
GENEALOGIE VAN DE KAMPER FAMILIE KROESER

door K. Schilder

Het is verleidelijk om de hierna volgende genealogie van de familie
Kroeser te laten beginnen met Henrie Crueser die in 1419 werd
ingeschreven in het burgerboek van Kampen.
Het enige bewijs van verwantschap tussen deze Henrie en de behandelde
familie is echter de overeenkomst van zowel familienaam, als van
voomaam, welke gelijk is aan die van de tweede zoon van stamvader
Egbert. Dit is te weinig bewijs. We laten daarom deze Henrie verder
buiten beschouwing; te meer ook, omdat de 17de eeuwse genealoog
Steven van Rhemen in een door hem opgestelde fragmentgenealogie
beweert dat Egbert Kroeser met wie de stamboom aanvangt, uit het
Cleefse atkomstig was.
Deze van Rhemen wordt algemeen als betrouwbaar aangemerkt, hoewel
ook hij af en toe bewijsbaar fouten gemaakt heeft. Toch zal van Rhemen,
geboren in 1565, weI het een en ander over de familie Kroeser gehoord
hebben. Omdat hij familie in Kampen had, zal hij er ook in de tijd dat men
zich de Kroesers nog kon herinneren, weI geweest zijn. Hij beschrijft in
zijn manuscriptwapenboek een grote hoeveelheid met familiewapens
versierde voorwerpen die hij in Kampen gezien heeft, zonder echter een
jaartal te noemen.·
Het geslacht Kroeser werd door verscheiden 19de eeuwse schrijvers
verward met het eveneens in Kampen wonende geslacht Kruse. Geheel
onbegrijpelijk is dit echter niet. Niet iedereen had in de vorige eeuw de
beschikking over charters waaraan de zegels van diverse leden van beide
genoemde geslachten hingen en waaraan men door de wapenfiguren te
vergelijken, duidelijk het verschil kon zien.
Het was ook aan de oude spelling van beide familienamen te danken dat de
verwarring mogelijk werd; men spelde de namen als Kruese, Krueser,
Krose, Kroser, Kruyse, Kruyser, Cruese, enz.
Dan was er ook nog het feit dat in de jaren dertig van de 16de eeuw de
zwagers Claas Kruse en Claas Kroeser tegelijk in de raad zitting hadden
wat de moeilijkheid voor onderzoekers nog vergroot heeft.
Het geslacht Kroeser was in tegenstelling tot de Kruse's niet riddermatig,
dat wil zeggen dat uit hun midden geen hoge ambtenaren van de landsheer
(bisschop van Utrecht) werden aangesteld, zoals met de Kruse's weI het
geval was. De Kroesers waren echter weI met adelijke geslachten
geparenteerd. Men heeft slechts te letten op namen als, van Roderlo, ten
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Bussche, toe Boecop, Morre en Koelwagen. I'

In mannelijke lijn zijn de Kroesers uitgestorvenmet de in 1562 overleden
Egbert.
Het wapen van de familie Kroeser wordt door van Rhemen als voIgt
beschreven; Ein gulden grijpklauwmet die bolte, in ein roidt veldt. Een
17de eeuwsemanuscript wapenkaart vertoont het wapen als voIgt;In rood
een arendsbeen van goud, de nagels zwart.
De zegels van de schepenen Hendrik en Klaas Kroeser vertonen als
wapenfigur dit arendsbeen ook."
Het wapen van dr. Herman Kroeser (zie IlIa, 3 en lIb) is door van
Rhemen beschreven als voIgt;"drie goldenkoppen, up elckkopein golden
Vrantze lelije in ein blauw feldt"."
Het zegel van dr. Kroeser toont een overeenkomstig wapen.
I Egbert Kroeser, afkomstiguit het Cleefse,rc voor het eerst genoemd

in 1449, toen hij werd ingeschreven in het register van de Schepen
memorie inKampen. Genoemd als lid van de kleinemeente in 1456,
ca. 1458 en in 1460.2 Hij wordt genoemd als kerkmeester van Onze
Lieve Vrouwenkerk in 1476 en 1479, als kerkmeester van de Sint
Nicolaaskerk in 1492.3
Hij had voor het Horstespel zitting in de gezworen gemeente 1490-
1495.4 Maakte in 1485 een testament waarin zijn vrouw Ghese en
vijf zonen genoemd worden.' Was bezitter van diverse onroerende
goederen inKampen en indevrijheidvanKampen. 6Wordt genoemd
onder de kooplieden die handelden met Frankrijk.?
In het inschrijvingsregister van de Sint Cuneramemorie, waarin hij
met zijn vrouw in 1479 werd ingeschreven, staat dat hij 1496 is
overleden. Hij is voor 21.7.1459 getrouwdmet Gese Arentsdochter
metwiehij indiverse stukkenvoorkomt en die volgensdeboekenvan
de Sint Cuneramemorie in 1494 is gestorven."

