
HET KAMPER ADELLIJK GESLACHT KRUSE

K. Schilder

De oudste generaties

Herman Kruse en zijn broer Thomas, die zich in het begin van de 15eeeuw in Kampen
hebben gevestigd en daar respectievelijk in 1418en 1432burger werden, stamden on
getwijfeld uit een toen al aanzienlijk geslacht. Dit blijkt niet aIleen uit Steven van
Rhemens' opmerking dat een Maas (Thomas) Kruse in 1390 kastelein of burggraaf
van het bisschoppelijk slot Ter Horst was, maar vooral uit de maatschappelijke posi
ties van Hermans nakomelingen, die functies hebben bekleed die niet aan teIgen uit
pas opgeklommen koopliedenfamilies werden gegeven, zoals die van kastelein van
Kuinre, kastelein, schout en rentmeester van Vollenhoveen rentmeester van Salland.
Functies als die van kastelein van een der bisschoppelijke sloten werden in de regel,
maar die van ambtman (drost) of rentmeester van een der Overijsselse kwartieren
zander uitzondering, gegeven aan riddermatige personen. Dat de Kruse's van adel wa
ren of, wat hetzelfde was, door hun standsgenoten als adel werden beschouwd, staat
buiten kijf. Ooktoen de takken die bewijsbaar riddermatig waren, waren uitgestorven
en aIleen de nakomelingen van burgemeester LodewijkKruse het geslacht voortzet
ten, werd er aan de status van de familie niet getwijfeld.Dat deze laatste Kruse's in de
akten met titels als jonker en joffer voorkomen,zegt niet alles, want ookniet-adellijke
rijko dames noemde men dikwijlsjoffer, maar dat zij trouwden met leden van de fami
lies Sloet, Van Twickelo,Van Averenck,Witte en Van Rhemen zegt naar mijn mening
genoeg.

.DeMaas die kastelein van Ter Horst was in 1390kan niet dezelfde zijn geweest als de
gelijknamige broer van Herman, die in 1468met medewerking van zijn oomzeggerLo
dewijk Kruse in Kampen in het Heilige-Geestgasthuis werd geplaatst. Het tijdsver
loop tussen dezejaren is hiervoor te groot. Ik denk dat de eerste Maas Kruse de vader
ofgrootvader van de gebroeders Herman en Maas was.
Dat zijn neef Lodewijkhem hielp en niet zijn zoon Peter, die in de burgerschapsakte
van 1432 wordt genoemd, kan betekenen dat de tweede Maas, die met Jutte van
Schellewas getrouwd, zijn zoonheeft overleefd.
Herman Kruse, gehuwd met Wobbeken [van Ens ?J,was een welgesteld man, die in de
stad waar hij in 1418burger van werd enkele belangrijke functies heeft bekleed, zoals
het lidmaatschap van de Gezworen Gemeente en het kerkmeesterschap van de Sint
Nicolaaskerk. Toen hij omstreeks 1440 stierf liet hij een weduwe, dochter Alijt en de
zanen Evert, Maas en Lodewijkna.

De tak van Evert Kruse

Evert Kruse, op wiens leven de stad Kampen in 1428 een lijfrente verkocht, volgde
zijn vader op als lid van de GezworenGemeente, een collegedat enkele keren per jaar
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bijeenkwam om aan de Raad voorstellen te doen en adviezen uit te brengen. Leden
van dit college vertegenwoordigden de burgerij en werden espelsgewijze (per wijk) in
geschreven in de ledenregisters. Zij bleven in de regel voor hun leven, of totdat zij in
de Raad werden gekozen, zitting houden".
Evert hield zitting tot 1455, in welk jaar hij door de land sheer, de postulaat Rudolf
van Diepholt, werd benoemd tot kastelein van Kuinre. In 1465 benoemde diens opvol
ger, bisschop David van Bourgondie, hem tot kastelein, schout en rentmeester van
Vollenhove, een functie die hij tot zijn dood (in of omstreeks 1469) heeft vervuld.
Evert had behalve een voor hem overleden zoon Albert, nog een zoon Herman, die
evenals zijn vader eerst in de Gezworen Gemeente van Kampen zitting had en later
kastelein, schout en rentmeester van Vollenhove werd.
Deze Herman Kruse is twee keer getrouwd geweest. Uit zijn huwelijk met Stijne
Wolfs had hij een dochter Evertje, die huwde met Hendrik de Vos van Steenwijk, twee
dochters die non werden en twee zonen, Albert en Johan. Uit zijn tweede huwelijk,
met Kunne van den Klooster, sproten een zoon Cijse en een dochter Bate, die huwde

met Johan van den Camp.
Johan Kruse werd, nadat hij bijna tien jaar burgemeester van Kampen was geweest,
benoemd tot rentmeester van Salland, een functie die in het roerige eerste kwart van
de 16e eeuw geen gemakkelijke was. Regelmatig waren Sticht en Oversticht het toneel
van oorlogen met Gelre. Op 17 juli 1521 trok een legertje bestaande uit boeren en bur
gers van Vollenhove en Kampen onder aanvoering van de Diepenheimse drost Ro
dolph van Ittersum, de Sallandse rentmeester Johan Kruse, de Kamper burgemees
ters Roelof Pael en Johan van der Vecht en de Kamper schout Claas Kruse, die het
Kamper vaandel droeg, via Genemuiden en Mastenbroek op naar Hasselt om die door
de Geldersen belegerde stad te ontzetten. Na enige schermutselingen bij het Zwarte
Water trokken de Geldersen in grote haast afnaar Zwolle, de stad die zich aan de zijde
van Gelre had geschaard. Het Hasseltse garnizoen werd verstrekt met 100 soldaten
en de ontzetters gingen weer huiswaarts. De bisschop van Utrecht, die ook landsheer
van Overijssel was, verbleef in die tijd aan het keizerlijk hof en was niet van zins om
spoedig terug te komen om zijn bedreigde land aan te voeren in de strijd tegen hertog
Karel van Gelre. WeI stuurde hij rentmeester Johan Kruse enkele duizenden guldens
om soldaten aan te werven om de Geldersen daarmee uit geheel Overijssel te verdrij
ven. Voorlopig kwam daar echter niets van, want op 30 juli 1521 nestelden de Gelder
sen zich in Genemuiden. Een opnieuw geformeerde strijdmacht van Vollenhoofse boe
ren die Genemuiden van de vijand moest bevrijden, leed een jammerlijke nederlaag.
De aanvoerders, de Vollenhoofse drost Herman van IJsselmuiden en de schout van
IJsselham, werden doodgeslagen. Met het aanwerven van extra troepen -drie vendels
voetknechten en 100 ruiters- begonnen rentmeester Kruse c.s. pas eind juli, dus een
nieuwe poging om tegen Genemuiden op te trekken kon voorlopig niet worden onder
nomen. Johan Kruse's mede-aanvoerder bij het ontzet van Hasselt, de drost Rodolph
van Ittersum, die wel eens wilde zien hoe en waar de vijand zich precies verschanst
had, trok vanuit Hasselt met een klein gevolg richting Genemuiden, maar liep in een
hinderlaag en werd ook doodgeslagen. Op 17 september 1521 kwam Johan Kruse met
zijn nieuwe leger van drie vendels voetvolk en 150 ruiters naar Kampen. Daar werd
beraadslaagd over de manier waarop men de Geldersen zou kunnen treffen. De raden
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van Deventer en die van Kampen waren er voor om eerst de strijd tegen de vijand in
Overijssel zelf te beginnen, maar Kruse yond het beter om een inval op de Veluwe te
doen en daar de Geldersen te brandschatten. Kruse kreeg zijn zin en vertrok met zijn
troepen op 21 september vroeg in de morgen uit Kampen. In de loop van de dag namen
zij in de dorpen Oosterwolde, Oldebroek, Doornspijk en Nunspeet een groot aantal
boeren gevangen en roofden duizenden koeien. Lang hadden zij geen voldoening van
hun rooftocht, want de hertog van Gelre, die van de Stichtse plannen op de hoogte was
gebracht, wist binnen korte tijd een leger op de been te brengen en een hinderlaag te
leggen voor Kruse en zijn soldaten. De Stichtsen weerden zich dapper maar dolven bij
de verrassingsaanslag het onderspit. Een deel van hen wist te ontkomen, maar velen
werden gevangen genomen, onder wie de aanvoerders. Alle gevangenen werden door
de Geldersen naar Hattem gebracht. Hoofdman Johan Kruse werd in het kasteel van
Hattem opgesloten in een ijzeren kooi, die werd opgetakeld tot aan het gewelf van de
toren. Na daarin een tijdlang opgesloten te hebben gezeten, werd Kruse overgebracht
naar Arnhem waar hij de Sint-Janspoort als gevangenis kreeg. Pas in november 1522,
dus na langer dan eenjaar, werd hij tegen betaling van een losgeld vrijgelaten en kon
hij naar Kampen terugkeren.
Tijdens de gevangenschap van Johan Kruse had zijn broer Albert het rontmcesters
ambt van Salland voor hem waargenomen. In het najaar van 1522 maakte Albert met
Borchart van Westerholt, de nieuwe drost van Vollenhove, een reis naar Steenwijk om
te proberen het garnizoen aldaar te bewegen uitstel van soldijbetaling te accepteren.
Zij kwamen vol vertrouwen Steenwijk binnen, maar merkten al spoedig dat er met de
soldaten niet te praten was; erger nog, het garnizoen nam beide ambtlieden gevangen.
Pas nadat de steden Deventer en Kampen aan de bisschop om financiele hulp vroegen,
en deze zijn zilverwerk liet smelten om er munten van te laten slaan waarmee het
Steenwijkse garnizoen werd betaald, lieten de muiters Albert Kruse en Borchart van

. Westerholt vrij",
Johan Kruse nam na zijn terugkeer uit Gelderse gevangenschap zijn werkzaamheden
als rentmeester van Salland weer op. Tot 1528 diende hij de bisschop in die functie. Of
hij ook nog enige tijd rentmeester was onder keizer Karel V, die in 1528 heer van
Overijssel werd, blijkt niet uit de bronnen maar is niet onmogelijk.
In 1538 werd hij voor de tweede keer gekozen in de Raad van Kampen, maar hij wei
gerde zijn zetel te aanvaarden. Dat kwam hem volgens Kamper stadsrecht te staan op
een boete van 100 oude schilden. Wegens zijn grote verdiensten voor de stad werd hem
echter de boete kwijtgescholden en beloofde men hem dat hij niet weer in de Raad zou
worden gekozen.
Johan Kruse stierfin 1567. Als we er van uitgaan dat hij een volwassen man was toen
hij in 1507 werd ingeschreven als lid van de Schepenmemorie, kunnen we stellen dat
hij minstens 85 jaar oud geworden is. Zijn enige zoon Herman was zeven jaar eerder
(in 1560) kinderloos overleden. Van Herman is een testament bekend waarin hij zijn
bezittingen verdeelt onder zijn verwanten van vaders- en moederszijde en waarin hij
vastlegt dat zijn vaders halve zuster Bate moet worden beschouwd als een volle zus
ter. Deze Bate wordt, als naaste bloedverwante van vaderszijde van Johan Kruse in
1569 beleend met goederen in het land van Vollenhove.
Rentmeester Johan Kruse's broer Albert, die hem tijdens zijn gevangenschap had ver-

127



vangen, werd in het voorjaar van 1523 in Kampen doodgestoken. Over de toedracht
van deze misdaad is weinig bekend; kroniekschrijvers reppen er met geen woord over,
slechts uit een getuigenis van de Kamper schout Claas Kruse, een achterneef van Al
bert, worden we iets over de zaak gewaar. Claas getuigde voor de Raad dat hij op de
avond dat Albert werd doodgestoken de dader arresteerde in het portaal van het Min
derbroedersklooster, waar hij ook het bebloede mes vond. Ook over een proces of von
nis in deze zaak is geen enkele aantekening in de Kamper bronnen te vinden.

