
Genealogie van de familie Loose
door Kees Schilder

Vanaf het laatste kwart van de 14de tot in het eerste kwart van de 17de eeuw hebben elf
Kampenaren met de familienaam Loose met tussenpozen deel gehad aan het bestuur van
de stad Kampen of aan het bestuur van de in die stad aanwezige kerken, kloosters, gast
huizen en weeshuizen. Toch is in Kampen deze familie uit de herinnering verdwenen.
Echter niet in Zwolle, want naar de Zwolse tak van deze familie is in die stad een straat
genoemd, de Loezekamp. Op het straatnaambordje staan de jaartallen 1544-16IO,wat over
eenkomt met het eerste jaar van het burgemeesterschap van Johan Loose en het laatste jaar
van dat van diens zoon Gerhard Loose.
Een aaneengesloten genealogie is van de oudste generaties van deze familie niet te maken.
In de rade eeuw komen Herman Loeze, vermeld 1374-1379' Geert Loeze, vermeld 1375-
1390, en Johan Loeze, vermeld omstreeks 1375,als opgeroepen gezworenen, gemeenslie
den en espelhoofdmannen in de Kamper bronnen voor-, Geert wordt in 1393 nog
genoemd als eigenaar van een stuk land en in 1395 als getuige bij een overdracht van
onroerend goed. Andries en Elle Loose leefden in 13833.Twee Loose's waren er onder de
Kamper burgers en kooplieden die in 1479 een schadevergoeding van koning Lodewijk
van Frankrijk kregen omdat hun schip was buitgemaaktr.
Een aantal Loose's wordt genoemd in het necrologium of dodenboek van de Sint-Nico
laaskerk. In dat boek worden dag en maand genoemd waarop voor het zieleheil van de
overledenen missen moesten worden opgedragen. Deze data komen overeen met de sterf
data van de ingeschrevenen. Helaas staan er geen jaartallen bij>.
Zekerheid voor wat betreft de onderlinge verwantschap krijgen we met Geert Loose, die
vanaf 1509 voorkomt in de bronnen en die in 1552is overleden. Hij was koopman en reder
en bezat landerijen en huizen. Als lid van de Raad van Kampen werd hij afgevaardigd naar
vergaderingen met de bisschop van Utrecht en na 1528 naar bijeenkomsten van Ridder
schap en Steden van Overijssel, waarbij soms ook de stadhouder aanwezig was. Zijn doch
ters en kleindochters trouwden met kooplieden en burgemeesters, zijn zonen en kleinzo
nen waren zelf kooplieden en burgemeesters. Zijn achterkleinzonen in mannelijke lijn
waren dat niet. Twee van hen, Maurits en Winolt Loose, waren militair. Van zijn Zwolse
achterkleinzoon Johan Loose heb ik het beroep niet kunnen ontdekken. Een broer van
deze [ohan, genaamd Gerrit Loose, was volgens een schriftelijke bron uit de vorige eeuw
priester. Van zijn bestaan is mij echter uit oorspronkelijke bronnen niets gebleken. In de
17de eeuw eeuw werden Geerts nakomelingen en hun huwelijksgezellen 'jonkers en
[offers' genoemd. Onder de aangetrouwden vinden we dan ook leden van de families Van
Essen, Clant, van der Beecke en Blanckvoort, zonder twijfel geslachten die tot de adel wer
den gerekend. Er leven anna 1997 nog nakomelingen van Berendje Loose uit haar huwe
lijk met Joachim van Ingen, waarvan er een het adellijk predikaat jonkheer voor de fami
lienaam Van Ingen voert. Verder zal er ongetwijfeld nog een aantal andere mens en zijn
die langs verschillende lijnen van de oude Kamper Loose's afstammen.
Naast de hier behandelde familie worden in de bronnen ook andere families met de naam
Loos, Loose, Losen, Loeze, etc. aangetroffen. De oorsprong van de families en ook van hun
naam moet misschien worden gezocht in de buurtschap Lozen bij Gramsbergen.



Het familiewapen.
Volgens de bewaard gebleven zegels van de Kamper schepenen Geert en Hendrik Loose
voerde deze familie in haar wapen drie wassenaars, geplaatst 2,1. Ook in enkele 17de- en
18de-eeuwse handschriften en op grafstenen wordt het wapen van de familie weergegeven".

