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Inleiding: 
 
A.W.E. Dek publiceerde in het Jaarboek 1957 van het Centraal Bureau voor Genealogie de : Genealogie 
der Heren van Cruijningen blz. 79 e.v. 
Onderstaand volgt een genealogie van de oudste generatie van Kruiningen op basis van de huidige 
bronnenvermeldingen en aangevuld met nieuwe gegevens en verbeteringen. 
Voor de jongere generaties wordt verwezen naar de genealogie door Dek. 
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Generatie I 
 

I Wolfert van de Maalstede, heer van de Maalstede, is geboren rond 1158, is overleden rond 1222. 
 

Aangenomen wordt dat Wolfert 2 maal getrouwd was. De eerste vrouw zou mogelijk Kruiningen hebben 
meegebracht; (Hypothese Hans Vogels, bericht nr. 12177 punt 5 en 10  
Op www.MiddeleeuwseGenealogie@groups.io) Voor de tweede echtgenote zie Genealogie van der 
Maalstede. 
 
1198: 
Graaf Diederik VII en gravin Aleid schenken aan de abdij te Middelburg een kwart van de tiend van 
Souburg., waarvan de drie andere gedeelten door de vader van de graaf (graaf Floris II van Holland, 
gehuwd met Ada van Schotland) aan het klooster waren geschonken. Getuigen: Floris domproost (van 
Utrecht) en Boudewijn mijn broers, Hugo van Voorne en zijn broer Dirk, Gerard Ter Horst (mogelijk bij 
Voorne), Hendrik van Rijswijk, Bartholomeus van Haarlem, Franco kapelaan, Arnold Overvoorde, Floris 
Rost, Willem Raven, "Wolfert en zijn zonen Wouter en Willem" , Arnold van Schengen en zijn broer 
Hendrik, Hendrik Wisse, Gerolf Antonisz.. Alardus Reilafz., Simon Bonifaciusz. Willem van Koudekerke.. 
(Bron: Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (OHZ), deel I nr. 232) 
 
ca. einde april-mei 1222: 
Wolfert heer van de Maalstede en Pieter van Schoudee beoorkonden de uitspraak van vier scheidslieden 
in een geschil tussen de abt en het convent van Ten Duinen aan de ene zijde en Wolfert zoon van Wisse 
van Burg en Dankert en Hugo zonen van Willem van Welle aan de andere zijde over de verplichtingen 
voortvloeiende uit de de verkoop van Waarde door de abt en het convent aan de laatstgenoemden. (Bron: 
OHZ II, nr. 426) 
N.B.: Onder de leenmannen van Wolfert zoon van Wisse van Burg wordt genoemd o.a. Wolfert z.v. heer 
Wolfert. Het is niet duidelijk of dit de zoon is van Wolfert van de Maalstede. 
 
febr. 1234: 
Wolfert, heer van de Maalstede etc. genoemd worden in deze oorkonde: Dirck zijn broer, Godfried zoon 
van Wouter van Kruiningen, zijn broer, Peter zoon van Willem, zijn broer,  en Willem van Sabbinge man 
van een niet bij naam genoemde zus, en zijn zus Berta. (Bron: OHZ II nr. 559) 
Hieruit blijkt de samenstelling van het gezin van de stamvader Wolfert verwekt bij twee verschillende 
echtgenoten. 
 
Wolfert trouwt rond 1180 (1) met [NNdr. van Kruiningen], overleden voor 1203. 

 
Van Wolfert en haar zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Wouter van Kruiningen, zie II-A. 

 
2 Willem Wolfertszn., zie II-B. 

 
Wolfert trouwt rond 1200 (2) met [NNdr. Dirck van Voorne]. 

 
Van Wolfert en haar zijn vier kinderen bekend: 
3 Wolfert van de Maalstede. 

 
4 Dirck van de Maalstede. 

 
5 NNdr. van Maalstede. 

NNdr was gehuwd met Willem van Sabbinge. 
 

6 Berta van de Maalstede. 
 

http://www.MiddeleeuwseGenealogie@groups.io
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De kinderen van de Maalstede worden wordt behandeld in de Genealogie van de Maalstede. 
 
 

Generatie II 
 

II-A Wouter van Kruiningen, zoon van Wolfert van de Maalstede (I) en [NNdr. van Kruiningen], ridder, 
Heer van Kruiningen, is begraven voor 1233 abdij ter Does in kloosterhabijt. 