De tak van Maas

Maas Kruse was evenals zijn vader en zijn beide broers lid van de GezworenGemeen
te van Kampen. Omdat de registers waarin de leden van dat collegewerden ingeschre
ven verre van compleet zijn en veel doorhalingen en bijschrijvingen bevatten, weten
we niet vanaf welk jaar en tot hoelang Maas gemeensman was. Zijn naam komt voor
op lijsten van omstreeks 1448, 1456 en 1460.Van 1453 tot 1464was hij schout van
Kampen, een functie waarvoor hij waarschijnlijk zijn gemeensmansplaats niet behoef
de op te geven. In 1464 volgde hij zijn broer Evert op als kastelein van Kuinre, welk
ambt hij tot zijn doodin 1473bekleedde.
Uit zijn huwelijk met Evertje van der Vecht had Maas drie dochters en twee zonen.
ZoonPeter was in dejaren 1502-1505schout van Kampen. Hij trouwde met Geertruid
Knoppert, die hem drie dochters en een waarschijnlijk heel jong gestorven zoon
schonk. ZoonHerman werd schout van Kuinre, welk ambt hij bekleedde van 1488 tot
aan zijn doodomstreeks 1504.DezeHerman had behalve twee dochters een zoonLuit
gen, die aanvankelijk zeeman en koopmanwas, maar die later schout van Colmschate
en kastelein van's konings hof binnen Deventer werd. Luitgen had geen kinderen;
toen hij omstreeks 1560overleed,was de tak van Maas Kruse in mannelijke lijn uitge
storven.

De tak van Lodewijk

Als opvolgervan zijn broer Evert, die kastelein van Kuinre was geworden,werd Lode
wijk Kruse in 1456gekozen in de GezworenGemeente. In de 15eeeuwwas het kiezen
van elkaar opvolgendeverwanten in stedelijke bestuurscolleges een -zij het door de
gewone burgerij verafschuwde en met lede ogen aangeziene- gewoonte geworden,
waar pas in 1519een (tijdelijk) einde aan werd gemaakt. Van 1459tot aan zijn doodin
1487 was Lodewijk lid van de Raad van Kampen, het hoogste stedelijk bestuursor
gaan, waarvan ieder lid de persoonlijke titel van burgemeester voerde. Uit zijn huwe
lijk met Grete van Wilsem sproten de twee dochters Wobbekenen Armgart en de zoon
Claas. Armgart trouwde Il!-etburgemeester Hendrik Voorne,Claas met GeseWilting.
ZoonClaas volgde zijn vader in 1491op in de GezworenGemeente en werd in 1492in
de Raad gekozen. Lang heeft hij in dat collegegeen zitting gehad, want hij stierf al in
1497,nalatende een dochter Louise, welke huwde met burgemeester Claas Kroeser en
een zoon, naar zijn vader ook Claas geheten, die trouwde met Johanna Witte. Deze
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tweede Claas was lid van de Gezworen Gemeente in de periode 1516-1518 en lid van
de Raad in de periode 1533-1537. In de tussenliggende jaren bekleedde hij de functie
van schout van Kampen en Kamperveen.
Claas Kruse en Johanna Witte kregen twee zonen. De oudste werd naar zijn vader en
grootvader Kruse weer Claas genoemd, de jongste werd naar zijn grootvader van moe
derszijde Ernst genoemd. Beide broers hebben in Kampen ook weer aanzienlijke func
ties bekleed. Claas kwam via de Gezworen Gemeente (1546-1554) in de Raad, waarin
hij zitting hield tot 1572, Ernst was van 1573 tot zijn dood schout van Kampen en
Kamperveen, de functie die zijn vader (1520-1533) en zijn oom Claas Witte (1533-
1572) voor hem hadden bekleed. Ret is mogelijk dat de laatste Claas Kruse prote
stantse sympathien had; toen in 1572 graafWillem van den Berg Kampen had ingeno
men voor de partij van zijn zwager Willem van Oranje, werd in een nieuw gevormde
Raad ook Claas Kruse weer gekozen. Na de vlucht van Van den Berg en het herstel
van het koningsgezinde gezag werd Claas in zijn bestuursfunctie niet gehandhaafd.
Claas Kruse, die in 1581 stierf, liet twee dochters na. Zijn enige zoon, ook weer Claas
geheten, stierfin 1574 aan de gevolgen van een steek, opgelopen tijdens een vechtpar
tij. In het protocol van zijn oom Ernst Kruse is op de bladzijde waarop deze gebeurte
nis wordt vermeld, met een speld een stukje stof van Claas' kleding geprikt. Dit met
een steekwapen doorboorde lapje was een onderdeel van de bewijslast tegen de dader
van de doodslag, een officier va het garnizoen.
Schout Ernst Kruse stierfin 1580; hij liet drie dochters na. Met de dochters van Claas
en Ernst die allen trouwden met edellieden, en waarvan de laatste stierf in 1636,
stierf ook de tak van Lodewijk Kruse uit.

Het familiewapen

Thomas Kruse, de man van Jutte van Schelle, zegelde in 1424 nog niet met een wa
penzegel maar met een huismerk. In 1455 zegelden Lodewijk en Maas Kruse beiden
met een wapenzegel. Ret wapen van Maas was doorsneden, a effen,b drie weerhaken;
Lodewijk voerde enkel de drie weerhaken. Schildhouders en helm met helmteken
voerden zij niet. Vanaf 1463voerde ookLodewijkeen doorsneden wapen en bovendien
als helmteken een halfuitkomende klimmende wolf.Latere Kruse's zegeldenmet het
zelfde wapen. Een zeventiende eeuwse kaart met de wapens van Overijsselse edelen
geeft voor Kruse een doorsneden wapen: a zilver, b in zwart drie zilveren weerhaken.
J.B.Rietstap, in 'DeWapens van den Nederlandschen Adel' beschrijft het wapen Kru
se, of zoals hij schrijft Kruise, als voIgt: In zwart drie zilveren weerhaken, 2 en 1, en
een gouden schildhoofd.Relmteken: een uitkomende zwarte wolfmet roode tong; of,
een zilveren weerhaak tusschen eene gouden vlucht.
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Zegel van Thomas Kruse.
06.05.1424, Don II, Rnr.176

Zegel van Maas Kruse.
08.03.1455, O.A.K, Rnr.270

Zegel van Lodewijk Kruse
08.03.1455, O.A.K, Rnr. 270.

Zegel van Lodewijk Kruse,
schepen van Kampen.
31.03.1484, Huis Bergh, nrA.



Zegel van Herman Kruse,
sehout van Vollenhove.
11.02.1491, Don II,Rnr.725.

Zegelvan Herman Kruse Maasz,
sehout van Kuinre.
16.08.1497,Don II,Rnr.801.

Zegelvan Johan Kruse,
sehepen van Kampen.
01.02.1515,Don II,Rnr.1016

Zegelvan Claas Kruse,
sehepen van Kampen.
29.05.1536,Don II,Rnr.1283.
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Genealogie Kruse

INN [Maas?] Kruse. (1)
Kinderen:
1 Herman (2), volgt II.
2 Maas (Thomas) (3). Hij en zijn zoon Peter werden in 1432 burgers van Kampen.
Trouwt met Jutte van Schelle, dochter van Jacob van Schelle en Jutte NN.
Jutte van Schelle, vrouw van Maes Kruse, verkocht 06.05.1424 een jaarlijkse rente
van drie oude franse schilden uit een where en uit een huis in Brunnepe, haar aange
komen van haar vader Jacob van Schelle en Jutte zijn vrouw. De akte werd door Maes
en Jutte bezegeld". Thomas Kruse bezat huizen e.d. in Kampen. Bij de verkoop van
een hof in de Groenestraat stelden [zijn neven] Maas en Lodewijk Kruse zich voor hem
tot borgen", In hetjaar 1468 werd Thomas Kruse aangenomen als provenier achter in
de Heilige Geest; hij beloofde 3Yz koegang in het gasthuis in te brengen. Lodewijk Kru
se beloofde om na de dood van zijn oom Thomas voornoemd deze koegangen van het
gasthuis over te nemen voor 35 rijnse guldens". Met zijn musse (dienstmaagd) Alijt
ging Thomas volgens een 15e eeuwse aantekening om als een overspelig man".
Kind:
a Peter (4), die samen met zijn vader Thomas in 1432burger van Kampen werd.

II Herman Kruse (2), werd 18.06.1418 ingeschreven als burger van Kampen, kerk
meester van de Sint-Nicolaaskerk in Kampen 1426, vermeld als lid van de Gezworen
Gemeente aldaar ca.1436-ca.1440s, keurnoot van de schout van IJsselmuiden
30.05.1440, overleden (waarschijnlijk) 20.08.1440. Trouwt met Wobbeken [van Ens ?],
die nog als zijn weduwe voorkomt op 07.01.1463. Haar erfgenamen worden genoemd
in een akte van 30.12.1483.
Kinderen (volgordevolgens een lijfrentebriefuit 1428): .
1 Alijt (5). Slechts vermeld in de koopakte van de lijfrente (1428) en in een aanteke
ning betreffende een betaling (in 1463)van deze rente",
2 Evert (6),volgt IlIa.
3 Lodewijk (7), volgt IlIb.
4 Maas (Thomas) (8), volgt IIIc.

In 1421voldeed Herman Cruse 200Arnhemse guldens die Gelys van Nywelant aan de
stad Kampen schuldig was. In 14251eenden Huge Geye die olde en Herman Cruse aan
de stad Kampen 100 Franse kronen".
Op Sint Scholasticendag 1428 verkocht de stad Kampen lijfrenten van 20 heren pon
den per jaar aan Wobbeken, de vrouw van Herman Cruse en aan zijn kinderen Alijt,
Evert, Lodewech en Maes. Voorwaarde was dat Alijt Roevers de renten zou heffen. In
1463waren de weduwe en de vier kinderen van Herman Kruse nog in leven; Alijt Roe
vers waarschijnlijk niet meer, want de renten werden toen aan de Kruse's uitbetaald.
Herman Kruse wordt 03.07.1438 genoemd als belender van een huis in de Morren
steeg en 15.10.1439 als belender van een huis Buiten de Venepoort. Zijn weduwe en
erfgenamen treffen we aan in een twintigtal transportakten uit de periode 30.05.1441-
07.01.1463. Hieruit blijkt dat de familie huizen bezat in de Oudestraat, de Nieuw-
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straat, op de Burgwal en Achter de Nieuwe Muur. Hun huizen in de Oudestraat ston
den nabij de Morrensteeg en nabij de Melissteeg (nu Burgwalstraat)".
Door vroegere genealogen werd verondersteld dat Wobbeken een dochter kon zijn van
Evert van Ense; het is niet onmogelijk, want haar oudste zoon heette Evert. Dan is er
verder nog een transportakte van 14.03.1443 waarin een Wobbeken van Ense met
haar kinderen en de voogden Peter Lubbertsz [van Ense] en Evert Gisensz voorkomt.
Het is mogelijk dat deze Wobbeken van Ense dezelfde is als Wobbeken Kruse; het zou
dan wel de enige van een twintigtal vermeldingen zijn waarin zij niet met haar mans
farnilienaam genoemd wordt. Een akte van 03.09.1454 geeft nog weer meer grond aan
een Van Ense-afkomst, want Wobbekens zoon Evert verkoopt dan een huis in de Ou
destraat waaruit Peter Lubbertsz [van Ense] ieder jaar 15 goudguldens rente trekt.