Kinderen (volgorde niet zeker):
1 Mette Kroeser, met haar man ingeschreven in de registers van de
Sint Cuneramemorie en met hem genoemd als verkopers van een
rente in 1480.9 Zij leefde nog7.6.1519 toen ze eenjaarlijkse rente
verkocht.!" Zij is voor 16.2.1480 gehuwdmet Johan van Roderlo,
die reeds in 1458 land kocht inDronthen." Hij wordt vermeld als
lid van de kleine meente in 1458, van de gezworen gemeente in
1469 en 1475-1481. Hij was burgemeester van Kampen 1482-
1509. Overleden 7.2.1509Y
Hij was waarschijnlijk een zoon van Berend van Roderlo en Jutte
N. en een kleinzoon van Hendrik van Roderlo."
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2 Arent Kroeser, genoemd in het testament van zijn vader (1485)
waarin wordt bepaald dat men hem en zijn broer Hendrik, de boete
die zij hebben gekregen voor het neerslaan van Otto Roloffsoen en
diens broer, niet mog korten op de erfenis. 14Hijwerd ingeschreven
in de registers van de Schepenmemorie in 1488. Zijn huwelijks
datum en de naam van zijn vrouwwerden niet gevonden.Hij had
een dochter Mette Kroeser die als vrouwvan Lubbert vanHattem
wordt genoemd in 1508Y

3 Hendrik Kroeser, volgt lIla

4 Herman Kroeser, volgt IIIb

5 Claas Kroeser, wordt genoemd in het testament van zijn vader
(1485) met de opmerking dat hij evenals zijn broer Herman, ter
scholen geweest is, en dat men de kosten daarvan niet met zijn
erfdeelmagverrekenen.16
Hij iswaarschijnlijkdegene die alsmeester Claes Kroeser in 1492
in de registers van de Schepenmemorie werd ingeschreven. Zijn
overlijden werd daarin ook aangetekend, zonder dat echter het
jaartal werd vermeld. Van hem is verder niets bekend.

6 Egbert Kroeser, genoemd in het testament van zijn vader.
Misschien is hij de Everard Krouser die als geboren Kampenaar
zich in Parijs had gevestigd en aldaar voorkomt in een stuk uit
1495.1'

lIa Hendrik Kroeser, ingeschreven in de boeken van de Schepen
memorie in 1489. Was lid van de gezworen gemeente 1496-1519,
kerkmeester van de Sint Nikolaaskerk gedurende verscheidenjaren
en burgemeester 1520-1525.18
In 1508 werd hij beleend met twee erven in Spoolde te Zwoller
kerspel" en in 1513 met een erf genaamd de hof te Versen.
Hij bezat raamsteden met ramen (voor de drapeniers) in de
Groenestraat," een huis bij de SintNicolaaskerk, een huis boven de
poort, een huis op de Vloeddijk en land in Dronthen."
Hij was een van de leiders van de gezworengemeentedie inoppositie
kwamen tegen de raad die een wanbeheer voerde en die zich min of
meer als een erfelijk college beschouwde (1519).23
Hendrik is overleden in 1525.24
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Hij trouwde met Katharina (Ulger?), welke met haar man nog
compareerde op 9.11.1518.25

Kinderen (volgorde niet zeker):

1 Claas Kroeser, voIgt lIla

2 Mette (Mechtelt) Kroeser, welke in 1513 is gehuwdmet Dirk toe
Boecop," genoemd als lid van de kleine meente 1510 en 1516-
1518, als lid van de gezworen gemeente 1519-1525. Burge
meester 1526-1539.21
Hij is plotseling overleden op 3januari 1540. Zoon van Arent to
Boecop en Bette van Holtsende." De bekende kroniekschrijver
Arent to Boecop was een zoon van Dirk en Mette.?"

3 Fija (Sophia) Kroeser, trouwde met Gerbert ten Bussche, lid van
de kleine meente ca. 1510-1517. Fija kocht als zijn weduwe op
11.1l.1522 eenjaarlijkse rente van hetklooster SintJ anskamp.29

4 Hendrik Kroeser ("). In 1540 werd in de rekeningen van de Sint
Nicolaaskerk aangetekend, het begraven van Hendrik Kroeser de

jonge. Hij kan in 1539 zijn overleden.?"

lIla Claas Kroeser, kerkmeester van het Sint Katharina Gasthuis 1519-
1526, lid van de gezworen gemeente 1526, burgemeester 1527-
1537.30
Reder en koopman" en bezitter van onroerend goed." Hij werd in
1524 debeheerder van degoederenvan zijnneefEgbert endoor deze
gemachtigd desnoods te verkopen wat hij nodig oordeelde.na
In 1532 beleend met goederen die zijnvader voor hem in Ieen had. 33
Hijwas getrouwdmet Lodewijk(Louise) Kruse, diebegraven is inde
Sint Nicolaaskerk op 17.1.1539.
Zij was een dochter van Claas Kruse en Gese Wilting.