De veronderstelde en bewezen verwantsehap.
I Geert Loose. Dat hij bestaan heeft blijkt slechts uit een inschrijving in het al eerder
genoemde necrologium. Daarin staat dat Berent Loose Geertszoon moet worden herdacht
op 8 november. Er was dus een Geert Loose die een zoon Berent had. Benard (Berent)
Loose en Egbert Loose worden aangetroffen onder de Kamper burgers en kooplieden die
in 1479 van de Franse koning een bedrag van 5350 ponden kregen als schadevergoeding
voor een van hen afgenomen schip. Berent en Egbert houd ik beiden voor zonen van Geert
Loose. Ook veronderstel ik dat Geert, naast de dochters Bette en Gese, nog een zoon had,
die ook Geert heette. Hij kan uit een huwelijk met een niet bekende vrouw de volgende
kinderen gehad hebben:
I Berent Loose.Wordt in het necrologium genoemd als Bernt Lose Gertsz. Hij zou dezelf
de kunnen zijn als Benard (Berent) Loose, die met andere Kamper reders en kooplieden,
waaronder Egbert Loose schade had geleden in Frankrijk en daar in 1479 compensatie
voor krijgt. Zijn kind zou kunnen zijn:
a Jutte Bernt Losen doehter, voor wie op 12 juli een zielmis moest worden gelezen".
2 Geert Loose, voIgt II.
3 Egbert Loose, lid van de Gezworen Gemeente voor het Horstespel 1483-1493. Hij was
gehuwd met Grete ten Broeke. Beiden maakten 3°.°5.1483 hun testament voor schepenen
van Kampen, waarin zij elkaar over en weer belijftuchtigden en waarin zij bepaalden dat
na hun dood al hun bezit zou vererven op hun dochter, de vrouw van Aernt ten Bussche".
Lodewijk de goudsmid, die ook muntmeester van de stad Kampen was, bekende in 1477
aan Egbert II gulden schuldig te zijnv. Egbert en Grete kochten IO.08.1491 van Willem
Morre en zijn moeder Femme een jaarlijkse rente van 10 heren ponden, welke rente zij
reeds op 01.09.1491 weer doorverkochten'". Tevoren, in september 1487, hadden Willem
en zijn moeder onenigheid met Egbert Loose over een lading vis, die door schipper Claes
Bolhoorn voor hen was vervoerd. De Raad van Kampen bemiddelde tussen partijen". In
1483werd Egbert benoemd tot executeur van het testament van Alijd Hermans".
Uit het huwelijk van Egbert en Grete een dochter:
a Arentje Loese. Zij wordt als enige erfgename genoemd in het testament van haar ouders,
gemaakt op 3°'°5.1483. Bette Loese, die ik beschouw als haar tante, vermaakt in het testa
ment van II.08.1509 al haar roerend goed aan Arentje, de nagelaten dochter van wijlen
Egbert Lose", Arentje was volgens het testament van haar ouders gehuwd met Arent ten
Bussche.
4 Bette Loese. Zij vermaakt in haar testament van 11.08.1509 al haar roerend goed aan wij
len Egbert Leese's nagelaten dochter Arentje ofhaar erfgenamen. Tot executeurs van haar
testament benoemt zij Willem Morre en Geert Lose.
5 Gese Loese, vrouw van Arent Milde, brengt op 23-12.1512haar besloten testament bij de
schepenen 14.



II Geert Loose, lid van de Raad van Kampen 1479-1483, overleden als burgemeester inder
tijd op Peter-en-Paulsdag 1483, dat was op 29 juni".
Met zijn vrouw Beerte van Versen maakt hij 16.°7.1482 een testament waarin zij elkaar en
hun beider kinderen, die zij op hun sterfdatum hebben, benoemen tot hun erfgenamen
voor wat betreft hun bezittingen te Kampen. Uit dit testament blijkt dat Beerte uit een eer
der huwelijk een zoon Willem had en dat heer Henrick, heer Isbrant, Grete en Jutte, haar
broers en zusters waren. Na haar dood moeten er zielmissen worden gelezen, uitdelingen
aan de armen worden gedaan en drie van haar beste tabberts worden vermaakt tot kazui
fels. De priester Henrick van Beyeren, Beernt Morre en haar man Geert Loose, benoemt
zij tot executeuren van haar testament. Geerts executeuren worden niet genoemd'". Een
Jutte van Beyeren komt als zuster van Geert Lose voor in een stuk van 19.°4.1483- Geerts
vrouw Beerte van Versen noemt in haar testament haar broers en zusters, waaronder een
heer Henrick en een Jutte. Heer Henrick is zeer waarschijnlijk dezelfde als de priester
Henrick van Beyeren die zij benoemt tot executeur van haar testament en Jutte is onge
twijfeld dezelfde als de Jutte van Beyeren die in het stuk van 19.°4.1483 genoemd wordt
als [schoon]zuster van Geert. Misschien was Beerte een halfzuster van genoemde Van Bey
erens.
Een zoon van Geert en Beerte was waarschijnlijk Geert Loose die voIgt onder III.