IlIa Evert Kruse (6). Op zijn leven verkocht de stad Kampen in 1428 een lijfrente.
Hij was lid van de Gezworen Gemeente van Kampen 1442-1455, keurnoot van de
ambtman van IJsselmuiden in 1451,kastelein van Kuinre 1455-1464,lid van de Rid
derschap, raad van de bisschopvan Utrecht, kastelein, schout en rentmeester van Vol
lenhove 1465-1468/69,overleden omstreeks 1469.Trouwt met Aefken (Eva) [Ketelers
?], overleden na 02.12.147912en misschien wel na 11.05.148913.
Uit dit huwelijk:
1Albert (9). Op zijn leven werd in 1457 door de stad Kampen een lijfrente verkocht.
Heffers waren zijn vader Evert Kruse en zijn moeder!'.
2 Herman (10),volgt IVa.

Evert Kruse kocht 26.03.1453van [zijn oom ?] Thomas Kruse de helft van een huis in
de Oudestraat en een hofin de Groenestraat. Samen met zijn vrouwAeftien verkocht
Evert 03.09.1454 een huis in de Oudestraat op de hoek van de Sint-Jacobssteeg. Uit
dit huis trok Peter Lubbertsz [van Ense] een jaarlijkse rente van 15 goudguldens.
Toen op 31.08.1455Evert de van Thomas Kruse overgenomenhelft van het huis in de
Oudestraat verkocht aan Alijt van den Vene, kon zijn vrouw Aefken niet bij de over
dracht aanwezig te zijn; zij had door de schout van Kuinre een,akte laten opmaken
waaruit bleek dat zij niet kon reizen en daarom schriftelijk toestemde in de verkoop.
OokThomas, die mogelijknog een vorderirig op Evert had, consenteerde".
Op 12.09.1457werd Evert Kruse beleendmet verschillende tienden uit landerijen en er
ven in het kerspel Vollenhove.Ookbezat hij een erfin De Leeuwte bij Vollenhove.Het
leengoedgingna zijndoodoveropzijnzoonHerman, dieer 08.06.1469meewerdbeleend":
In 1453 leende de landsheer, bisschop Rudolf van Diepholt, een som van 2000 goud
guldens, waarvoor een twintigtal edelen, waaronder Evert Kruse borg stond. Waar
schijnlijk mede hierdoor werd hij in 1455kastelein ofburggraaf van Kuinre. Al vanaf
zijn eerste dienstjaar gafhij aanzienlijke bedragen uit om de burcht te herstellen en te
verstevigen. Omdat de bisschop, zoals eerder regel dan uitzondering was, geen geld
had om Evert schadeloos te stellen, verpandde hij hem het ambt en het kasteel van
Kuinre. Rudolfs opvolger,bisschopDavid van Bourgondie, continueerde Evert als kas
telein. Met consent van de Drie Steden van Overijssel verlengde hij op 15.10.1457
Everts commissiemet tienjaar. Evert moest als bisschoppelijk ambtenaar zorgdragen
voor het huis, de burcht en de heerlijkheid, zorgen dat de tollen, renten en accijnzen

134



werden gemd en een schout in Kuinre aanstellen. Als tegemoetkoming in de onkosten
die hij moest maken, droeg de bisschop hem enkele stukken land op.
Genoemde tienjaar heeft hij niet volgemaakt, want op 27.09.1465 promoveerde de bis
schop hem tot kastelein, schout en rentmeester van Vollenhove. Zijn broer Maas werd
zijn opvolger in Kuinre. Kastelein was Evert van het bisschoppelijk slot in de stad Vol
lenhove, maar zijn schout- en rentmeestersambt oefende hij uit in het gehele land van
Vollenhove. De schouten werden ook wel ambtman, later drost, genoemd en werden
steeds gekozen uit aanzienlijke Overijsselse adellijke families.
Eind 1468 of begin 1469 is Evert Kruse overleden. De bisschop benoemde op
03.02.1469 zijn zoon Herman Kruse tot schout en rentmeester, echter met de voor
waarde dat hij geen besluiten mocht nemen zonder voorkennis van Gerrit van IJssel
muiden. De benoeming had een zeer tijdelijk karakter, want al op 01.10.1469 stelde de
bisschop Roelofvan Bevervoerde aan tot kastelein, schout en rentmeester. Roelofhad
namelijk aan Herman de vordering van meer dan 5000 gulden voldaan, die deze als
erfgenaam van zijn vader op de bisschop had",
Vermeldenswaard is nog dat Evert Kruse in 1448 zijn zegelstempel verloor. Omdat hij
vreesde dat een eventuele vinder misschien misbruik van dat stempel zou maken, liet
hij de vermissing in het Kamper stadsboek aantekenen".

IIIb Lodewijk Kruse (7).Lid van de Kleine Gemeente van Kampen 1456, lid van de
Raad 1459-1487,bezitter van huizen in Kampen en land en erven in Kamperveen,
Vollenhoveen Blankenham, overleden in 1487.Trouwt v66r 1459met Grete van Wil
sem, overleden tussen 08.03.1516 en 12.09.1517'9. Volgens Van Rhemen was zij een
dochter van Hendrik Woltersz van Wilsem en Geesken van Wilsem".
Uit dit huwelijk (volgordeniet bekend):
1Wobbeken (11).Zijwordt 14.06.1483met haar zuster Armgart en haar broer Claas
. genoemdin het het testament van hun tante Gloria van Wilsem".
2 Armgart (12).Met haar dochter Jutte Voorne en hun voogden Jacob Hoppenbrou
wer en heer Bartolt van Oldeniel geeft zij 28.08.1509 aan de armen van Kampen een
jaarlijkse rente van 10heren ponden. Bij de verkoop van een rentebrief op 17.08.1510
waren Hendrik Hoff en Jan Kruse [haar nevenl voogden.Zij bracht 06.05.1511haar
besloten testament bij de schepenen. Volgens de ledenlijsten van de Sint-Cunerame
morie is zij in 1511overleden".
Trouwt met Hendrik Voorne, lid van de Schepenmemorie 1488, kerkmeester van het
Minderbroedersklooster 1495, 1497,kerkmeester van het Heilige-Geestgasthuis 1499;
1501,waardijn 1495-1498,1502, lid van de Raad van van Kampen 1503-1509,overle
den in 1509, zoonvan Marten Voorneen Jutte Haverman.
3 Claas (13),volgt IVb.
4 Glorie [?] (14). Joffer Glorie Kruse wier erfgenamen worden genoemd in transpor
takten van 1516en 1517,was waarschijnlijk een dochter van LodewijkKruse en Grie
te van Wilsem, welke laatste een zuster Glorie had, die in haar testament van
14.06.1483haar zuster Griete's kinderen Wobbeken,Armgart en Claas Kruse noemt.
Gloriekan een geestelijke joffer zijn geweest, die bij haar intrede in een convent al iets
van haar familie had gekregen. Dergelijke vrouwen werden soms niet genoemd in tes
tamenten ofschenkingsakten.
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HIe Maas (Thomas) Kruse (8). Op zijn leven verkocht de stad Kampen in 1428 een
lijfrente. Hij was lid van de Kleine Gemeente ca.1448, 1456, 1460,schout van Kampen
1451-1463/64,kastelein van Kuinre 1464-1473en is overleden in 1473.Maas Kruse en
later zijn kinderen en erfgenamen bezaten huizen in Kampen".
Trouwt met Evertje van der Vecht, welke onder hulderschap van haar zoonHerman
Kruse Maasz, na de doodvan haar broer Lubbert van der Vecht en haar neefHerman
van der Vecht, op 11.02.1492werd beleend met 7Y2morgen land in Oosterholt. Met dit
land werd zij herbeleend op 15.12.1496.Dememoriemeesters van de O.L.Vrouwenme
morie in Kampen kochten in 1488van Evertje van der Vecht en haar zonen Herman
en Peter Kruse een jaarlijkse rente". Zij is overleden v66r 08.08.1508,toen haar zoon
Herman als een van haar erfgenamen met het land in Oosterholt werd belcend".
Uit dit huwelijk (volgordeniet bekend):
1Aleida (15),overleden in 1530.Alsweduwevan Hendrik Knoppert en met haar zoon
Maas Knoppert als haar voogd verkocht zij 07.07.1507 een deel van een huis op de
Burgwal in Kampen aan Hendrik Voorneen Armgart Kruse. De andere delen werden
verkocht doorGrete Kruse en Jan Kruse".
Zij trouwde in 1477met Hendrik Knoppert, heer van Tweenhuijsen,in 1473beleend
met de molen ten Lare, rector van de Zwolseschool (1477),burgemeester van Zwolle
(1482),overleden 12.08.1499,weduwnaar van Gertrudis Bhoetis J ansdr.
Dochter Geertruit uit het eerste huwelijk van Hendrik Knoppert trouwde in 1493met
Peter Kruse, een broer van Knopperts tweede vrouw",
2 Herman (16),volgt IVc.
3 Peter (17),volgt IVd.
4 Lubbe (18).Genoemdals zuster van Herman Kruse [Maasz]op 13.05.148228.
5 Jutte (19).Als bij Lubbe.

Op midwinter 1457kwam de stad Kampen met haar schout Maas Kruse overeen dat
hij in plaats van de bede (hefTing)die hij op de stad mocht leggen, op de vier hoogtijda
gen een 'quarte' wijn zoukrijgen, evenals andere leden van de GezworenGomesnto>,
Maas Kruse kreeg 13.12.1464van bisschop David van Bourgondie zijn officieleaan
stelling tot kastelein van Kuinre. Het kasteleinschap werd aan hem verpand omdat
hij aan [zijnbroer] Evert Kruse, die het slot had afgebouwd,diens vordering op de bis
schop van 415 rijnse guldens had voldaan. Als opvolger van Maas Kruse als schout
van Kampen werd Lubbert van der Lake benoemd; deze had aan Maas de 105 oude
schilden voldaan voorwelk bedrag het schoutambt van Kampen verpand was.
In een akte van 18.07.1473staat: Maas Kruse is onlangs overleden; zijn erfgenamen
zijn nog te jong om het kasteleinschap van Kuinre te kunnen aanvaarden, daarom be
noemt de bisschop Lubbert van der Vecht [zwager van Maas] om dit ambt namens de
erfgenamen te bedienen. Pas op 13.12.1478benoemde de bisschop een nieuwe kaste
lein, te weten de Kampenaar Peter van Uterwijck, die de erfgenamen van Maas had
voldaan. Peter kreeg de goederen die Maas als kastelein in gebruik had gehad en
mocht voortaan de schout van Kuinre benoemerr".
Een getuigenis, gegeven in 1527door een zekere Gerbrant Dyrcksz dat hij Maas Kru
se, kastelein van Kuinre had gekend en wist van welke steden deze in Kuinre tol hief,
moeten we met een korreltje zout nemen, want Gerbrant, die verklaarde dat hij 65
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jaar oud was, kan in het sterfjaar van Maas Kruse hoogstens 12 jaar oud zijn ge
weest".
Herman, Lubbe en Jutte Kruse (met genoemde Herman Kruse en Lodewijk Kruse als
voogden over Lubbe en Jutte) verkopen op 13.05.1482 een huis in de Oudestraat strek
kende tot aan de IJssel en belend door Rotger Schere en Heyman Maesz. Het betreft
hier ongetwijfeld kinderen van Maas Kruse, want de tweede belender (Heyman Ma
esz) wordt in 1459 genoemd als be lender van een huis in de Oudestraat, strekkende
tot de IJssel, toebehorende aan Maas Kruse".