Kinderen:

1 Egbert Kroeser, meerderjarig in 1542,34 ingeschreven in de
registers van de Schepenmemorie in 1541. Hij bezat diverse
onroerende goederen" en werd beleend met goederen waar zijn
vader eerder mee beleend was."
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Egbert is overleden op 22.10.1562.37
Hij was getrouwd met Lumme Rijcx, die nog als zijn weduwe
voorkomt in 1586.38 De namen van haar ouders werden niet
gevonden, maar ze was waarschijnlijk verwant aan de familie
Kuinreturf.":

2 Mette (Mechtelt) Kroeser, die 25.8.1542 nog met haar nombers
compareerde zodat ze toen waarschijnlijk nog niet getrouwd was.
Ze was gehuwd met mr. Egbert Morre, advocaat postulerende bij
het provinciale hof van Utrecht." Hij was lid van de gezworen
gemeente in 1552 en kerkrneester van de Onze Lieve Vrouwen
kerk in 1543 en 1544.41 Hij is overleden in 1557.42 Zoon van
burgemeester Willem Morre en Griete van der Eyck.?"

3 Anna Kroeser, trouwde (waarschijnlijk nli25.8.1542)43 met dr.
Herman Kroeser anders genoemd Geertsz, raad van de hertog van
Cleef, overleden in 1574 te Koningsbergen en aldaar ook
begraven. Hij was een zoon van Herman Geertsz en Bate
Koelwagen." Na de dood van Anna trouwde Herman Kroeser
met Christina Clossen, die hem heeft overleefd. Ze was een
dochter van Hendrik Clossen uit Xanten. Uit het huwelijk met
Anna Kroeser was een dochter Anneken gesproten die volgens
van Rhemen is vermoord door Henrick Hermensz. Zij is in of
omstreeks 1557 begraven in de Bovenkerk.

4 Claas Kroeser, was in: 1542 nog minderjarig." Waarschijnlijk is
hij overleden in 1549.46

De kinderen van het echtpaar Mette Kroeser en mr. Egbert Morre
worden genoemd onder de erfgenamen van dr. Herman
Kroeser.?"

lIb Herman Kroeser, genoemd in het testament van zijn vader (1485)
waarin onder meer wordt gezegd dat hij "ter scholen" is geweest.v"
Ingeschreven in de registers van de Schepenmemorie in 1495 en
samen met zijn vrouw in die vande SintCuneramemorie in 1501. Hij
is overleden in 1502.47
Gehuwd omstreeks 1490,48met Bate Koelwagen, die 17.5.1515 nog
leeft wanneer ze erbij aanwezig is als de mombers van haar zoon
Egbert verantwoording afleggen over de door hen gevoerde admini-
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stratie.49Zij hertrouwde met Herman Geertsz bij wie ze een zoon had
die zich later dr. Herman Kroeser noemde."
Na de dood van haar tweede man hertrouwde zij met Hendrik van
Broekhuizen, stalmeester van hertog Karel van Gelre, bij welke zij
een dochter had die mogelijk is getrouwd geweest met Caspar
Hoveler schout van Venlo en een zoon die ongehuwd gebleven is.52

Uit het huwelijk van Herman Kroeser en Bate Koelwagen een zoon:

Egbert Kroeser, die met zijn mombers in 1507, 1508 en 1509
renten kocht uit onroerend goed in Kampen. 53
In 1515 kocht hij van de kerkmeesters van het Heilige Geest
Gasthuis een rente van 15 goudgulden uit land aan de Wilgenweg
onder Kampen."
Hij was in 1513 (nog vertegenwoordigd door zijn momber)
gewikkeld in een proces betreffende de eigendom van land in
Mastenbroek. 54'
Zijn hof wordt in 1517 genoemd als achterbelending van een huis
in de Nieuwstraat."
Op 17.5.1515 bekende hij (waarschijn1ijk als meerderjarige) dat
zijn mombers de administratie over zijn goederen goed gevoerd
hebben en hij bedankt hen daarvoor."
Het is aannemelijk dat hij niet in Kampen woonde, want in april
1524 verklaarde hij voor schepenen in Kampen dat de goederen
van zijn vader, die zijn oom Hendrik voor hem had beheerd en
bewaard, door deze aan hem zijn overgedragen. Enkele dagen
later machtigde hij zijn neef Claas Kroeser om al zijn goederen te
beheren en in geval van nood zelfs te verkopen. Waarschijnlijk
vertrok Egbert naar het buitenland.t?
Volgens van Rhemen is Egbert overleden in Spanje."
Dit moet hebben plaatsgevonden voor 15.2.1535, want op die
datum worden door zijn erfgenamen goederen verkocht die hem
hadden toebehoord."