III Geert Loose, lid van de Cezworen Gemeente voor het Horstespel 1509-1510, lid van de
Raad van Kampen 15II-1519 en 1532-1552,met zijn vrouw in 1512 ingeschreven als lid van
de Sint-Cuneramemorie, ingeschreven als lid van de Schepenmemorie 1513, overleden
13.°4.1552.
Hij was gehuwd met Jutte van Roederloe, met wie hij voor het eerst wordt genoemd op
23.07.151O.en die waarschijnlijk voor 09.n.1536 is overleden. Op die datum maakt Geert
een besloten testament". Jutte was een dochter van Johan van Roederloe, burgemeester
van Kampen 1482-15°9, en Metta Kroeser.
Hun kinderen, volgorde niet bekend, waren:
I Jutte Loose. Een sluitend bewijs voor haar afkomst is niet gevonden. Zij kocht in 1562
een jaarlijkse rente van Griete van Diefholt, de weduwe van Frans van Papenveld. In 1566
wordt zij genoemd als conventuaal in het convent op het Sint-Nicolaaskerkhof, ook wel
Bovenconvent genoemd. Aan dit convent droeg Geert Loose in 1536 een jaarlijkse rente
van 10 heren ponden over. Misschien was dit het bedrag dat hij [zijn dochter] Jutte bij haar
intrede meegaf. Joffer Jutte leverde 23-08.1566 haar besloten testament bij de schepenen
in. Haar naam wordt nog aangetroffen in een stuk van 18.°9.1571. Zij kocht toen van Jan
van der Zuerbeeck en zijn vrouw Armgart Lentinck een jaarlijkse rente, gaande uit een
maat land buiten de Broederpoort gelegen. Het kapitaal van deze rente werd in 1636 afge
lost aan jonker Gerhardt Vaecht, een achterkleinzoon van Berendje Loose en Jorgen
Hansz Vaecht".
2 Maurits Loose, volgt IVa.
3 Arnolda of Arendje Loose, overleden na 157519. Als weduwe maakte zij 23.08.1566 een
besloten testament". Zij trouwde met Berend van Tweenhuisen, kerkrneester van het Sint
Geertruidengasthuis 1552-1555,begraven in de Sint-Nicolaaskerk o1.n.1556, zoon van Eng
bert van Tweenhuisen en Alijt Winter. Hun kinderen waren:
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a Geertruid van Tweenhuisen, gehuwd met Johan Dubbeltsz.
b Beertgen van Tweenhuisen, die lijdende aan de pest op 16.07.1603 haar testament maakte.
c Judith van Tweenhuisen, gehuwd met Egbert ten Bussche.
d Berend van Tweenhuisen, student te Leuven in 1576, lid van de Kleine Gemeente in
1579,van de Gezworen Gemeente in 1580 en van de Raad in 1581.Hij is in 1581overleden.
4 Berendje Loose, geboren omstreeks 151621en overleden omstreeks 158822. Op
31.10.156523.Zij trouwde ten eerste, v66r 18.05.1536, met Jorgen Hansz Vaecht, die ook
Vaecht van Bergen genoemd werd, en die in 1545,v66r 22 juni is overleden en begraven
in de Sint-Nicolaaskerk. Jorgen was reder en koopman. Zij trouwde ten tweede met
Joachim van Ingen, lid van de Gezworen Gemeente 1539-1548,lid van de Raad 1548-1553
en kerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis 1556-1558,overleden 0I.l0.1558, weduw
naar van Geertruid van der Straeten (overleden in 1551),zoon van Pilgrum van Ingen en
Claasje van Speulde=,
Uit het eerste huwelijk had Berendje de volgende twee kinderen:
a Metta Vaecht, overleden in 1556en begraven in de Sint-Nicolaaskerk. Omstreeks Pasen
van dat jaar trouwde zij met Evert van Ulenbroeck uit Riga, die nog maar kort in Kampen
woonde. Evert hertrouwde omstreeks 1558met Metta van Wilsem, dochter van Hendrik
van Wilsem en Metta van Hattem. In 1559was hij lid geworden van de Schepenmemorie.
Als koopman en reder genoot hij aanzien en hij had ongetwijfeld nog eens het raadslid
maatschap verworven als hij niet vroegtijdig was overleden. Hij stierf in 1563en werd ook
in de Sint-Nicolaaskerk begraven. Zij tweede vrouw overleed pas in 159325.
b Geert Vaecht, overleden in 1565, bij zijn vrouw Aaltje Benier twee zonen nalatende,
genaamd Roelof en Jorgen Vaecht.
Uit Berendjes tweede huwelijk stamden de zonen:
c Pilgrum van Ingen, lid van de Kleine Gemeente 1576-1579,overleden omstreeks 1582.
Hij trouwde ten eerste met Johanna ten Holte en ten tweede met Eustachia Heurninck.
d Jorgen van Ingen, lid van de Gezworen Gemeente 1580-1586 en lid van de Raad 1586-
1591.Hij trouwde met Elisabeth Buter.
e Claas van Ingen, genoemd in het testament van zijn moeder van 0}0I.l566.
fJoachim van Ingen, genoemd in het testament van zijn moeder van 0}0I.l566.
5 Johan Loose'", volgt IVb.
6 Gese Loose, overleden in 1566 en begraven in de Sint-Nicolaaskerk. Zij trouwde v66r
154827met Johan van Menslagen, geboren omstreeks 1490 en overleden in 1561,lid van
de Gezworen Gemeente 1545-1546en lid van de Raad 1546-1552,weduwnaar van Heile van
Diefholt, zoon van Berent Jansz en [utte van der Vecht. Johan had uit zijn eerste huwelijk
een dochter Heile van Menslagen, die is gestorven in 1540. Uit zijn huwelijk met Gese
Loose stamden Jutte van Menslagen, overleden in 1566, een kind van vijf jaar oud dat tege
lijk met zijn moeder Gese werd begraven in de Sint-Nicolaaskerk, en Jorgen van Mensla
gen, die in 1571een besloten testament maakte en die 08.05.1587 Geert Loose [zijn neef]
machtigt om een hof in de Heilensteeg in Kampen te verkopen'".
7 Egbert Loose, kerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis 1558-1560 en van het Sint
Geertruidengasthuis 1561-1572.In 1597was hij kerkmeester van de Bovenkerk en in 1600
van de Buitenkerk='. Tijdens de bezetting van Kampen door de graaf van den Berg, die
duurde van II augustus tot 19 november 1572werd hij door deze gekozen in de Raad. In
1592 werd hij nogmaals in de Raad gekozen. Van 1596 tot 1600 was hij weesmeester. Hij



is omstreeks I602 overleden.
Hij trouwde ten eerste, v66r I569, met Margaretha Scheminck, begraven in de Sint-Nico
laaskerk in I578, dochter van Winolt Scheminck en Femme NN. Hij trouwde ten tweede
met Elisabeth van Besten, die 24.IO.I59I als lidmaat van de gereformeerde gemeente van
Kampen werd ingeschreven en ten derde met Elisabeth van Winsem, die in I604 wordt
genoemd als weduwe van Egbert Loose. Zij hertrouwde I6.09.I607 met Hendrik van Bra,
burgemeester van Zutphenr'.