IVa Herman Kruse (10), lid van de Gezworen Gemeente van Kampen 1469, 1474-
1486, kastelein, schout en rentmeester van Vollenhove 1486-1502, lid van de Ridder
schap, raad van de bisschop van Utrecht, overleden in 1502 (v66r 4 september)".
Trouwt ten eerste (waarschijnlijk v66r 1470) met Stine de Wolfs, overleden tussen
26.07.1492 en 14.03.1499, dochter van Wolfde Wolfs en Hille Bolle".
Trouwt ten tweede (v66r 1499) met Kunne van den Clooster, overleden v66r
31.10.1541, dochter van Cijse van den Clooster en Lutgart Carnpherbeecke".
Uit het eerste huwelijk (volgordeniet zeker):
1Albert (20). Hij werd op 15.12.1502 als een der erfgenamen van zijn vader beleend
met een deel van diens goederen, bezat huizen in Kampen", werd door zijn oomheer
Egbert Wolfszin diens testament met aanzienlijke bedragen bedeeld", was in 1519 lid
van de Raad van Kampen, in 1521 en 1522was hij in plaats van zijn gevangenzittende
broer Johan rentmeester van Salland, maakte 13.03.1516 een aanvullend testament",
ovorleden (doodgestoken) tussen 11 maart en 29 mei 152339• Zijn broer Johan werd
26.08.1523 beleend met zijn nagelaten leengoederen.
2 Johan (21), volgt Va.
3 Evertje (Everharda) (22). Zij maakt 16.09.1512 (als weduwe) een overeenkomst
met haar broers Albert en Johan.
Trouwt (huw. voorw. 31.05.1489) met Hendrik de Vos van Steenwijk, overleden v66r
17.06.1501, zoonvan Hendrik de Vosvan Steenwijk en Beerte van Echterr".
4Wobbeken (23), in 1499non in het klooster te Brunnepe.
5 Johanneken (24), in 1499non in het klooster te Brunnepe",
Uit het tweede huwelijk:
6 Cijse (25), overleden v66r 31.10.1541 wanneer zijn zuster Bate, als zijn erfgename,
wordt beleend met het goed Haevering in de buurtschappen Wijtmen (kerspel Zwolle)
en Lenthe (kerspel Dalfsen). Van Rhemen noemt hem Zijse Kruise to Duiringen.
Hij trouwt (huw. voorw. 29.01.1531)met Lutgard van Essen, overleden na 1543, doch
ter van Hendrik van Essen de olde en Hille Hoijer.
De weduwe van Zijse Kruise was in 1544 eigenares van Blanckenvoirde in Raalte".
7 Bate (26). Zij wordt onder hulderschap van haar man Johan van den Camp op
31.10.1541, na de dood van haar broer Cijse Kruse en haar moeder Kunne van den
Klooster, beleend met het goed Haevering. Op 01.02.1569 wordt Bate, onder hulder
schap van haar zoon Herman van den Camp, na de dood van haar halfbroer Johan
Kruse [wiens enige zoon v66r hem was overleden], beleend met diens nagelaten leen
goederen in het land van Vollenhove. Bate is overleden v66r 05.09.1578, wanneer haar
zoonHerman met de goederen in het land van Vollenhovewordt beleend.
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Trouwt met Johan van den Camp, overleden v66r 10.08.1546, wanneer zijn zoon Her
man als zijn leenvolger wordt genoemd, zoon van Johan vanden Camp en Anna Hon
denberg".

IVb Claas Kruse (13). Hij werd ten behoeve van het Sint-Geertruidengasthuis op
01.06.1486 beleend met 9 morgen land in Mastenbroek, was kerkmeester van het
Sint-Catharinagasthuis 1487-1488,lid van de GezworenGemeente van Kampen 1491,
lid van de Raad van Kampen 1492-1497,overleden 1497.
Trouwt met Gese Wilting, overleden na 02.09.15244\ dochter van NNWilting en NN
Geye.Haar kleindochter Mette Kroeser verklaarde in 1546dat Gese aan haar dochter
Lodewich Kruse het erf De Kleine Oort te Zalk had nagelaten, waaruit haar enige
zoon Claas Kruse als compensatie een jaarlijke rente van 25 goudguldens trok". Ais
weduwe,met haar zoonClaas als haar voogd,verkocht Gese 29.09.1518eenjaarlijkse
rente, gaande uit het huis De Pellicaen in de Oudestraat, een van haar bezittingen in
Kampen", Op 11.06.1520verklaren Evert Gheye en zijn vrouw Femme dat hun nicht
Gheese Kruse hen heeft voldaan van de erfenis van wijlen heer Gherbrant Geye".
Uit dit huwelijk:
1 Louise [Lodewich] (27), begraven in de Sint-Nicolaaskerk in Kampen op
17.01.1539.
Trouwt v66r 1519 met Claas Kroeser, kerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis
1519-1526,lid van de Gezworen Gemeente van Kampen 1526-1527,lid van de Raad
1527-1537,overleden 22.06.1537,zoonvan Hendrik Kroeser en Catharina [Ulger ?J48.
2 Claas (28),voIgtVb.

IVe Herman Kruse Maasz (ook genoemd de jonge) (16),was in 1482voogdover
zijn zusters (dus meerderjarig)", lid van de GezworenGemeente van Kampen voorhet
OverespeI1486-1488, schout van Kuinre 1488-ca.1504,op 08.08.1503na de doodvan
zijn moeder beleend met 7'hmorgen land in Oosterholt in het kerspel Wilsum, overle
den omstreeks 1504.
Trouwt in of v66r 1484met Alijt ten Hove, dochter van Wolbert ten Hove en [NNvan
Dolre?]. In 1498wees de Raad vonnis in de zaak van HermanKruse en zijn vrouw
Alijt contra de andere erfgenamen van Wolbert ten Hove".
Uit dit huwelijk (volgordeonbekend):
1Geertruit (29).Trouwt met Evert NN.
2 Jutte (30).Trouwt ten eerste met Goert van Rems en ten tweede met Elbrich NN51•

3 Luitgen (31).Was in het eerste kwart van de 16eeeuw zeeman", in 1524voogdover
Alberch (ook genoemd Elborch) ten Hove, weigerde in 1533 zijn vaders leengoed in
Oosterholt", richter van Colmschate 1540-1557,kastelein van's konings hof binnen
Deventer, waar hij ookwoonde", overleden v66r 19.06.1560.
Trouwt met Femme, met wie hij 16.05.1519een besloten testament bij de schepenen
van Kampen brengt. De weduwe van Luitgen Kruse krijgt van de rekenkamer in Den
Haag op 19.06.1560toestemming om de bijstere tienden rondom Deventer in pacht te
houden; haar man was daar op 04.08.1550en op 17.05.1557,steeds voor een tijd van
zesjaar, mee beleend geweest".
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In de instructiebrief die Johan Boelmans in 1488 als kastelein van Kuinre kreeg,
stond onder andere dat hij een schout aldaar mocht voordragen. Hij liet daarop Her
man Kruse Maesz door de bisschop benoemen tot schout van Kuinre. Bijna vier jaar
later werd Boelmans' commissie voor een periode van 10 jaar verlengd. In zijn nieuwe
instructiebrief stond dat hij in die tijd de schout Herman Kruse Maesz niet mocht af
zetten. Bij akte van 25.06.1494 gaf de bisschop aan Herman Kruse Maesz in erfpacht
een stuk land in Kuinre, groot lY, morgen, door hem (de bisschop) gcerfd van zijn vol
schuldig man Olde Oijer. Na de doodvan zijn moeder werd Herman Kruse Maesz door
de bisschop beleend met 7Y,morgen land in Oosterholt, in het kerspel Wilsum'".
In 1504 schreef de stad Kampen aan de bisschop dat haar geboren burger Geert ten
Hove, wonende te Kuinre, was benoemd tot schout aldaar, maar dat de kastelein hem
niet wilde beedigen, Geert, zo schreef de stad, was een broeder van de weduwe en
'schamele' kinderen [van de vorige schout] en moest hen aan hun op het ambt staande
geld helpen. De bisschop werd verzocht om in te grijpen".

IVd Peter Kruse (17), genoemd in de keurlijst van 1487, schout van Kampen
12.03.1502- ca.1505, belender van land in Mastenbroek 1501, zegelt voor zijn neef
Herman Kruse's kinderen Johan en Evertje in 150258 overleden tussen 17.12.1504 en
11.01.150559•

Trouwt in 1493 met Geertruid Knoppert, die nog als zijn weduwe voorkomt op
19.03.1545,dochter van Hendrik Knoppert en Gertrudis Bhoetis .Iansdr'".
Uit dit huwelijk (volgordeniet bekend):
1Anna (32), in 1542meisterse van het Bovenconvent in Kampen",
2 Petertje (33),geestelijke in het klooster op den Oort, overleden na 156362•

3Geertruit (34),begraven in de Sint-Nicolaaskerk in 1563.
Trouwt ten eerste met NN Blanckvoort.
Trouwt ten tweede met Willem Brant, kerkmeester van het Sint-Brigittenklooster
1553-1558,overleden v66r 29.01.1558, zoonvan Willem Brant en Fije NN.
Joffer Geertruijt Kruse, de weduwe van Willem Brant, met haar neefKaerle Knoppert
als haar voogd,verkoopt 31.08.1561 eenjaarlijkse rente, gaande uit een huis en hof op
deVloeddijk in Kampen",
4 Maas (35)64.