Deze genealogie was bedoeld als inleiding van een artikel over Dr. Herman Kroeser.
de samensteller van het "Ontwerp stadregt van Campen. Door ziekte van de hee~
Fehrmann, zal dit echter eerst in de Kamper Almanak 1981-'82 opgenomen kunnen
worden.
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NOTEN

1a. Bate Koelwagen, de moeder van dr. Herman Kroeser, was gehuwd met Herman
Kroeser (IIIb). Johan Koelwagen die waarsehijnlijk aan Bate verwant was, komt
voor onder de erfgenamen van dr. Kroeser.
De heer Piederiet te Usselmuiden maakte ons er op attent dat in de geriehts
prothoeollen van Usselmuiden, de Koelwagens genoemd worden als eigenaren
van onroerend goed aldaar (eind 16de en begin 17de eeuw). Hun wordt de titel
"jonker" toebedeeld.

lb. Zie Kamper Almanak 1978/79, biz. 176 en 182.
l c. Volgens een fragment genealogie opgesteld door Steven van Rhemen (1565-

1644). Familie arehiefVan Rhemen, handsehriften nrs. 6/5 en 7.
Rijksarehiefin Amhem. Hierna enkel aangeduid met "van Rhemen".

2. Don I inv. nr. 275'
J. Don, De arehieven der gemeente Kampen, deel I het oud arehief, deel II de
gedeponeerde arehieven, deel III het nieuw arehief. Hiema te noemen Don I, IIof
III.

3. Don II regest nr. 745.
4. Don I inv. nr. 282.
5. Testamenten in de oplatingen. 9.8.1485.

In deze aanvulling op een testament bepaalt Egbert dat zijn vrouw Ghese na zijn
dood de lijftueht zal hebben van de helft van zijn goederen, inclusiefvan het huis
waarin zij wonen.
Hij bepaalt verder dat men 200 goudgulden moet reserveren om voor hem een graf
te kopen. Het geld dat daarvan overblijft moet ter ere van God besteed worden.
Leengoed dat hij aehterlaat moet komen op zijn oudste zoon. Van zijn zonen Arent
en Henrick mag men niet de boete inhouden op de erfenis, die zij verbeurd hebben
vanwege een "nederslag" die zij hadden begaan aan Otto Rolofssone en diens
broer. Verder noemt hij bepaalde lijfrenten die zijn zonen Herman, Claes en
Egbert hebben ten laste van de stad Leiden.
Zijn zonen Claes en Herman zijn "ter seholen" geweest. Ook de kosten daarvan
mag men niet korten aan hun erfdeel. Verder wordt nog bedacht hun dienstmeid
Katharina Jonghe. Tot testamentoren benoemt Egbert Johan van Roderlo (zijn
schoonzoon), Ghese zijn vrouw, Matte van Voerst de zuster van zijn vrouw en
Arent Kruesser zijn zoon.

6. Op 21.7.1459 verkopen Egbert Kruser met zijn vrouw Ghese en Wicher Suvel
metzijn vrouw Alijt, eenjaarlijkse rente van 3/4 van 201,2oude butkens uit huizen
en erven in Brunnepe over de Reyte aan Johan Sellen en diens vrouw Elsen.
Transportreg.folio 107v. .
Op 26.9.1482 koopt Egbert Kroeser van de stad Kampen een huis inBrunnepe in
de Goltstraat, waar ten zuiden naast staat een ledige hofstede van Arent Drager en
ten noorden een goed van het Heilige Geest Gasthuis. Transportreg.folio 65v.
(Een nakomeling van Egbert verkoopt in 1549 een rente uit dit huis.)
In 1484 wordt Egbert genoemd als belender van land in Dronthen. Transportreg.
26.2.1484 folio 114.
Ook is hij nog belender van een niet nader aangeduid huis (in 1484). Transportreg.
18.3.1484 folio 116v.
Uit het erve den Esch op het Kampereiland koopt Egbert op 30.10.1476 een rente
van 50 heren ponden. (Fam. arch. Van Ittersum.)

7. Recognitien Kampen 8.2.1489.
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Zie voor de handel van Egbert ook, recogn. 1.2.1477,22.12.1479,19.2.1485,
22.2.I486 en 8.2.1489.