IVa Maurits Loose, kerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis in Kampen I544-I555,
ingeschreven als lid van de Schepenmemorie I54I, overleden 05.II.I56I. Hij was koopman
en reder en in een van die hoedanigheden was hij i~ I539 in Danzig".
Hij trouwde v66r 0I.I2.I54I met Henrica van Werden, die in I566 is overleden en in de
Sint-Nicolaaskerk werd begraven. Zij was waarschijnlijk een dochter van Hendrik van
Werden.
Hun kinderen waren:
I Een dochter die als wijlen Maurits Loose's oudste dochter in I566 werd begraven in de
Sint-Nicolaaskerk.
2 Margaretha Loose, ongehuwd overleden in I599 en in de Bovenkerk begraven. Zij ver
kocht op 05.04.I569, met haar oom Egbert als voogd, het huis Inde Swane in de Nieuw
straat, in de stadswijk De Hagen. Zij tr;d toen mede op voor haar in het buitenland ver
blijvende broers Geert en Hendrik>. In I5.7Iverkocht Geert Loose, die toen ook zijn zus
ter joffer Grete (Margaretha) en zijn broer Hendrik vertegenwoordigde, een ledige plaats
in de Nieuwstraat. In I58I trad haar broer Geert opnieuw voor haar op toen zij een huis op
de Burgwal verkochten. Ook in I586 werd zij door die broer bijgestaan bij de verkoop van
onroerend goed». Samen met haar broer Hendrik maakte Margaretha op 04.IO.I599 een
testament. Zij benoemden elkaar over en weer tot erfgenamen. Hun broer Geert of zijn
kinderen bedachten zij met 25 goudguldens, na hun dood te betalen. Tot executeurs van
hun testament stelden zij hun oom Egbert Loose en hun neef Egbert ten Bussche aan.
3 Geert Loose, volgt Va.
4 Hendrik Loose. Hij was armenmeester I599-I600 en I602-I603, lid van de Gezworen
Gemeente I600-I606 en I608-I6I7, lid van de Raad in I607 en kerkmeester van de
Bovenkerk I608 en I6I7. Met zijn broer Geert verbleefhij in I569 in het buitenland. Mis
schien studeerden beiden aan een hogeschool of universiteit. Met zijn zuster Margaretha
maakte hij 04-Io.I599 een testament.

IVb Johan Loose, geboren omstreeks I5I014.In I538werd hij burger van Zwolle. In die stad
was hij lid van de Raad van I544 tot I580. Hij heeft na de dood van zijn vader de jaarlijk
se rente op de stad Kampen gebeurd, die zijn grootvader [ohan van Roederloe in het begin
van de eeuw had gekocht. Hij wordt nog genoemd in een stuk van 23.I2.I579, maar boven
genoemde rente werd 25.0I.I58I door zijn erfgenamen ontvangen, zodat hij in I580 zal
zijn overleden",
Hij was gehuwd met Anna Schaepjshooft], dochter van NN Schaep[shooft] en NN Swarte J6.

Uit dit huwelijk:
I Geert of Gerhard Loose, volgt Vb.



2 Wibbeken of Wobbeken Loose, ondertrouwt te Zwolle 21.01.1586en trouwt te Deventer
in 1586 met Gerrit Doys, overleden in 1628 en begraven te Deventer, zoon van Willem
Doys, burgemeester van Deventer, en Everwina Bondienv . Gerrit beurde in 1592, 1597,
1604 en 1605 jaarlijkse renten op de stad Kampen, die van de familie Loose afkomstig
waren.

Va Geert Loose. Hij werd 28.IO.I572 gekozen in de Kleine Gemeente, waarin hij ook het
volgende jaar nog zitting had. Van de Gezworen Gemeente was hij lid 1574-1601,met
onderbrekingen gedurende de jaren van zijn raadslidmaatschap. In 1579,1593-1596 en in
1602 was hij lid van de Raad van Kampen. Met zijn broer Hendrik verbleefhij in 1569 in
het buitenland, misschien als student. Hij is in 1603 overleden.
Zijn eerste vrouw was Femme Schemink, overleden omstreeks 1586, dochter van Winolt
Scheminck en Femme NN. Geert en Femme maakten in 1580 een besloten testament,
waarvan de inhoud niet bekend is.
Hij hertrouwde omstreeks 1587met Betta Clant, volgens haar eigen getuigenis geboren
omstreeks 155738en overleden na 1625, dochter van Jan Clant en Hille ten Indick. Betta
hertrouwde II.1I.I608 te Collendoorn met Steven Blanckvoort, weduwnaar van Metta
Brant, zoon van Lubbert Blanckvoort en Wendele de Reiger.
Uit het huwelijk van Geert Loose en Betta Clant:
I Maurits Loose, geboren omstreeks 1588,voigt VIa.
2 Een kind dat in 1590 werd begraven in de Bovenkerk.
3 Een kind dat in 1592werd begraven in de Bovenkerk.
4 Een kind dat in 1595werd begraven in de Bovenkerk.
5 Een dochter die in 1599 werd begraven in de Bovenkerk.
6 Winolt Loose, voigt VIb.