Va Johan Kruse (21), ingeschreven als lid van de Schepenmemorie in 1507, lid van
de Raad van Kampen 1509-1518,rentmeester van Salland 1518-152865, lid van de Rid
derschap van Overijssel, beleend met het Essense leengoed Badinck te Eeme (kerspel
Dalfsen) 09.04.152466, beleend met goederen in het kerspel Vollenhove 26.08.1523
e.v", bezitter van huizen en erven in Kampen en omgeving'",overleden in 1567 en be
graven in de Sint-Nicolaaskerk in Kampen",
Trouwt v66r 08.11.1518 met Gese van Hattem, overleden na 29.01.1544 (waarschijn
Iijk in 1548) weduwe van NN van Thije, dochter van Ludolf Lubbertsz en Alijt van
Hattem Gosensdr.".
Uit dit huwelijk:
1 Herman Kruse (36), lid van de Gezworen Gemeente 1544-1551, lid van de Raad
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van Kampen 1551-1560, , testeert 04.01.1558, waarbij hij zijn vader, zijn vrouw en de
familie van zijn moederszijde (van Hattem) als zijn erfgenamen noemt, op 08.01.1558
medebezegelaar voor de Coevorder drost Engelbert van Ens71, overleden 22.02.1560.
In zijn testament bepaalt hij dat zijn vaders halve zuster Bate Kruse, de weduwe van
Johan van den Kamp, bij het delen van zijn nalatenschap moet worden beschouwd als
een vollezuster".
Trouwt met Antonia de Wael, waarschijnlijk een dochter van Willem de Waell van
Vianen en NN van Winssem". Zijmachtigt in 1599haar neef Johan van der Vecht om
voor de leenkamer van Montfoort aan zijn dochter Helena van der Vecht 6 morgen
land in Leerdam op te dragen", Antonia testeert te Kampen 16.07.1601;zij geeft een
deel van haar nalatenschap aan haar nicht Elizabeth van Raaphorst, de vrouw van
Balthasar van der Vecht, of hun kinderen, en een deel aan haar neef Johan van der
Vecht of diens kinderen. Een joffer Cruse, waarschijnlijk Antonia de Wael, werd in
1615begraven in de Bovenkerk in Kampen.

Vb Claas Kruse (28), lid van de GezworenGemeente 1516-1518,schout van Kampen
en Kamperveen 1520-1533,lid van de Raad van Kampen 1523(niet beedigd) en 1533-
1537,overleden 04.05.153775•

Hij werd 28.10.1532 beleend met goederen in het kerspel Raalte en met tienden te
Kamperveen, was eigenaar van huizen in Kampen en in IJsselmuiden, van een erfin
De Leeuwte in het kerspel Vollenhoveen van eenjaarlijkse rente uit een erfin Zalk".
Trouwt met Johanna Witte, begraven in de Sint-Nicolaaskerk 17.01.1539,dochter van
Ernst Witte en Adriana Persijn.
Uit dit huwelijk:
1 Claas (37),voIgtVIa.
2Ernst (38),voIgtVIb.

VIa Claas Kruse (37), lid van de Gezworen Gemeente 1546-1554,kerkmeester van
het Sint-Geertruidengasthuis 1551-1553,memoriemeester van de Schepenmemorie
1559, lid van de Raad van Kampen 1554-1572,in 1572 nog op last van de graaf van
den Berg in de Raad gekozen, overleden in 1581.
Claas Kruse bezat goederen in Kampen, Vollenhove,Dalfsen, Raalte, Kamperveen en
IJselmuiden, en was leenheer van een erfin Wijthmen in Zwollerkerspol".
Trouwt (huw. voorw. 28.11.1546)met Catharina van Ingen, genaamd 'de schone', be
graven in de Sint-Nicolaaskerk in 1568,dochter van Pelgrim van Ingen en Claasje van
Speulde".
Uit dit huwelijk:
1 Claasje (Nicola) (39),overleden 02.02.1586.
Trouwt 14.08.1576met Rodolfvan Twickelo,geboren in Deventer in 1550 en overle
den in Kampen in december 1613, schout van Kampen en Kamperveen 1580-1613,
zoon van Helmich van Twickelo en Armgart van Doetinchem. Roelof hertrouwt ten
eerste met Geertruid van Ens en ten tweede met Swane van Doetinchem".
2 Johanna (40).Trouwt (huw. voorw.04.02.1568)met Hendrik van Averenk, gekozen
in de Kleine Gemeente in 1571,lid van de GezworenGemeente 1571-1573,op last van
de graafvan den Berg in 1572ook in de Gezworengemeente gekozen, lid van de Raad
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van Kampen 1573-1580, zoon van Borchart van Averenck en Judith Swanerr".
3 Claas (41), overleden 16.05.1574 aan de gevolgenvan een bij een vechtpartij opgelo
pen steekwond, begraven in de Sint-Nicolaaskerk".

VIb Ernst Kruse (38), begraven in de 8int-Nicolaaskerk in 1580, kerkmeester van
Onze-Lieve-Vrouwenkerk 1554-1561, kerkmeester van het 8int-Catharinagasthuis
1561-1564, schout van Kampen en Kamperveen 1573-1580.
Trouwt 20.10.1551 (huw. voorw.29.09.1551) Bertha van Rhemen, geboren in 1524 en
overleden 09.06.1595, dochter van 8teven van Rhemen en Adelheid van der Beeck".
Uit dit huwelijk:
1 Johanna (42), geboren in 1552 en overleden 07.04.1624.
Trouwt in 1595met Dirk van der Wal, zoonvan Arend van der Wal en Geertruid 8wa
efkens.
WillemGlauwe en zijn zuster Mette Glauwe, Dirk van der Wal en zijn vrouw Johanna
Kruse en Johan 810eten zijn vrouw Adriana Kruse, sluiten 29.03.1603 een overeen
komst inzake de nalatenschap van Lambert Glauwe en Bertha Kruse".
2Adriana (43), geboren in 1553 en overleden 14.06.1636.
Trouwt (huw. voorw. 17.02.1582) met Johan 810et tot Tweenijenhuizen, geboren in
1552 en overleden in 1613, rentmeester van de goederen van het voormalige klooster
8int-Johanscamp bij Vollenhove,zoonvan Arend 810eten Jurriana van Keppel".
3 Bertha (44), overleden aan de pest in september 1602.
Trouwt in januari 1601 met Lambert Glauwe, overleden aan de pest in september
1602, zoonvan Hendrik Glauwe en LouiseMorro". Hun erfgenamen sluiten een over
eenkomst over de nalatenschap op 29.03.1603 (ziehiervoor bij Johanna).

Aanverwante families

Zoals in de voorgaande genealogie aannemelijk wordt gemaakt, was de eerste Herman
Kruse's vrouwWobbekenwaarschijnlijk een Van Ense.
Evert Kruse's vrouw Eva was volgensVan Rhemen een Gelderse die uit het geslacht
Kitelers of Ketelers stamde. Op welke wijzeAlijt Rover aan de Kruse's verwant was,
heb ik niet kunnen ontdekken. Zij beurde de jaarlijkse lijfrenten die in 1428 op de le
vens van Herman Kruse's vrouwWobbekenen zijn kinderen Alijt, Evert, Maas en Lo
dewijk van de stad Kampen werden gekocht. Zijwas misschien een zuster van de eer
ste Herman Kruse en gehuwd met een Rover; misschien weI met Arent Rover die in
1434 kastelein van Kuinre was. In 1424 kocht Alijt Rover van Jutte van 8chelle, de
vrouw van Maes Kruse, een jaarlijkse rente. In 1483 werden Lodewijk en Herman
Kruse benoemd tot executeurs van het testament van [hun nicht ?J Gasse Rover die in
dat jaar haar testament maakte, in 1484 voldeed Herman Kruse een betaling voor
Gasse, in 1487 trad LodewijkKruse voor Gasse op als momber (voogd),toen zij aan
Griete Kruse eenjaarlijkse rente verkocht.
DeVan Oldeneels waren ookverwant aan de Kruse's. Toen in 1483 Engbert van Olde
neel een geschil had met zijn vrouw Derkje, moesten Wolter en Johan van Oldeneel
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voor hem en Lodewijk en Herman Kruse voor haar, proberen om de zaak in der minne
te schikken. Toen in 1499 Herman Kruse, de ambtman van Vollenhove, aan zijn kin
deren erfuiting deed van de nalatenschap van wijlen zijn vrouw Stijne Wolfs, waren
van zijn zijde Dirk en Lubbert van Oldeneel en van zijn zaliger vrouws zijde Wolter en
Roderik Wolfs de moetsoenslieden of scheidslieden.
In 1502 sloten Johan Kruse en zijn zuster Evertje een overeenkomst over verde ling
van goederen, die werd bezegeld door hun oom Wolter Wolfs en hun neefBartolt van
Oldeneel. Heer Bartolt van Oldeneel zegelde in 1512 opnieuw voor hen. In het testa
ment dat Albert Kruse in 1516 bij de schepenen bracht, stond dat hij zijn neef heer
Bartolt van Oldeneel, zijn broer Johan Kruse en zijn neef Claas Kruse had aangewe
zen tot executeurs van zijn testament. Ondanks al deze vermeldingen ben ik er niet in
geslaagd de precieze familieverhouding tussen de Van Oldeneels en de Kruse's vast te
stellen. Misschien was Evert Kruse's vrouw Eva een zuster of een tante van Derkje, de
vrouw van Engbert van Oldeneel.

Niet tot de familie behorende naamgenoten

Gerrit Kruse en zijn vrouw Lubbe ter Barchorst kochten 20.03.1579 een huis in de
Hofstraat in Kampen. Dit huis verkochten zij weer op 01.10.1580.
Op 29.01.1582 werden de E. Henrick ter Barchorst en Johan Henricksz Laekensnijder
benoemd tot voogden over Margareta en Mette, dochters van Gerrit Kruse en wijlen
Lubbe ter Barchorst. In plaats van de overleden Henrick ter Barchorst werd in 1584
Claes Hesselsz tot voogd benoemd. Voor hun zaliger moeders erfdeel gaf Gerrit zijn
dochters 600 gulden. Deze voogdijschapstelling was nodig omdat Gerrit Kruse her
trouwde met Mechtelt Uutenwaele, met wie hij voorkomt in transportakten van
14.05.1582 en 14.05.1583. Uit aantekeningen uit dejaren 1575-1583blijkt dat Gerrit
Kruse, die burger van Kampen was, handel de in zout en wijn. In 1582 gafhij aan Jo
han Jansz Uuytenwale de olde een volmacht om zaken in Utrecht voor hem te regelen.
ZowelGerrits eerste als zijn tweede vrouw worden in de akten 'joffer' genoemd",
Jan Kruse de pelser wordt genoemd in een aantekening van 27.02:155487•

Op 07.03.1582 gaf Swaentken Kruse aan Armgart Beniers een volmacht om in Ant
werpen een legaat te ontvangen van Itken, de weduwe van haar broer Jaques Kruse",
Jan Kruese uit Zwollewordt genoemd in een aantekening van 21.03.153989•

Willem Cruse, die ook wel Cruse Willem werd genoemd, komt in enkele aantekenin
gen uit de periode 1533-1542 voor. Een Andreas Kruse treffen we aan in een drietal
aantekeningen van hetjaar 1525.Hendrik Kruse de bakker, die gehuwd was met Gre
te, komt voor in de periode 1482-1507. Steven Kruse, de stadsdienaar van Kampen,
die gehuwd was met Griete Arent Jacobsz dochter, wordt tientallen keren vermeld in
stukken uit de periode 1485-1536. Hij was behalve stadsroedendrager ook waard in
De Gulden Arent.
Jacob Kruse, die genoemd wordt 1522-1528 zal wel niet dezelfde zijn geweest als Ja
cobKruse waarvoor Dubbelt Worst in 1575 borg staat. Eerstgenoemde wordt soms Ja
cobKruse Hochenborch genoemd. In het Kamper burgerboek worden nog genoemd als
nieuwe burgers een Ghert Cruse (1311), Derick Kruse en zijn zoon Geryt (1453) en
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Henrie Kruuse van Briel (1468). In het necrologiumvan de Sint-Nicolaaskerk vinden
we behalve de namen van de Kruse's uit de voorgaande genealogie ook nog Anneken
Cruze, Gert Kruse de zwager van Wychert Everts vrouw Trude, Lubbe Cruse de
vrouwvan Jan Jonge Wolfsen Jan Crusen de rijnschipper en zijn dochter Niese.
Familiebanden tussen al deze Kruse's en de leden van het adellijke geslacht Kruse
heb ik niet gevonden.
Behalve in Kamper bronnen heb ik ookin het Zwolsestadsarchief een aantal personen
aangetroffen die Cruse, Kruse, Cruyse, etc. werden genoemd.
Hoewel het adellijk geslacht Kruse is uitgestorven, leeft de naam nog voort; volgens
het 'Nederlands Repertorium van Familienamen' leefden er in 1947, verspreid over
het hele land, nog 462 personen met de familienaam Kruse. Bij dit aantal zijn varian
ten als Kruze, Cruse, Kruize, etc., niet meegerekend.