8. Overleden in 1494: Ghese Kroesers. Uit diverse stukken blijkt dat Mette die
gehuwd was met Gosen van Voerst, haar zuster was. Verder blijkt uit stukken dat
Wichman Arentsz ook aan deze Mette was verwant. Omdat Wichman Arentsz,
Egbert Krueser en Gosen van Voirst in 1474 als gezamelijke erfgenamen van een
zekere Fie Verwes worden genoemd, is het niet gewaagd te veronderstellen dat
Wichman een broer van Ghese was. Ook gezien de naam van Gheses oudste zoon
die immers Arent heette, is het aannemelijk dat Wichman, Ghese en Mette de
kinderen waren van Arent en Fie.
Zie recognitien 3.11.1474 en testamenten in de oplatingen onder van Voerst.
Transp. 21.5.1457, Fie de weduwe van Arnt de verver koopt een huis.
Transp. 2.11.1461 fo!' 119v, Fie Ververs koopt een huis en erve in het kleine
steegje, toebehoord hebbende aan Henrie Arntsz.

9. Transportreg. Kampen folio 13. Sint Cuneramemorie: Johan van Roderlo ende
zijn wijf.

10. Transportreg. Kampen folio 147v.
11. Transportreg. Kampen folio 101.
12. Don I inv.nr. 282. In dit register dat de inschrijvingen bevat van onder andere

schepenen en raden, staat dat hij in februari 1509 is overleden. Het necrologium
van de Sint Nicolaaskerk vermeldt zijn sterfdag - 7 februari.

13. Leenregisters van de bisschoppen van Utrecht.
Berend van Roederlo als leenvolger van zijn vader Hendrik van Roderlo in 1422
beleend met 12 morgen land in het Liederbroek. Johan van Roederloe na de dood
van Hendrik van Roederloe beleend (in 1457) met 12 morgen land in het
Larebroek.

14. Zie 5.
15. Transportreg. 3.6.1508 folio 62; Lubbert van Hattem en zijn vrouw Mette, de

dochter van wijlen Arent Kroeser, ontvangen 160 goudguldens van Henrick
Kroeser vanwege haar zaliger vaders goed.
Transportreg. fo!' 141v. ca. 1501, Mette zaliger Arent Krusers dochterkoopteen
jaar!. rente.

16. Zie 5.
17. Don 1 regest nr. 359 en nr. 360.
18. Don 1 inv.nr. 282. Inschrijving van schepenen e.d.

Transportreg; Kerkmeester St. Nicolaaskerk genoemd 1485, 1502, 1509, 1510,
1511,1516,1518.

19. Tijdrek.kundig reg. Overijsse!. Leenreg. Frederik van Baden, fo!' 98; 18.9.1508
Beleend Henrick Kroeser met twee erven in Spoolde Zwollerkerspel, t.w. het
halve Meewesberge en het goed bij de dijk. Welke goederen Hessel Mulert in leen
placht te houden en nu in de bijstere dijk aan Henrick gegeven zijn. (Hessel Mulert
Egbertsz was met deze goederen beleend 7.6.1497.)

20. Tijdrekenk. reg. Overijsse!. Judiciaal Frederik van Baden, fo!' 176; Henrick
Kroeser is door de zeven beleend met de hof te Veers sen. Evert Claasz kon echter
met brief en zegel bewijzen dat hij de hofvan zaliger Hundeberch in erfpacht had
ontvangen en dat Hessel Mulert de hof niet in eigendom heeft gehad, terwijl toch
de zeven de hof hebben gegeven voor de bijstere dijk. Gewezen dat Henrick
Kroeser in het bezit zal blijven, doch dat de zeven binnen 6 weken nadere
verklaring moeten doen.
Judiciaal 12.10.1512 Evert Claasz contra Heynrick Krues. Over de hof te
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Versen, kerspel Ommen. Folkier Sioet zal op de volgende rechtdag uitspraak
doen.

21. Transportreg. 10.2.1515 folio 37v.
Henrick Krueser en zijn vrouw Katharina verkopen twee raarnsteden met ramen
in de Groenestraat aan Roelof Opreider en diens vrouw Ceelken.
Tevens verkopen zij een jaarlijkse rente van 5 heren ponden uit vijf raamsteden
met ramen in de Groenestraat strekkende tot aan de Gracht.

22. Transp.reg. 15.7.1512 folio 138v.
Achterbelending van huizen op het St. Nicolaaskerkhof
idem 12.2.1513 folio 2
Belender van land in Dronthen
idem 2.5.1514 folio 23v.
Koper jaarl. rente van 10 goudgulden uit een huis in de Nieuwstraat bij
O.L.Vrouwenkerk
idem 1.9.1516 folio 75v.
Henrick Croesers of Zwane Holtingssteeg Boven de Poort.
idem 16.4.1517 folio 90.
Kopen een rente van 12 heren pond van de kerkmeesters van het t. Katharinen
Gasthuis.
idem 24.6.1517 folio 97.
Kopenjaarl. rente van 7lh goudgulden uit land in Dronthen van de Carthuizers op
de Sonnenberg. Ze zijn zelf belenders van dit land, evenals Mette van Roerloe.
idem 1.8.1517 folio 98
Kopen jaarl. rente uit een huis en erf op de Burgwal.
idem 3.12.1517 folio 104v
Genoernd als belenders van huisje op de Vloeddijk doorgaande tot in de
Groenestraat.
idem 22.3.1518 folio 1I2v.
Koopt met zijn vrouw een huis op de Oudestraat strekkende achter tot het erf van
Peter van Holten, waarvan de belenders zijn Johan ten Hoeve en Albert Sasse.