Over de nalatenschap van Geerts eerste vrouw is onenigheid ontstaan tussen de kinderen van
Geert en defamilie van die vrouw. Uit enkele getuigenissen, op 26.01.1613 gegeven door Simon
Glauwe Lambertsz, oud ongeveer79 Jaar en Otto Sticker, oud ongeveer73Jaar blijkt het volgen
de.
Cetuigen hebben de Joffirs Margretha, Femme en Geertruid Scheminck, gezusters, heel goed
gekend. Het waren dochters van Winolt Scheminck en Joffer Femme. De eerste trouwde met
Egbert Loose, de tweede met Ceert Loose,de vader van Maurits en Winolt, en de derde was con
ventuale in het klooster op den Oort buiten Kampen. Door verandering der tijden is zij binnen
Kampen, ten huize van Geert Loose en haar zuster Femme komen wonen. Ook na de dood van
haar zuster bleef zij bij Ceert en na diens dood bleef zij inwonen bij Geerts tweede vrouw Betta
Ciani, in wiens huis zij omstreeks 1611 is overleden. Andere getuigen verklaarden op 10.06.1613
dat Joffer Ceertruid toen zij het klooster had veruuen, het habijt had afgelegd en zich als een
wereldse vrouw is gaan gedragen.
Op 15.11.1615verklaren drie Kamper burgers dat nadat in 1578 de graaf van Rennenberg de stad
belegerdeen het Oortklooster verwoest werd, de conventualen van de Raad een huis binnen de
muren kregen om zich daarin te vestigen. De nog levende conventualen wonen er nu (1615) nog.
Zij worden tot op heden door de stad onderhouden; met uitzondering vanJoffir Ceertruid Schem
inck, die direct na de verwoesting bij haar zuster Femme en haar zwager Ceert Loose is inge
trokken.



De redenen voor het opnemen van deze getuigenverklaringen vinden we in een brief van
20.03.1612,geschrevenvanuit Gend in Vlaanderen aan het stadsbestuur van Kampen. De brief
schriJver,een zeeere Hartoch van der Wijck, zegt dat hij in 1586 als gevolmachtigde van zijn
moeder en oom,Jofferjudith van Heeckeren en Henrick van Heeckeren, in Kampen was om te
sprekcn.over de verde!ingvan de eifenis van wijlenJoffer Femme Scheminck, de vrouw van Geert
Loose. Namens zijn moeder en oom verklaarde hij toen eifgenaam te zijn. Nu schrijft hij niet
aileen mee te willen delen in de nalatenschap van Femme, maar ook in die van Geertruui, die
geestelijke was. Hij heeft gehoord dat ook anderen op de nalatenschap aanspraak maken en
vraagt de Raad er op toe te zien dat zowe! het eigen goed als het leengoed in zijn handen komt.
Hij zit ver verwijderd van het sterjhuis en heeft geen ge!~genheidom naar Kampen te komen.

Ofhet tot een proces is gekomen, blijkt niei uit de bronnen, maar als dat wei zo geweest is, heb
ben de eifgenamen van Geert Loosewe! kunnen aantonen dat hun vader en moeder grote kosten
hebben gemaakt voor het gedurende ruim dertig Jaar onderhouden en huisvesten van Joffir
Scheminck.

Vb Geert of Gerhard Loose, lid van de Raad van Zwolle 16°4-1610, overleden in 1610. Hij
trouwt ten eerste te Harderwijk in 1586 (ondertrouw te Zwolle februari 1586)met Swane
Schaep, en ten tweede te Zwolle 27.06.159° met Geertruid Knoppert, dochter van Karel
Knoppert en Anna van der Vecht."
Uit het eerste huwelijk:
I Een kind dat OI.OI.I587 te Zwolle werd gedoopt.
2 Swana Pensea, gedoopt te Zwolle 05.09.I588. Zij trouwde met Hendrik van Essen, gebo
ren in 1579 en overleden in 1640, raad bij het hofvan Gelderland en in 1627 gecommit
teerde te velde in het leger van prins Frederik Hendrik, zoon van Hendrik van Esen en
Evermoet Voeth. Van Maurits Loose en zijn vrouw Anna, de zuster van Swana, kochten zij
°4.°3.1622 de helft van een kamp land, gelegen buiten Harderwijk, waarvan zij de ande
re helft reeds in bezit haddenw.
Uit het tweede huwelijk:
3Anna Loose, welke trouwt met Maurits Loose, zie VIa.
4 Elisabeth Loose, overleden te Ootmarsurn+" n.06.1639 en begraven in de kerk van
Heemse. Zij trouwde te Kampen 02.°5.1627 met Boldewijn Blanckvoort, kapitein van een
compagnie te voet in het regimemt Van Ittersum, zoon van Steven Blanckvoort en Mag
dalena van Ruitenberg.
5 Judith Loose, trouwde met Winolt Loose, zie VIb.
6 Gerrit Loose, priester in een klooster in Erfurt, waar hij ook is begraven. Volgens een
19de eeuwse bron bracht hij zijn klooster een kapitaal van 10000 gulden aan. Een portret
van hem hing in het huis te Veltinkveld in het schoutambt Hardenberg-',
7 Johan Loose. Hij maakt 3°.°3-1627, ziek zijnde, zijn testament voor schepenen van Kam
pen. Tot zijn erfgenamen benoemt hij zijn zusters Judith en Elisabeth en de beide doch
ters van zijn overleden zuster Anna. Zijn halve zuster Swana krijgt een legaat van 100