1. Er waren meerdere Van Rhemens die ziehmet genealogieen heraldiek hebben beziggehouden,
n.1. Steven, 1565-1644,Steven Gerhard, 1615-1676en Steven Unieo, 1645-1719.Hun hand
sehriften zijn in een eolleetiebijeengebraeht en bevinden zieh in het Rijksarehiefin Gelderland.
Van welke van deze genealogen de gegevens afkomstig zijn is dikwijls niet te zeggen, daarom
volsta ik in de eindnoten met de vermelding Steven van Rhemen ofenkel Van Rhemen.
In de bronnen heb ik geen bevestiging gevondenvan Van Rhemens aantekening dat een Maas
Kruse in 1390kastelein van het huis Ter Horst was, maar dat is gezien de sehaarste aan mid
deleeuwse bronnen niet verwonderlijk. Van Rhemen kan bronnen en familiebeseheiden onder
ogenhebben gehad die later verloren zijn geraakt. DoorVan Rhemen opgestelde genealogieen
worden door deskundigen als betrouwbaar aangemerkt.

2. Alle gegevens betreffende lidmaatsehappen van Gezworen Gemeente en Raad, en kerkmees
tersfuneties van leden van de familie Kruse staan vermeld in: KSehilder, Van Raad tot Muni
cipaliteit (Kampen, 1985).

3. Zie:Historie van Overijssel door W.Nagge, uitgegeven doorJ.Nanninga Uitterdijk (Zwolle,1915)
4. J.Don, De archieven der gemeente Kampen, deel 2, gedeponeerde archieven. (Kampen, 1966),

(Voortaan genoemdDon 2),Regest nr.176.
5. Transportakten: 31.05.1438 (Thomas Kruse verkoopt aan Arnt Woltersz een huis in de Oude

straat), 26.03.1453Thomas Kruse verkoopt aan Evert Kruse de helft van een huis in de Oude
straat en een hof in de Groenestraat), 31.08.1455 (Thomas Kruse eonsenteert in de verkoop
van een huis in de Oudestraat doorEvert Kruse en diens vrouwAefken), 12.03.1456(Thomaes
Kruse verkoopt aan Eefse Knigge een hof in de Groenestraat. Zijn borgen zijn Maes Kruse en
LoseKruse).

6. OudArehiefKampen (voortaan O.A.K) inv.nr.1330, fol.12.
7. O.A.K, inv.nr.8 op een meegebondenvelletje papier v66r fo1.22.
8. Zie:Van Raad tot Munieipaliteit.
9. O.A.K, inv.nr.7, fo1.99en inv.nr.8, fo1.98.
10. OAK, inv.nr.7, fo1.91v,92v.
11. Transportakten: 03.07.1438(Herman Kruse als belender), 30.05.1441,09.11.1443,05.12.1444,

05.08.1444,07.06.1445 (erfgenamen van Herman Kruse als belenders), 18.04.1447(Wobbeken
Kruse als belendster), 17.10.1447(WobkenKruse als belendster), 14.11.1447(erfgenamen van
Herman Kruse als belenders), 30.08.1450, 28.02.1451, 18.03.1451, 16.06.1452, 07.09.1452,
12.04.1455, 20.07.1456 (WobbekenKruse als belendster), 31.01.1460 (Webken Kruse als be
lendster), 07.01.1463 (Wobbekende weduwe van Herman Kruse, verkoopt een huis aan haar
zoonLodewijkKruse), 30.12.1483(erfgenamen van WobbekenKruse als belenders).
Don 2, reg.nr. 256, 15.10.1439,Herman Kruse als belender.

12. Henrie Aeltsz, GosenKlinekenbereh, Claes Sulman, AefkenKruse en [haar zoon?J
Herman Kruse door Alijt Winters, de vrouw van Henrie Aeltsz, benoemt tot exeeuteurs van
haar testament, 02.12.1479(Reehterlijk ArehiefKampen (voortaan R.A.K) inv.nr.54, fo1.6v).
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13. RAK., inv.nr.76, fo1.164, 11.05.1489: Er is onenigheid geweest over drie koeien tussen tussen
wijlen Evert Kruse en Gherit Garss van Marcken. Everts weduwe Aeffkijn heeft Gherit echter
voldaan.

14. O.AK., inv.nr.8, fo1.92v. De lijfrente van 16 ponden per jaar had Sint-Lambertusdag als ver
schijningsdatum. Evert Kruse, Alberts vader, kocht op dezelfde datum een lijfrente ten bedra
ge van 11 ponden op zijn eigen leven, ook verschijnende op Sint-Lambertusdag. Nog in 1463
werden beide lijfrenten uitbetaald.

15. Transportakten: 26.03.1453 (Thomas Kruse verkoopt de helft van een huis aan Evert Kruse),
03.09.1454 (Evert Kruse en zijn vrouw Aeftien verkopen een huis aan Johan Spoelman),
31.08.1455 (Evert Kruse verkoopt de helft van een huis aan Alijt van den Vene. Mede belieft
Thomas Kruse. Everts vrouw Aefken he eft door de schout van Kuinre een volmachtsbrieflaten
opstellen).

16. J.van Doorninck, Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel, deel
4, Zwolle1865.(Hierna genoemdT.R, deel4, etc.), bIz. 54: 12.09.1457,Beleend Evert Kruijse,
de grove en smalle tienden overArent des Lesers goed,vijf acker, die Volkier Sloet toebehoor
en, Klijncken goeden overBertolts goedvan Ansen, gelegen in het kerspel van Vollenhove,st
reekende van de Leeuwte aan Zuerbekerwech, geheeten den Sehadewech, daar westwaarts
naast gelegen is Ghese van Anse en oostwaarts Jan Zwederszmet Henrik Ransen goed.
BIz. 214:Op 08.06.1469werd Herman Kruese, na dode zijns vaders Evert Kruese, met boven
staande tienden beleend.

17. T.R, deel4, bIz. 54, 119, 122, 127, 178, 185, 194,214 en deel5, blz.330, 334, 340, 343, 351, 368,
370,371,374.

18. RAK., inv.nr.53, fo1.49v.
19. Transportakten: 01.02.1459(LodewichKruse en zijn vrouwGriete kopen huizen in Brunnepe),

07.01.1463(Wobken,de weduwe van Herman Kruse, verkoopt aan haar zoonLodewijkKruse
een huis), 31.01.1467 (LodewichKruse koopt een hof), 12.03.1469(LoedewichKruuse en zijn
vrouwGriete verkopen een hof), 13.03.1469(LodewijkKruse koopt een huis), 22.02.1480(Lo
dewijk Kruse als belender), 07.09.1480 (LodewichKruse en zijn vrouw Griete verkopen aan
Glorie van Wilsem een jaar1. rente), 06.02. en 10.05.1482 (LodewiehKruse als belender),
13.05.1482(LodewijchKruse treedt op als voogdoverLubbe en Jutte, kinderen van Maas Kru
se), 07.07.1507 (Grete Kruse, Jan Kruse en Alijt Kruse, de weduwe van Hendrik Knoppert,
verkopen een huis aan Hendrik Voorneen zijn vrouwArmgart Kruse), 13.08.1507(Jan Kruse
en Griete, de weduwevan LodewichKruse, verkopen eenjaarlijkse rente), 08.03.1516(Griete,
de weduwe van LodewichKruese als belendster), 12.09.1517(De erfgenamen van hun groot
moeder Griete Kruse verklaren de lichtsehepping van het huis van Albert Kruse niet te zullen
wegnemen), 20.08.1521(Deerfgenamen van Greete Kruse als belenders).

20. Wolter Hendriksz was een broer van Griete van Wilsem. In zijn testament van 20.02.1482
noemt hij zijn zuster Hase, zijn dochter Gese, zijn doehter Griete, zijn zuster Griete en [de
zwagers] LodewijkKruse, Hendrik van Oenden en Johan Pael CR.AK.,inv.nr.54, fo1.45v).Aan
Van Rhemens bewering dat Hendrik Woltersz van Wilsem de vader van Griete was, behoeft
dus niet te worden getwijfeld.

21. RA.K., inv.nr.54, fo1.85,14.06.1483:Testament van Glorie van Wilsem, bagijn in het convent
bij de Sint-Nicolaaskerk. Zij noemt haar broeders kinderen Grete en Gese, haar zuster Armg
arts kinderen Peter en Henrie, haar zuster Griete Kruse's kinderen Wobbeken,Armgart en
Claes, haar zuster Johanna's dochter en zoonKathrine van Oenden en Henrie Hoff.

22. Transportakten: 07.07.1507 (Henrie Voirne en zijn vrouwArmgart Kruse verkopen aan Alijt
[Kruse] de weduwe van Henrick Knoppert een derde deel van een huis op de Burgwal),
13.08.1507(Henrie Voirne en Gijsbert van Leeuwen treden op als voogdenvan Griete, de we
duwe van Lodewijk Kruse), 27.02.1509 (heer Willem Voerne, priester, verkoopt aan Henrie
Voorne en zijn vrouw Armgart een jaarlijkse rente), 28.08.1509 (Armgart Kruse, de weduwe
van Henrie Voirne, en haar dochter Jutte, verkopen [gevenl de armen van Kampen een jaar
lijkse rente van 10heren ponden). Zie ookDon2, reg.nr.961.

23. Transportakten: 30.12.1457 (Maes Kruse c.s. kopen van de stad Kampen een touwbaan in de
Groenestraat), 26.02.1459 (Maas Kruse als belender van een huis in de Oudestraat),
12.01.1460(Destad Kampen verkoopt aan Maes Kruse en Pilgrum van Ingen en hun gezel-
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schap, te weten de eigenaren van de hoven bij de Broederweg, een touwbaan), 30.04.1470
(Maas Kruse verkoopt een huis bij de Nieuwe Muur), 19.10. en 26.10.1479 (De erfgenamen van
Maas Kruse als belenders van een huis in de Oudestraat), 13.05.1482.

24. Archiefvan de Armenkamer, inv.nr.ll, fo1.6v.
25. T.R., deel4, 11.02.1492 en deel5, 15.12.1496, 08.08.1503.
26. Transporten: 07.07.1507.
27. Zie de genealogie Knoppert in Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, deel N, blz.268.
28. Transporten: 13.05.1482(Herman Kruse, Lubbe Kruse en Jutte Kruse, de beide laatsten met

de voorschrevenHerman Kruse en met LodewichKruse als hun voogden,verkopen een huis in
de Oudestraat).