23 .. Dr. C.A. van Kalveen. Het bestuur van Bisschop en Staten in het Nedersticht,
Oversticht en Drenthe, 1483-1520, biz. 367, 387 en 516.

24. Don I inv.nr. 282.
25. Gem. archief Kampen, nr. 1432 van de kaartenverzameling is een manuscript

wapenkaart van de farnilie toe Boecop (17de eeuw). Haar wapen is afgebeeld met
bijschrift "Olger".

26. Het jaartal 1513 volgens Van Rhemen.
De onder 25 genoemde manuscriptwapenkaart toe Boecop geeft ook een
afbeelding van het wapen van Mette Kroeser.

27. Don I inv.nr. 282. Hierin staat ook zijn overlijdensdatum.
28. Zie noot 25.
28a. Transportreg. 11.5.1537 folio 87v. Arent en Egbert toe Boecop verkopen met

toestemming van hun vader Dirck toe Boecop, aan Claes Pothuys en diens vrouw
Anna, een huis in de Oudestraat e.d., strekkende tot achter aan de Llsselmuur,
toebehoord hebbende en bewoond geweest door wijlen Henrick Krueser. Ook het
naastgelegen huis werd door hen verkocht. De belendingen waren een steeg en de
erfgenarnen van Hendrik Wijntgensz.
Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Henrick Kroeser de jonge, wiens begraven in
de rekeningen van de Sint Nicolaaskerk van 1540 werd verantwoord. Hij zal
denkelijk na de dood van zijn vader en moeder in het ouderlijk huis zijn blijven
wonen. Zie ook noot 22.
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29. Don I inv.nr. 275. Grote en kleine meente, e.d.
Tijdrekenkundig reg. Overijssel 11.11.1522; Het convent van St. Janskamp
verkoopt aan joffer Fije, de weduwe van Gherbert then Bussche, echte dochter
van Henrick Kroeser, een jaarlijkse rente van 5 goudguldens uit het goed
Maeskamp te Vollenhove.

30. Don I inv.nrs. 275 en 282.
31. Recogn. 21.7.1536. Lijst van reders waarbij Claas Krueser.

Recogn. 11.12.1515. Claes had goederen in maatschap met Rutger van Mellem.
32. Transportreg. Kampen 18.8.1518 folio 122v.

Claes Kroeser en zijn vrouw joffer Lodewijk Kruse en haar broer Claas Kruse
verkopen een jaarl. rente van 5 goudguldens uit een huis in de Nieuwstraat
strekkende tot aan de Burgwal aan joffer Margaretha van den Vene dochter van
wijlen Hendrick van den Vene. Belendingen zijn Albert Cruse en de verkopers.
Het huis heeft toebehoord aan Griete Kruse.
Folio 123; Op dezelfde datum verkopen zij uit hetzelfde huis eenjaarlijkse rente
van 10 goudguldens aan Geert van Usselmuiden.
9.2.1534 folio 30; Claes Croeser en zijn vrouw joffer Lodewijk Kruse kopen een
huis en erf Nieuwstraat.
1.8.1534 folio 36; Zij kopen een hof boven de Venepoort waarvan zij reeds
belenders zijn.
23.4.1535 folio 51v; Zij kopen een huis en hof boven de poort waarvan zijzelf
reeds belenders zijn. De andere belending is' de rosmolen.
22.9.1535 Zij zijn belenders van eenhuis bij O.L.Vrouwenkerk.
17.2.1536 folio 68; Zij zijn belenders van raamsteden.
24.5.1539 folio 133; De erfgenamen als belenders van een mate land buiten de
Broederpoort.
9.11.1540 folio 171; De erfgenamen verkopen een rente uit een huis achter de
Nieuwe muur.

32a. Recogn. 29.4.1524 letter E. Zie ook II b 1.
33. Zie noot 19. De belening met het onder noot 20 vermelde goed in Versen werd niet

aangetroffen.
34. Recogn. 4.12.1542 Engbert Croeser voor zichzelf en Claes Witte voor Claes en

Ernst Kruse zijn neven, verhuren een erf in de Leeuwte in Vollenhove.
Transportreg. Kampen 25.8.1542 folio 226v; Engbert Croeser (voor zichzelt) en
die E. Geert Loose en Egbert ten Boss als mombers over Mette, Anna en Claes
Crueser, kinderen van zaliger Claes Krueser, verkopen twee raamsteden met
ramen in de Groenestraat tussen Willem Cluppel en Nele de weduwe van Rueric
van Roerloe, strekkende achter aan de hof van heer Aernt Brant, aan Claesken
Ruerixdochter.