rijksdaalders. Kort daarna is [ohan overleden, want reeds op °5.°5.1627 worden gevol
machtigden benoemd om zijn laatste wil uit te voeren+.



VIa Maurits Loose, geboren omstreeks r588, diende in r6r2 en r6r3 in de compagnie van
ritmeester Abraham Paignet. Was later zelf ritmeester+'. Hij was in r622 een van de reders
van het schip van Gerryt Backer+. Hij trouwde in Zwolle op 05.rI.I6r5 (ondertrouw te
Kampen en Zwolle) met Anna Loose, dochter van Gerhard Loose en Geertruid Knoppert.
Maurits en Anna zijn beiden overleden v66r 08.08.162545.
Hun kinderen:
I Geertruid Loose, overleden 09.07.r68r en begraven te Deventer. Zij trouwde 02.09.r641
met [chan van der Beeck tot Doornick en Krijtenberg, geboren or.or.rorr en overleden
°5.06.1660, burgemeester van Deventer, gedeputeerde naar de Staten Generaal, zoon van
Herman van der Beeck en Seina van Ittersum+,
2 Anna Helena Loose, overleden te Zwolle 15.02.r662 en aldaar begraven in de Bethle
hemskerk. Zij trouwde met Philibert Blanckvoort, kapitein over een compagnie te voet,
geboren te Collendoorn r4.10.1617, overleden op Veltinkveld ro.1O.r689 en begraven te
Hardenberg in de kerk, zoon van Willem Blanckvoort en Johanna Clant+.

VIb Winolt Loese, cornet in het regiment van de Rijngraafs'', overleden 12.1I.I626 en
begraven in de Sint-Lebuinuskerk in Deventer. Hij trouwde in october 1623 (ondertrouw
afgekondigd te Kampen en Zwolle) met Judith Loose, dochter van Gerhard Loose en Geer
truid Knoppert.
Op °3.11.1627werden te Kampen voogden aangesteld over de nagelaten kinderen van wij
len Winolt Loose.
Judith hertrouwde 1I.II.I627 met [ohan van der Beecke, vaandrig in Spaanse dienst, over
leden 11.08.r645, zoon van [ohan van der Beecke en Ida van Mouwick-»,
Kinderen van Winolt Loose en Anna Loose, genoemd in de voogdijschapstelling:
I Jan Loose. Jong overleden. Hij wordt niet genoemd als erfgenaam van wijlen zijn zuster
en moet daarom v66r haar zijn overleden.
2 Johanna Geertruid Loose. Jong overleden. Op 06.°9.1631 verzoeken de voogden van de
minderjarige kinderen van Maurits Loose aan het stadsbestuur van Kampen om approba
tie van de akte waarin de nagelaten goederen van wijlen Johanna Geertruid Loose worden
verdeeld. Hun pupillen en de moeder van het overleden kind zijn haar erfgenamen>.

Op 17.07.1626, dat was enkele maanden voor zijn dood, schreef Winolt Loosevanuit Deventer
een brief aan het stadsbestuur van Kampen waarin hij de strijd om Oldenzaal beschrijfiY:

Afgelopen vrijdag naderde graaf Ernst van Nassau de stad Oldenzaal met 60 compagnieen voet
volk en 17 compagnieen te paard. Tiidens de verkenning van de stad had Nassau aileen de com
pagnie van degraaf van Solms en 50 mannen met vuurroeren bij zich. Zij werden vanuit de stad
beschoten met stukken geschut. Alles random de stad werd bent, zodat er niemand uit Olden
zaal kon ontsnappen. Er wordt dag en nacht wacht gehouden.
De volgendedag, zaterdag, werden de kwartieren gemaakt. Gedurende dat werk werd er hevig op
de belegeraarsgeschoten met stukken geschut en vanaf de toren met haakbussen en met vuurroe
ren met langegetrokken lopenoOnze musquetiers bcantwoorddcn hct vuur zoveei mogclijk. Onzc
stukken stonden nog niei opgestcld. In de nacht van zaterdag op zondag heeJtkapuein Oomkees
met een aantal werkbazen schansen opgeworpen,zodat wij nu op 16 voeten van degrachten zijn
verwijderd. Het ging niet zonder gevaar, want de belegerdenschoten op ons. De ruiterij waakte