29. O.A.K.,inv.nr.8, fo1.97.
30. T.R., deel 5, blz.368,384, 403.
31. T.R., deel4, blz.549.
32. Transportakten: 13.05.1482.
33. T.R., deel 4. Blz.122, Herman Kruse van de Ridderschap op de klaring in Vollenhove (1466).

Blz.214,Herman Kruse, beleend na dode zijns vaders, etc. (1469).Blz.478,Herman Kruse als
raad van de bisschop (1487).Blz.560, Herman Kruse beleend met 25 mud rogge per jaar uit
een goedte Ommen, afgestaan doorWolter Wolfsz.Voorwaarde is dat Hermans leenvolger een
kind moet zijn van hem en zijn vrouw Stine, de zuster van Wolter Wolfsz(1492).Albert Kruse
na dode zijns vaders Herman Kruse beleend, etc. (15.12.1502).
De naam van Herman Kruse wordt verder nog in een groot aantal akten en bescheiden aange
troffen; zie het register ophet T.R.

34. Arch.WindesheimIDeVosvan Steenwijk.
Regest nr.12, 14.03.1499,Derick van Oldennell, Lubbert van Oldeneel, Wolter Wolfszen Ru
ederickWolfsz,als familieleden daartoe verzocht, waren er bij toen Herman Kruse, schout van
Vollenhove,zijn kinderen, verwekt bij wijlen joffer Stijne, te weten Albert, Johan en Evert (de
vrouw van Henrie de Vos),hun moeders erfenis bewees. Albert krijgt het huis te Kampen dat
Herman vroeger heeft gebruikt en nu laat bewonen, een maat op de Broederweg, gekocht van
de erfgenamen van Maas Kruse, het erf Baeverinck en een half erf Datingh in Erne, kerspel
Dalfsen, en een boterrente in Blankenham. Verder de tienden uit Klenckengoeden des Lesers
goed en de van Stijne afkomstige roggerenten uit het Laer en Wevering in Ommen, dat bis
schoppelijke lenen zijn. Tevens 250 goudguldens van het geld dat Herman op het ambt van
Vollenhoveheeft staan. Johan krijgt een rente van 20 heren ponden per jaar uit het huis en
mate voorschreven, die Albert mag lossen met 250.go]ldguldensen een rente van een half vat
boter per jaar uit Spletersgoed in Blankenham. Evert, de vrouw van Henrick de Vos,krijgt di
verse goederen. Hermans dochters Wobbeken en Johanneken, geprofeste nonnen in het con
vent te Brunnepe, krijgenjaarlijkse renten.
R.14, 04.09.1502,Derick van Oldenyel, Peter Kruse, Wolter Wulfersz en Ruederick Wulffersz
doen kond, etc., dat Harman Kruse zaliger, in leven schout van Vollenhove, indertijd een de
ling heeft gemaakt met zijn kinderen. Zoon Johan is ter scholen geweest (heeft gestudeerd),
etc.

35. T.R., deel 5. Blz.112, 07.04.1500,Met het door verzuim van Johan van Tibbencampe aan de
bisschop vervallen leengoedHaveringe in de buurtschappen Wijtmen en Lenthe in de kerspe
len Zwolleen Dalfsen, wordt nu Kunne van den Clooster beleend onder hulderschap van haar
man Herman Kruse.
Als weduwe van Herman Kruse en onder hulderschap van Gerrit van Oostenwoldewordt zij
05.02.1503 herbeleend. Haar zoon Sijse is haar hulder bij de beleningen van 12.06.1518 en
01.12.1525.
Leenregister 1540-1548,31.10.1541,Baete Kruse, na dode van haar broer Cijse Kruse en van
haar moeder Kunne van den Klooster, beleend met het goed·Haevering,etc.

36. Transportakten: 08.03.1516(Albert Kruse verkoopt eenjaar1. rente uit een huis in de Nieuw
straat, belend doorhet huis van Griete, de weduwevan LodewijkKruse), 12.09.1517(Deerfge
namen van hun grootmoeder Griete Kruse verklaren de lichtschepping van het huis van Al
bert Kruse niet te zullen wegnemen), 18.08.1518(Albert Kruse is belender van een huis in de
Nieuwstraat, strekkende tot de Burgwal, toebehorende aan de erfgenamen van Griete Kruse),
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20.08.1521 (Albert Kruse verkoopt eenjaarl. rente uit een huis in de Nieuwstraat, strekkende
tot de Burgwal).

37. RA.K, inv.nr.56, fo1.42, 19.05.1515, Heer Egbert Wolfsz, priester, met Lambert Louwensz als
voogd, geeft na zijn dood aan zijn neef Albert Kruse 400 heren ponden, op te brengen door zijn
neef Johan Wolfsz, wegens de sommen die zijn (heer Egberts) broeder Wolters Wolfsz hem op
zijn sterfbed heeft bekend schuldig te zijn. Tevens geeft heer Egbert aan Albert Kruse diverse
achterstallige pachten en renten en de rechten op enkele onverdeelde boedels.

38. Transportakten: 13.03.1516, Aanvulling op het testament van Albert Kruse. Hij geeft de ar
men van Kampen 100 heren ponden. Tot executeuren kiest hij zijn neefheer Bartolt van Olde
niele, zijn broer Johan Kruse en zijn neefClaes Kruse.

39. RA.K, inv.nr.10, fol.161v, 29.05.1523, de schout Claes Kruse getuigde dat hij op de avond dat
Albert Kruse werd vermoord, op zoek ging naar de dader. Hij vond deze in het portaal van het
Broederenklooster, waar hij hem arresteerde en opbracht naar de schepenkamer. Later vond
hij in het portaal van het Klooster het bebloede meso Andere getuigen verklaarden dat de dader
binnen de tralies was gepakt en dat de broeders hun Klooster hadden afgesloten.

40. Gegevens over Evertje Kruse en Hendrik de Vos van Steenwijk werden ontleend aan de gene
alogie Kruse, opgemaakt door Steven van Rhemen, en aan akten uit het archief van het huis
Windesheimlde Vos van Steenwijk, reg.nrs. 5, 6, 16 en 17.

41. Archief van het huis WindesheimIDe Vos van Steenwijk, reg.nr.12. Hierin noemt Herman
Kruse zijn dochters Wobbeken en Johanneken, geprofeste nonnen in het convent te Brunnepe.

42. Steven van Rhemen vermeldt in zijn genealogie Kruse dat uit het gerichtsprotocol van Raalte
blijkt dat in 1544 de weduwe van Zijse Kruise eigenares was van Blanckenvoirde in Raalte.
Uit de leenregisters blijkt dat op 31.10.1541 Bate Kruse, na de dood van haar broer Cijse Kru
se en hun moeder Kunne van den Cloester, werd beleend met het goed Haevering.

43. Gegevens over Bate komen uit Steven van Rhemens genealogie Kruse en uit de Overijsselse
leenregisters.

44. RA.K, inv.nr. 79, fol.115v: 12.03.1522, Gese, de weduwe van Claes Cruse, drijft handel met in
woners van Riga. Idem, fo1.131, 02.09.1524, Claes Croeser zal de morgengelden van de marke
van Zalk uit de periode 1487-1490 betalen, die Geese, de weduwe van Claes Cruse verschuldigd is.

45. Van Rhemen, Genealogie Kruse: Anno 1546 he eft magister Egbert Morrhe met joffer Mette
Kroesers bekant datjoffer Gese Kruisen, Mette voorscrevens moeders moeder, heeft nagelaten
een goed toe Zallick, den Kleinen Oort genoemt, groot 20 margen, soo haer moeder Lodewich
Kruise toegevallen, voorbeholtlyck daeruit oir enige broeder Claes Kruise 25 goltguldensjaer
lyx op Sint Marten.

46. Transportregisters: 12.09.1514 (Gese Wilting, de weduwe van Claes Kruse, verkoopt aan haar
oom Garbert Gheye, priester, eenjaarlijkse rente van 15 goudguldens, gaande uit het huis De
Pellicaen in de Oudestraat op de hoek van de Schepensteeg. Gese bezit 3/4 deel van dat huis),
25.05.1517 (Geese Cruse koopt van Wolter Tijmensz een huis Boven de Poort, gelegen naast
het huis van Tijmen Geye), 29.09.1518 (Geese Wilting, de weduwe van Claes Kruse, met haar
zoon Claes Kruse als voogd, verkoopt aan Johan Schultynck een jaarlijkse rente van 8 goud
guldens, gaande uit 3/4 deel van het huis De Pellicaen in de Oudestraat), 20.10.1518 (Gese
Wyltinge genoemd als belendster van een hof bij de volmolen Boven de Poort), 27.09.1519
(Geese Kruese koopt van Reyner ter Helle een hofin de Klockgieterssteeg).

47. RA.K, inv.nr.79, fo1.72.
48. KSchilder, Genealogie van de Kamper familie Kroeser, in: Kamper Almanak 1980181.
49. Transportakten: 13.05.1482,Herman Kruse, Lubbe Kruse en Jutte Kruse, broers en zusters,

de beide laatsten met hun voornoemde broer en met LodewichKruse als voogden, verkopen
een huis in Kampen.
De naam van Herman Kruse Maesz, die oakHerman Kruse dejonge werd genaemd, komt ver
der nag in tientallen andere akten en aantekeningen voor.

50. RA.K, inv.nr.75, fol.179v,28.04.1484,Herman Kruse de jonge is doorGeertruid van Dolre, de
grootmoeder van zijn vrouw voldaan van 100heren ponden. Zij gaf dit geld i.p.v. de jaarlijkse
rente van 5 heren ponden die zij haar kleindochter in haar huwelijk met Herman had meege
geven. Idem fol.157v,24.03.1483,Wolbert ten Have heeft een rentebrief ontvangen, afkomstig
van wijlen Roelofvan Dolre.
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R.A.K., inv.nr.B, fo1.86, 1487, Wolbert ten Hove had zijn dochter Alijt 800 rijnse guldens be
loofd toen zij trouwde met Herman Cruse Maesz. Hierover getuigen de huwelijkslieden Lub
bert Petersz, Lodewich Kruse, Alfer Petersz, Herman van der Vecht, Claes Goessensz, Her
man ten Toern, Steven van Roederloe, Frederick van Diepenbroeck en Mr. Henrick Knoppert.
De bruidegom zou daartegenover een stuk land in het Oningerbroek in de huwelijksgemeen
schap inbrengen.
RA.K., inv.nr.2, fo1.47v, 23.06.1498, Herman Kruese, schulte van Kuenre en Alijt zijn vrouw
contra de broers en zusters van Alijt, kinderen van Wolbert ten Hoeve. De Raad wijst dat aan
leggers de jaarlijkse rente van 27 heren ponden eerst in de boedel moeten inbrengen. Daarna
mogen zij gelijk delen met de broers en met de zuster Femme, die gehuwd is met Herman
Gheertsz.

51. Jutte en Geertruid worden slechts vermeld door Van Rhemen. In de oorspronkelijke bronnen
heb ik hun namen niet aangetroffen.