35. Transportreg. 11.10.1560 folio 7.
De E. Willico Entens en zijn vrouw joffer Dytken verkopen een hof en erve op den
Oert, strekkende van de straat tot de Llssel, waarvan belendingen zijn Henrick
Jansz en de erfgenamen van Johan Willemsz, aan de E. Engbert Kroeser en zijn
vrouw joffer Lumme, Goessfrundt ten Indyck en zijn vrouw joffer Geertruydt en
Claes Wycherlinck en zijn vrouw joffer Alyd.
Transportreg. 22.6.1563 folio 101; De erfgenamen van zal Engbert Croeser
genoemd als belenders van een erf in de Groenestraat.

37. De registers van de Schepenmemorie vermelden dat hij werd ingeschreven in
1541. Achter deze inschrijving staat "obiit anna '62 den 22 october"
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38. Transportreg. 3.1.1586 folio 226;
Lumme Rykes de weduwe van Engbert Kroeser koopt van Johan Wychartsen en
zijn vrouw Stijne, eenjaarlijkse rente van 5 goudguldens uit een huis op de Burgel
waarvan belenders zijn Jan Mostert en Geertgen Henricx. De achterbelending is
de hof van joffer Kroeser.

39. Bovengenoemde rente is in 1655 afgelost aan jhr Gerrit Cuinreturff,
In 1579 noemt Caspart Cuinretorf in een brief vanuit Lissabon, zijn nicht
Cruesers. Zie; mr. J. Nanninga Uitterdijk, Een Kamper handelshuis in Lissabon,
biz. 186.

40. Charters en besch. Kampen nr. DCCCLXXXI, 16.3.1552 De stad Kampen wil
mr. Egbert Morrius, advocaat postulerende voor de hove provinciaal van Utrecht,
tot schutrneester benoemen.

41. Don I inv.nrs. 275 en 282.
42. Volgens rek. St. Nicolaaskerk is het geld dat van zijn begrafenis werd ontvangen

geboekt in 1558; zijn overlijden moet echter hebben plaatsgevonden voor
15.9.1557, want op die datum worden over zijn kinderen Griete, Lodowich,
Femme, Claes (moet zijn Egbert), Stijnken en Trijnken, tot mombers aangesteld
Egbert ten Busch en Egbert Kroeser.
Over zijn weduwe zijn 12.2.1558 mombers, Claes Kruse en mr. Herman Kroeser.

42a. Volgens Van Rhemen en volgens enkele manuscript genealogien berustende in de
verzameling van de Ver. voor Overijssels Regt en Geschiedenis.

43. Zie noot 34. Zij komt op die datum nog voor met mombers.
44. Zie IIb.
45. Zie noot 34. Hij komt op 25.8.1542 nog voor met mombers.
46. Rek. St. Nicolaaskerk 1549 vermelden geld, ontvangen van de begrafenis van

Claes Croeser. Hier kan bijna niemand anders mee bedoeld zijn dan Claes
Croeser Claeszoon omdat anderen met deze naam nergens werden aangetroffen
en genoemde periode.

46a. Recogn. 30.8.1575 letter J.; Johan Koelwagen als erfgenaam van dr. Kroeser en
joffer Margriete Morrhe met haar man Conraidt van der Vecht, joffer Lodewijch
Morrhe mer haar man Henrick Glauwe, Egbert Morrhen, joffer Femme Morrhe
de weduwe van Johan van der Vecht enjoffer Christina Morrhe, de beide laatsten
met hun voornoemde broeder Egbert als momber, als erfgenamen van dr.
Kroesers (eerste vrouw) geven volmacht om voor joffer Christina Clossen een
jaarlijkse rente van 200 daalders te kopen, zoals in het door haar en dr. Herman
Kroeser opgestelde contract van huwelijksvoorwaarden is bepaald.
Recogn. 30.8.1575 letter J.; Joachim de natuurlijke zoon van dr. Herman Kroeser
bekent ontvangen te hebben vanjoffer Margrieta Morrhe de vrouw van Conraedt
van der Vecht, vanwege Johan Koelwagen, een som van 100 goudguldens zo zijn
zaliger vader in een codicil had bepaald.

46b. Zie noot 5.
47. Volgens de reg. van de Schepenmemorie.
48. Zijn zoon Egbert bedankte zijn mombers in 1515, zodat hij toen naar aile

waarschijnlijkheid de meerderjarige leeftijd (25 jaar) zal hebben bereikt. Hieruit
mogen we concluderen dat Herman en Bate omstreeks 1490 getrouwd zijn.