om de beurt. Op zondagmorgen tussen vier en vii[ uur begonnen onze zes kleine stukken vuur af
te geven, waama ook onze musquetiers begonnen te schieten. De vijand schoot met een stuk terug
en ook hun musquetiers vuurden. Onze twee halve cartouwen gaven braaf antwoord; een kogel
in de toren en een er dwars doorheen. Daama volgden er nog 33 scnoten op de huizen. Vrouwen
en kinderen heten zo hard dat men het buiten de stad kor:horen. Dat duurde de game dag.
Cisteren, dat was zondag, om vier uur, zijn een paar compagnieen te paard en 26 compagnieen
te voet, onder bevelvan oversteCaspar van Eeuwsum naar het huis te Laegegezonden om dat te
veroveren. Zij hadden twee halve cartouwen en drie kleine stukken bij zich. Op het huis woont
Keteler.Hoe het is afgelopenheb ik nog niet gehoord.
Post dato. Excuseert u mij dat het op zijn soldaats en niei als secretaris is geschreven.
Vandaag na de middag of morgenvroeggaan wij met 200 wagens weer naar het legervoor Olden
zaal.
Datum Deventer 17julij 1626. Winolt Loose.

Van Judith Looseis geschrevendat zij als een klopje naar Brussel reisdeom zich te laien. vormen.
Op de terugwegnaar Deventer ontmoette zij de comet Winolt Loose,die haar ten huwelijk vroeg
en ook kreeg.Zij nam daarop degereformeerdereligieaan. VolgensdezeIJdebron zou zij uit geen
van haar beule huwelijken kinderen hebben. De registersvan voogdijschapstellingenvan Kampen
spreken dat echier tegen. Een portret van haar hing op huis VeltinkveldY.

Onder invloed van de Knopperts, defamilie van hun moeder, zullen de kinderer:van de Zwolse
Ceert Loosewaarschijnlijk katholiek zijn opgevoed.Judith wilde zich in Brussel tot klopje uuen
vormen. Wat daar precus mee bedoeldwerd, weet ik niet. Misschien wilde zij in een bagijnen
convent treden. Haar broer Cerrit was priester in Erfurt. Haar zusters zullen misschien. katho
liek gebleven.zijn, maar dat gold niet voor hun mannen, want de Blanckvoorts, de Van Essensen
de Kamper Looses waren de gereformeerdereligie toegedaan. Hendrik Loosewerd in juni 1585
lidmaat te Kampen en Egbert Looseen zijn vrouw Elisabeth van Besten in 1591.Ook hetfeit dat
Egbert in 1572door de graaf van den Berg in de Raad en zijn neef Ceert in de Kleine Cemeente
werden gekozen, wijst op protestantse of ten minste anu-Spaanse symphatieen van de Kamper
Looses,

Noten:
1. Deze naam werd ook ook gespeld als Loese, Loeze, Lose, Loze, Loysse. De naam Luesse, die ook

in Kamper bronnen wordt aangetroffen, is van een andere familie.
2. Alle gegevens over openbare functies zijn overgenomen uit: K. Schilder, Van Raad tot Munici

paliteit (Kamper genealogische en historische bronnen, deel 8, 1985).
l Zie: K. Schilder, Registers op het Collectorium (Kampen, 1979).
4. ). Don, De archieven der gemeente Kampen, deel I, Het oud archief (Kampen, 1963). Regest nr.

327.
5. ). Don, De archieven der gemeente Kampen, dcel z. Gedeponeerde archieven (Kampen, 1966)

St. Nicolaas- of Bovenkerk, inv. nr. 1. Necrologium van de Sint Nicolaaskerk. Dagregister van te
lezen zielmissen. Hierna te noemen necrologium.
Familienaam Loose/Lose, etc. in het necrologium: Alijt 3 oktober, Alijt II november, Arntken 22

maart, Bernhardus 23 december, Bernt Gertsz 8 november, Gerd 20 september, juncfer Chese,
beghine boven int convent 20 october, [utte de dochter van Bernt 12 juli en Trude Lose filia @



Rodolphi des Brunen 26 oktober.
6. Zie K. Schilder, Inventaris van de zerken in de Bovenkerk (Kampen, 1988), bIz. 49a en 50.
7. Zie het necrologium.
8. Rechter!ijk Archief Kampen (hierna te noemen RAK.), inv. nr. 54, fol. 83b.
9. RAK., inv. nr. 76, fol. 28v.
IO. Don, deel 2, reg. nrs. 732 en 736.
II. RAK., inv. nr.75, fol. 235 en 235v.
12. R.A.K., inv. nr. 54, fol. 9IV.
13. RAK., inv. nr. 55, fol. 88.
14- RAK., inv. 'nr. 55, fol. 146v.
15. De overlijdensdatum van Geert Loese is te vinden in RAK., inv. nr. 54, fol. 84-
16. R.A.K., inv. nr.54, fol. 57A.
17- K. Schilder, Repertorium op afgeloste rentebrieven. (Kamper genealogische en historische bron

nen, deel I, 198I).
R.A.K., inv. nr. 57, fol.78v, 09.II.I536. Geerts vrouw wordt niet genoemd. Hij vermaakt aan de
joffers in het Bovenconvent een jaarrente van IO heren ponden. Verder is het testament beslo
ten.