52. RA.K., inv.nr.8, fo1.132, 28.11.1516, Luitgen Cruese e.a. voeren met schipper Peter Frericksz
naar de Brouage -aan de Franse westkust-. RA.K., inv.nr.9, fol.193v, 01.03.1518, Luijtken
Kruse e.a. voeren in 1516 met schipper Lubbert Topkens naar Lissabon om kurk te halen dat
later in Veere werd gelost. Idem, fo1.132, 13.12.1518, Luijtgen Kruse was hoofdbootsman op
het schip van wijlen Reijner van Harderwijck. RA.K., inv.nr.10, fo1.273, 08.02.1525, Luijtken
Kruse en Thijs Hoelboem treden op voor Johan ten Hove. RA.K., inv.nr.ll, fo1.136,
22.10.1525, Luijtken Kruse getuigt dat hij afgelopen zomer met schipper Peter Vriese in Dan
zig was. Verder zijn er nog enkele andere akten waaruit Luitgen Kruse's betrokkenheid met
handel en scheepvaart blijkt.

53. Leenregisters van Overijssel: 16.06.1533, Karel V, maakt via zijn leenverwalter, kond dat uit
het leenregister van Overijssel van bisschop Frederick, markgraaf van Baden, blijkt dat Her
man ryuse Maesz na de dood van zijn moeder Evert van der Vecht, in het jaar 1503 is beleend
met 712 morgen land in Oosterholt in het kerspel Wilsum. Na zijn dood is dit leengoed geko
men op zijn zoon Lutgen Kruse, die het echter heeft geweigerd omdat hij de bijbehorende dij
klasten te hoog vond.
Het Ieen is dus Iedig geworden en daarom he eft de keizerlijke stadhouder George Schenck,
vrijheer van Toutenburg, dit goed opgedragen aan Lutgens neef Johan van der Vecht, burge
me ester van de stad Kampen.

54. RA.K., inv.nr.17, fo1.136v, 31.08.1560, Getuigenis door een man die in Deventer was geweest
in de hofwaar wijlen Luitgen Kruse woonde.

55. Rijksarchiefte Zwolle, Overijsselse rekeningen en stukken afkomstig uit de Hollandse Reken
kamer, 1528-1581. R166, 04.08.1550, De Rekenkamer in Den Haag verpacht aan Luijtgen
Kruse voor de tijd van 6 jaar het bijsteren tiend, gelegen rondom Deventer, tegen 5 mud gerst
en 5 mud haver, te betalen aan de rentmeester van Salland. R272, 17.05.1557, idem voor een
periode van 6 jaar. R313, 19.06.1560, De Rekenkamer staat toe dat de weduwe van Luijtgen
Croes, kastelein van's konings huis en hof binnen Deventer, het bijstere tiend, etc., in pacht
maghouden.

56. T.R, deel5, blz.441, 459, 472 en deel4, blz.182.
57. O.A.K., inv.nr.221, fol.l.
58. RA.K., inv.nr.6, fol.137v, 1487, Peter Kruse heeft een keur (boete) van 2 ponden. Claes Kruse

is zijn borg.
Don, deel2, Reg.nr.853, 1501, Peter Kruse als belender van land in Mastenbroek.
ArchiefWindesheimIDe Vos van Steenwijk, 04.09.1502, Peter Kruse zegelt mede voor zijn neef
Herman Kruse's kinderen Johan en Evertje.

59. Officiatorium van Frederick van Baden, blz.275, De bisschop stelt Peter Kruse aan tot schout
van Kampen. Hij heeft aan zijn voorgangerPelgrum Pannert de 105 franse schilden waarmee
het ambt is belast, afbetaald. Gegeven te Duurstede 12.03.1502.
Don, deel2, Reg.nr.894, 17.12.1504Peter Cruse en zijn vrouw Geertruijt belijftuchtigen elkaar
over en weer.
O.A.K., inv.nr.221, fo1.59v,ca.1504/1505, De stad Kampen verzocht de bischop haar geboren
burger Jacob Clenckenborch commissie te geven als schout van Kampen in plaats van wijlen
Peter Kruse.
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Zie ook: Registers van Charters en Bescheiden, etc., Kampen, deel2, Rnr.1144, 11.01.1505,Ja
cobClenckenborchdoet de eed als schout van Kampen.

60. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel IV,blz.268,e.v.GenealogieKnoppert.
Transportakten Kampen: 19.03.1545(Geertruijt, de weduwevan Peter Kruse koopt van de fa
milie Brant twee huizen en een hof,gelegen tussen haar eigen huis en het Sint-Brigittenkloos
ter).

61. Transporten Kampen: 13.01.1542,Joffer Anna Croese,meystersche in 't convent bij Sint-Nico
laaskerk. Zij komt met Peter[tje] Kruse, die in het convent op den Oort verbleef, voor in de ge
nealogie Kruse van Van Rhemen. Het convent op den Oort was een gemeenschap van vrou
wen.

62. In de rekeningen van de Sint-Nicolaaskerk van 1563komt een post vooraangaande het begra-
ven vanjoffer Peter Kruse's zuster Branltls.

63. Transporten Kampen: 31.08.1561.
64. Zijn naam en afkomst wordt aileen vermeld doorVan Rhemen.
65. T.R, deel 5, blz.402, 25.08.1518, Johan Kruse aangesteld tot rentmeester van Salland. Hij

heeft de 2000goudguldens die ophet ambt staan, betaald aan Johan Mulert. Elkjaar moet hij
rekening doen van aile renten, tollen, cijsen, etc. Per jaar krijgt hij 275 goudguldens, 25 mud
haver en 5 voer hooi.
Tot wanneer Johan Kruse rentmeester van Salland was, heb ik niet kunnen vinden; in aante
keningen van hetjaar 1528wordt hij nog als zodanig aangeduid. Zijn opvolger,die evenals zijn
voorganger Johan Mulert heette, stierfv66r 1534.

66. Charters en Bescheiden, Kampen, deel 2, reg.nr.1648, Op 09.04.1524werd de bisschoppelijk
rentmeester Johan Kruse, na de doodvan zijn broer Albert Kruse, door de abdis van Essen be
leend met Badynck onder Eeme bijDalfsen.

67. Overijsselse leenregisters op de data 26.08.1523, 20.01.1525,25.09.1532.Beleningen met de
tiende grof en smal over Arnt des Lesers goed en andere goederen, waar zijn broer, vader en
grootvader tevoren mee beleendwaren geweest.

68. AIleenofsamen met zijn vrouwkomt Johan Kruse voorin een groot aantal transportakten, als
koper ofverkoper van huizen, erven enjaarlijkse renten.

69. Hij werd waarschijnlijk begraven in een familiegraf, afgedekt met een nog in de kerk liggende
grote blauwe zerk, versierd met het wapen van de familie Kruse.

70. Johan Kruse en zijn vrouwjoffer Gese komen in een aantal transportakten voor;de eerste keer
op 08.11.1518, het laatst op 28.09.1535. Joffer Gese Kruse getuigt 29.01.1544 in een civiele
procedure (RA.K., inv.nr.13, foI.174v).In de rekeningen van de Sint-Nicolaaskerk van 1548
komt een post voor aangaande de begrafenis van GeseKruse.
Dat Gesevan Hattem eerst gehuwd is geweestmet NN van Thije, wordt vermeld doorJ.C.Ma
ris van Sandelingenambacht in zijn artikel over de familie Van Hattem in DeNederlandsche
Leeuwvan april 1956.Hij noemt in het artikel echter geen bronnen betreffende dat eerste hu
welijk.

71. J.Don, deel1, Rnr.492.
72. Dit testament is te vinden in een serie bescheiden betreffende civiele procedures (RA.K.,

inv.nr.107).
73. VolgensVan Rhemen was zij een DeWael van Vianen; hij tekende haar wapen als volgt:In zil

ver drie zwarte zuilen, 2,1,met een hartschild waarin in goud drie zwarte schuinbalken.
Mr.Herman van der Vechtwas gehuwdmet Sophia van Waell,weduwevan Floris van Pallaes,
dochter van Willem van Waell van Vianen en NN van Winssem. Hij had behalve een zoon
Hendrik, die domkanunnik te Utrecht was, een zoonJohan en een zoonBalthasar.

74. J.Don, deel2, Rnr.1869.
75. Zijn sterfdatum wordt vermeld in Van Raad tot Municipaliteit.
76. Overijssels leenregister, fo1.78, 28.10.1532. Van Rhemen, Genealogie Kruse, en RA.K.,

inv.nr.80, fol.115en fo1.290.Zieookde Kamper transportregisters.
77. RA.K., inv.nr.81, fol.13, 17 en 17v.Van Rhemen zegt in zijn genealogie Kruse dat Claes in

1550Berent van Hackfort beleende met de helft van het erf Nijenhuis in Wijthmen, waarvan
hijzelf de andere helft bezat. Zie ook de Overijsselse leenregisters en de Kamper transportre
gisters.

148



78. Van Rhemen: Anno 1546 den 28 november hebben Ernst Kruise, Claes Witte ende Johan Krui
se vanwegen Claes Kruise Claessoon [en de] Joachim van Ingen, meister Godtschalck ten In
dick ende meister Gerrit Morrhe vanwegenjoffer Catharina van Ingen, een hijlick beraemt.

79. Zie C.J.Welcker, Rodolf van Twickelo, 1550-1613, laatste schout van Kampen, in: Verslagen en
Mededelingen van de Ver.voorOverijsselsch Regt en Geschiedenis, 1930.

80. Van Rhemen: Henrick van Averenck, zoon van Borchart van Averenck en Judith Swanen,
trouwt 04.02.1568 met Johanna Kruse. Huwelijkslieden voor hem waren Johan Bentinck,
Cracht van Camphuijsen en Herman van Mouwicken voor haar Ernst Kruise, Claes Witte en
mr.Godschalck ten Indick. '

81. RA.K., inv.nr.313, 17.05.1574,Ernst Kruse, schout van Kampen en Kamperveen, vermeldt in
zijn gerichtsprotocol dat zijn broederszoon Claas Kruse een steekwond in zijn darmen werd
toegebracht. Aan de gevolgenis hij, na voorzien te zien van de sacramenten, op 16.05.1574ge
storven. Hij heeft voor zijn doodnog verklaard dat hij wel twee keer de kans heeft gehad om
zijn tegenstander buiten gevecht te stellen, maar hij wilde hem niet verwonden. Deze tegen
stander wordt in het gerichtsprotocol Jonker Coepgenoemd,een militair van het in Kampen in
garnizoen liggende regiment van vrijheer Nicolaas von Polweiler, een overste in Spaanse
dienst.
In de rekening van de Sint-Nicolaaskerk van 1574 staat de vermelding van het begraven van
jonge Claes Cruise. In RA.K., inv.nr.18 staat op fo1.168v,21.06.1574,een getuigenis van Grie
te Willems, die na het overlijden van de zoonvan Claes Kruse aan joffer Kruse de schultinne
en aan joffer Van Ingen 5 ellen zwart laken had verkocht.

82. Van Rhemen: GenealogieVan Rhemen.
83. Rijksarchiefin Overijssel, inv.reeks K.20a, reg.nr.44.
84. ZieNederlands Adelsboek1951.
85. Zie:E.A.vanBeresteyn, Genealogievan het geslacht Glauwe, in:Kamper Almanak 1948149.
86. Transportakten Kampen 20.03.1579,01.10.1580,14.05.1582,14.05.1583. Voogdijschapstelling

van 29.01.1582.Verder RA.K., inv.nr.18, fo1.343,RA.K., inv.nr.15, fo1.95,RA.K., inv.nr.82,
fo1.73,84, 84v.

87. RA.K., inv.nr.33, fo1.6.
88. R.A.K.,inv.nr.82, fo1.232.
89. RA.K., inv.nr.80, foLll.
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