49. Recogn. 17.5.1515 folio 124 (inv.nr. 78 Don I).
Egbert Krueser zoon van wijlen Herman Krueser bekent dat zijn ooms en
mombers te weten Henrick Krueser en (de erfgenamen van zaliger) Jan van
Roederioe, rekenschap en bewijs gedaan hebben van zijn zaliger vaders goed, in
bijwezen van zijn moeder en de door hem en zijn moeder gekozen vrienden Willem
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Morre en Johan Kruese. Hij bedankt deswegen zijn mombers, waarmee ook de
vrienden accoord gaan.

50. Fam. archiefVan Rhemen. H.s. nr. 7. Rijksarchief Arnhem.
Bahte Koelwagen, so nahmalz weduwe, genahmen Hermen Gertzen; darvan ein
sohn, so doctor geworden und sich nah haer vorighe man Hermen Kroeser
genoemt. Hem ein wapen gefurt so hem de koningh van Franckrick gegeven; drie
golden koppen, up eIck kop ein golden Vrantze lelye ihn ein blauw feldt.
Diese is darnah then derdenmall gehylicket ahn Henrich van Brockhuisen
stalmeister van hertog Carl van Gelder, warbij ock ein sohn, so ongehilicket
gestorven und ein dochter gehat. Zie ook noot 46a.

52. Tjjdrekenkundig reg. Overijssei. Judiciaal Frederik van Baden 13.1.1513;
Verschil over 20 morgen land in Mastenbroek die in de bijsteren dijk gegeven
waren. Jacop van Ittersum contra Henrick van Broekhuizen namens zijn vrouw.
Henrick Kroeser namens het nagelaten kind van zijn broer Herman en de
erfgenamen van Jacob Jansz, aan welke het land heeft toebehoord. Het
scheidsgerecht heeft bepaald dat Jacob van Ittersum het land mag hebben tegen
betaling van 1200 goudgulden.
Transportreg. Kampen 15.2.1535.
Verscheen Aerent Reynerss vanwegen en in naam van Casper Hoveler, schout
van Venloe. (Machtiging te Arnhem gegeven onder stadszegel van Arnhem.) Hij
draagt over aan Claes Kroeser eenjaarlijkse rente van 5 goudgulden, t.w. een deel
van de 15 goudgulden jaarlijkse rente die op 28.3.1515 door wijlen Engbert
Kroeser van de kerkmeesters van het Heilige Geest Gasthuis zijn gekocht. Deze
rente is Caspers vrouw, wijlen joffer Anna van Broickhuysen aangekomen van
zaliger Egbert Kroeser.
Zie ook noot 50 en Transportreg. Kampen 28.3.1566;
Hierin verkopen Henryck van Broikhuysen (die dr. Herman Kroeser zijn broeder
noemt), verder Claes Witte schout van Kampen en Kamperveen namens Bitter
van Covoerden en dien vrouw Maria Hoeveler (volmacht voor schepenen te
Hattem), aan doctor Herman Kroeser raad van de vorst van Cleve en zijn vrouw
joffer Anna Kroeser, twee derden delen van een huis e.d. in de Oudestraat
strekkende tot aan de Hofstraat, tussenjoffer de Wolfs en de weduwe van Henryck
Wijntgensz (d.i. Anna Pigge).
n.b. Dit huis was het derde huis vanaf de Burgwalstraat gerekend naar het
noorden.
Het is mogeIijk dat Bitter van Coevordens vrouw Maria Hoeveler een dochter
geweest is van Caspar Hoveler schout van Venlo en Anna van Broekhuizen. Deze
Anna zou dan de door Van Rhemen genoemde dochter kunnen zijn uit het
huwelijk van Bate Koelwagen met Hendrik van Broekhuizen. De in 1566
genoemde Hendrik van Broekhuizen was dan waarschijnIijk de ongehuwd
gebleven zoon uit dit huwelijk. Deze noemt immers dr. Herman Kroeser zijn
broeder!

53. Transport reg. Kampen 9.10.1507 folio 41v, 14.2.1508 folio 50,3.5.1508 folio
56v, 22.3.1509 folio 77.
Voor hem worden renten gekocht uit resp. huizen op de Uterwech, Oudestraat
(naast Arent Pigge), Oudestraat (naast Peter Stachouwer), Morrensteeg. Totaal
voor 13 goudgulden per jaar.

54. Een gedeelte van deze rente werd in 1535 door zijn erfgenamen verkocht. Zie noot
52.

54a. Zie noot 52.
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55. Transportreg. 27.4.1517 folio 92.
56. Zie noot 49.
57. Recogn. Kampen 29.4.1524 letter E folio 80
58. Fam. arch. Van Rhemen. H.s. nr. 7.

Egbert Kroeser; o(biit) in Spangnien.
59. Zie noot 52.
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