18. RAK., inv. nr. 57, fol. 78v, R.A.K., inv. nr. 59, folio's 59, 2IOV,227, en R.A.K., inv. nr. 60, fol.

I04·
19. RAK., inv. nr. 15, fol. I08v, 1575,[offer Arent Lose, weduwe Van Tweenhuisen stelt zich borg

voor Gerryt Henricksz aan hopman Hans Caspar van Phor.
20. RAK., inv. nr.59, fol. 227.
21. RAK., inv. nr. 18, fo1.33,Joffer Berent Loeze, de weduwe van Joachim van Ingen, oud ongeveer

55jaar, geeft een getuigenis.
22. Stedelijke rekeningen 1588 en 1589. Jurgen van Ingen verklaarde dat zijn moeder haar renten

over 1588 zelfhad ontvangen. In 1589 ontving Jorgen Vaecht haar renten.
23. R.A.K., inv. nr. I07 (Iosse stukken).
24. Nederlands Adelsboek 1943-1948, bIz. 19.
25. R.A.K., inv. nr.ry, 18 en 33.Hierin een aantal aantekeningen over de onenigheid die ontstond tus

sen Evert en zijn schoonfamilie over de nagelaten bezittingen van Metta Vaecht. Op 26.03-1558
trad Hendrik van Wilsem, de vader van Metta, voor hem op, zodat hij op die datum waarschijn
!ijk al voor de tweede keer getrouwd was.

26. In de Sint-Nicolaaskerk werd in 1534 'Cerdt Lose sijn sonne [ohan' begraven. Misschien had
Geert twee zonen met dezelfde voornaam, iets wat vroeger regelmatig voorkwam.

27. RAK., inv. nr·58, fol. 151.
28. RAK., inv. nr. 61, fol. 257v.
29. Na de reformatie in Kampen werd de Sint-Nicolaaskerk meestal Bovenkerk en de Onze-Lieve

Vrouwekerk meestal Buitenkerk genoemd.
30. Stede!ijke rekeningen 1604-I6IO, Rentebetalingen.

De huwelijksdatum van Elisabeth van Winsem en Hendrik van Bra is te vinden in A. J. Mense
rna, De Ridderschap van Overijssel. Ik dank de heer Mensema ten zeerste voor het mogen
gebruiken van gegevens uit dit boek, dat nog niet gepubliceerd is.

31. R.A.K., inv. nr. 12, fol. 203v.
32. RAK., inv. nr. 60, fol. 35. De inschrijver van de akte heeft zich vergist in de voornamen van de

beide broers; hij schreef Maurits in plaats van Hendrik. Maurits was de naam van hun vader.



33. R.A.K., inv. nr. 60, fa!' IOOen R.A.K., inv. nr. 61, fa!' IOOen fa!' 245v.
34- Op 23.02.1580 gafhij, oud zijnde 70 jaar, een getuigenis te Zwolle (Zwalse regesten nr. 06839).
35. Oud Archief Kampen (hierna te noemen O.A.K.), inv. nr.r5·
36. Familiearchief Van Haersolte, tak Haerst, Den Doorn en Zuthem, inv. nr. po. Rijksarchief

Zwolle, taegangsnummer 237.I. Dit archief bevat een aantal handschrift genealogieen waarbij
ook een fragment Loese. Van Haersolte noemt Jan Loose en Anna Schaep (maeder NN Swarte)
als ouders van de Zwolse Geert Loese.
A. J. Mensema, in Ridderschap, etc., noemt Gerrit Loese en Swane Schaepshooft als ouders van
Wobbe Leese, die trouwt met Gerrit Days.
In de Zwolse doop- en trouwboeken wordt de vrouw van Gerrit Leese genaemd Swene, aak wel
Sweer Schaep.

37. A. J. Mensema, Ridderschap, etc.
38. R.A.K., inv. nr. 20, fa!' I79v, 06.09.1602, Jaffer Betta Clant, oud 45 jaar, vrouw van Geert Loese,

geeft een getuigenis in een civiele zaak.
39. R.A.K., inv. nr. 84, fa!' 2IOV.Gemachtigde van Maurits en Anna bij de verkoop van het land was

Caenraet van Didern, burgemeester van Harderwijk. Zie ook: ML O. Schutte, Familiepapieren
Van Essen, afkamstig van het huis Vanenburg (,s-Gravenhage, 1968) en Familiearchief Van
Haersolte, h.s. genealagie Loese,

40. FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. genealagie Loese.
A. J. Mensema, Ridderschap, etc., noemt Collendoorn als haar overlijdensplaats,

4I. FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. genealagie Loese.
42. R.A.K., inv. nr. 86, fa!' 200V.
43. R.A.K., inv. nr. 22, fa!' 180, inv. nr. 24, fa!' I02V. en FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. geneala

gie Loese.
44. R.A.K., i;lV.nr. 22, fa!' 180 en inv. nr. 23, fa!' 165.
45. R.A.K., inv. nr. 85, fa!' 249, 08.08.1625, E. Wynalt Loese, cornet, en [ohan Leese, beiden als

oorns en voogden van de minderjarige kinderen van Maurits Loese en zijn vrouw,
46. A.J. Mensema, Ridderschap, etc. en FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. genealagie Loese,
47. FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. genealagie Loese en A.J. Mensema, Ridderschap, etc.
48. Mr. P. C. Bloysvan Treslang Prins, Genealagische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit

de kerken der provincie Overijssel (Utrecht, 1925), blz. 77·
49. A. J. Mensema, Ridderschap, etc.
50. O.A.K., inv. nL 191, fa!' I30v.
5I. O.A.K., inv. nL II7·
52. FamiliearchiefVan Haersolte, h.s. genealagie Loese.


