers gesteld over zijn dochters Elisa
beth en Judith. Zij trouwt voor de tweede maal in de R. C.
kerk te Kampen op 22 Mei 1671 (ondertr. te Kampen 27
April, te Zwolle 29 April) met Jonker Lucas Aloijsius Bruins,
qeboren te Zwolle (?), weduwnaar van Elisabeth Catharina
Bouwerts, zoon van Lucas Bruijns en Geertruid de Goijer,
overleden v66r 1680, burgemeester en cameraar te Zwolle.

Zij testeert 12 Maart 1680 en nog eens 7 Juli 1697.
5. Crecht Gerhard Glauwe van H arstenhorst (60), Reboren

te Kampen, opziender van de Brantsvergadering in 1663, be
leend met Bijverden 27 September 1670.

Ondertrouwd te Kampen 29 October 1647 met Johanna van
Ruytenburch tot Dalfsen, dochter van Joost Walraven en
Ludovica Glauwe, die 19 [uni 1674 in de Bovenkerk te Kam-:
pen is begraven.

Cracht Gerhard is overleden v66r 1682.

VId. Herman Glauwe (48), geb , overl. .
trouwt met Had een dochter:

1. Maria Glauwe (61). geb. te Kampen. en aldaar gehuwd
op 17 Februari 1628 (ondertr. 18 [anuari ) met \Vichman van
Wijnbergen, geb. te Kampen.

VII. Lambert Glauwe thoe Hilderdinck (52), geb. te
Zwolle, beg raven in de St. Michaeliskerk te Zwolle 18 Maart
1663. Hi] komt voor OJ) 1 November 1653 als keurnoot van
van IJsselm'Uiden. Trouwt te Kampen op 1 Februari 1653
Barbara toe Boecop, geb. te Kampen, begraven te Zwolle
17 Februari 1670, dochter van Arent en Anna van Vorden?
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Zij wordt 17 Mei 1659 beleend met den Oldencamp te
Oldenbroek, met haar man als hulder en als opvolgster van
haar vader Arnt toe Boecop. Haar ned Warner toe Boecop
erft dit leen 17 November 1670.

Llit dit huwelijk:
Een kind (63), beqraven te Zwolle, Michaellskerk, 10 Juni

1659.

VIla. Egbert Glauwe (57), geboren te Kampen, over
leden aldaar 28 [uli, beqr. te Kampen in de Bovenkerk 5 Aug.
1645. Hij komt voor in 1644 en '46 als sluismeester van de
Noordersluizen van de polder Oosterwolde onder Elburg.
Trouwt te Kampen 4 Februari 1635 (aanget. 7 [anuari )
Petronella van Beresteyn, geboren te Bergen op Zoom 9
Februari 1601, beqraven te Kampen in de Bovenkerk op 23
November, overleden 15 November 1687, dochter van Pieter
van Beresteyn en Elisabeth van den Gruythuys.

Uit dit huwelijk:
1. Judith Gleutoe (64), geb. te Kampen, overleden te Kam

pen 20 [uni 1685, begraven in de Buitenkerk 25 Juni 1685.
Ondertrouwd te Kampen 22 Juli 1664, op het raadhuis
(R. C.), gehuwd 16 Augustus d. a. v. met Egbert ten
Bussche, geb. te Kampen, sterft aldaar 18 Augustus 1676,
begraven in de Buitenkerk 24 Augustus, zoon van Egbert en
Bertha Cuenretorff.
Zij testeren 28 Mei 1669 en 28 Juli 1676. Zij transporteert

7 April 1681 het huis in de Oudestraat genaamd "de Blauwe
Hand", ook genoemd in het testament van tante Caecilia van
Beresteyn d.d. 1 December 1655. Mombers over hun twee
zoons worden 25 Juni 1685 qesteld.

2. Elisabeth Caecilia Glauwe (65), hervormd gedoopt te
Kampen 15 Maart 1639, beqraven in de Broerenkerk te Kam
pen 1 Augustus 1700. Zij wordt genoemd in het testament
van tante Caecilia van Beresteyn, transporteert 11 September
1696 een huis en hof in de Groenestraat, treedt in 1697 en
1699 als doopgetuige op. Klopje.
3. Jacob Glauwe (66), jong overleden, daar hij niet in de

testarnenten wordt genoemd.

VIlb. Simon Glauwe H erstenhotst (58). geb. te Kampen.
begr. te Kampen 4 Maart 1663, trouwt: ten eerste te Kam
pen 5 Januari 1648 (aang. 17 December 1647) Helena van
Ingen, begraven in de Bovenkerk te Kampen 21 October 1652;
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dochter van Roelof en Johanna Voorne. Zij testeren 19 Aug.
1651.

Hij hertrouwt te Kampen (ondertr. 30 December 1653)
Judith Kockman, dochter van [ohan en Cecilie ten HoIthe,
weduwe van [ohan van Rijswijck.

Zij hertrouwt op het stadhuis te Zwolle 24 November 1663
(ondertr. 7 November) met Wijnolt Eugenius van Eenschaete,
wel1<lhuwelijk in Sept. 1684 is ontbonden.

Hij verkoopt 9 April 1650 een rente uit zijn huis "het
hoff" in de Oudestraat, transporteert 14 November 1656 zijn
huis "den golden Leeuw" in de Hofstraat en 21 April 1659
het huis, .het Hoff".

Uit het eerste huwelijk: _
1. Ben kind (67). beqraven in de Bovenkerk te Kampen 3

[anuari 1650..
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Maria Glauwe (68), beqraven in de Bovenkerk

te Kampen 12 Juli 1689.
3. Maria Judith Josina Glauwe (69). begraven in de St.

Michaeliskerk te Zwolle 19 September 1739, ondertr. te
Zwolle 30 Mei 1691, getr. in de Koestraat 17 Juni met Ever
hardus Kockrnan, begraven te Zwolle, zoon van Hermanus
Franciscus en [osina Elisabeth van der Marsche.
Zij testeert als weduwe 23 [uni 1728 te Zwolle, welk tes

tament 7 October 1739 werd qeopend. De erfenis gaat naar
de familie van Doetinchem.
. Haar man werd aIs haar echtgenoot 27 Augustus 1704
beleend met de pacht van 39 landvierendeel boter op 't Bullin
ger slag te Staphorst.

4. Arnolda Geerttuid Glauwe (70), geboren in 1655, sterft
23 Februari 1711, begraven 2 Maart 1711 in de Bethlehem
kerk. Trouwt voor schepenen en in de Koestraat te: Zwolle
16 Augustus 1677 (ondertr. 28 [uli] met Jan Lodewijk van
Doetinchem, geb. 1641, sterft 11 [anuari 1709, begraven te
Zwolle in de Bethlehemkerk 18 Januari 1709. Zoon van Cor
nelis van Doetinchem, Heer van Rande en Bosbrugge en
Geertruid van Olden eel.
Hij woonde van 1674~'77 op den Heerenbrink (Heino),

was later eigenaar van 't erve Smcddis. .
Zij testeren 27 Augustus 1695, geopend 15 December 1711,

waarbij zij hun 6 kinderen institueren.
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