 

 
 

Zegel Wouter van Kruiningen april 1214 (CSN nr. 1019) 
Groene was. Aan dubbele staart 

Afb. van de ridder in volle wapenuitrusting  
Wapen: leeuw 

Randschrift: SIGI[LLM WALTER] – DE CRVNIGE 
 
1198:: 
Genoemd met zijn vader Wolfert en zijn broer Willem als getuige voor Graaf Diederik VII. (Bron: OHZ 
II. nr. 232) 
Wouter van Kruiningen zal na het overlijden van zijn moeder haar, als oudste zoon. opgevolgd zijn in 
Kruiningen, zijn vader leeft nog en is Heer van de Maalstede. 
 
14 februari 1203: 
Godfried van Schoten ( en II van Breda) draagt aan de abdij ter Doest over het recht op en het bezit 
te Morlodenisse, welke hem te dien einde waren opgedragen door Wouter van Kruiningen die ze van 
hem in leen hield en aan genoemde abdij verkocht. (Bron: OHZ I nr. 256) 
circa 14 februari 1203: 
Wouter van Kruiningen verklaart dat een aantal van zijn, met name genoemde, mannen aan de abdij 
ter Doest grond hebben verkocht te Morlodenisse. (Bron: OHJZ I .nr. 257) 
 
20 februari 1203: 
Hugo van Voorne verklaart dat Wouter van Kruiningen zijn rechten op en zijn bezit te Morlodenisse 
heeft verkocht aan de kerk ter Doest en aan hem als voogd van deze kerk ten behoeve van haar heeft 
overgedragen.(Bron: OHZ I. nr. 258) 
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december 1213: 
Graaf Willem I maakt ten behoeve van de abdij van Rijnsburg honderd gemet in het ambacht 
Oostkapelle vrij van lasten voor zover dit het recht van Holland aangaat. Onder de getuigen: Wouter 
van Kruiningen. (Bron: OHZ I. nr. 339) 
 
vóór april 1214: 
Wouter van Kruiningen schenkt 25 gemet aan het klooster ter Doest op voorwaarde dat hij in dit 
klooster als medebroeder zal worden begraven.  Met aanhangend zegel CSN nr. 1019.(Bron: OHZ I. 
nr. 342.) 
 
april 1214: 
Wouter van Kruiningen schenkt aan het klooster ter Doest boven de door hem reeds eerder 
geschonken 25 gemet moergrond, 10 gemet uit het erfdeel van zijn vrouw; daarenboven verkoopt hij 
aan deze kerk 146 gemet moergrond binnen nader aangeduide grenzen samen met de tiend en de 
ambachtsheerlijkheid.  Genoemd worden Erkenrade en Immeine (Imaina) zijn echtgenoten.  Het land 
is gelegen  te Eversdijk, en Reimerswaal in de Botmelosa Kreek , kreek in Nieuwenlande verdronken 
land van Zuid-Beveland.(Bron: OHZ I. nr. 343.) 
 
 
april 1214: 
Wouter van Kruiningen stelt de monniken ter Doest deels door verkoop deels door schenking in het 
bezit van 146 gemet moergrond met tiend en ambachtsheerlijkheid, en maakt hun uithoven binnen 
zijn gebied vrij van enkele lasten; van hun kant hebben de monniken toegezegd hem als een 
medebroeder en ook zijn vrouw Bele bij hen te zullen begraven. Ook zijn twee vorige echtgenoten 
worden genoemd. (Bron: OHZ I. nr. 344) 
N.B.: In een oorkonde van dec. 1231-9 april 1232 van Graaf Floris IV worden de schenkingen 
genoemd in het voorgaande 3 oorkonden bevestigd. (Bron: OHZ II. nr. 534) 
 
5 november 1214: 
Hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I van Holland sluiten een verdrag inzake het huwelijk 
van hun kinderen Machtelt en Floris. Onder de getuigen: Wouter van Kruiningen. (Bron: OHZ I. nr. 
347) 
 
Wouter was gehuwd (1) met Herkenraad. 

 
Wouter was gehuwd (2) met Immeine. 

 
Wouter trouwt (kerk) voor april 1214 (3) met Bela (Elizabeth).  Bela is overleden na 1240. 

 
Zij hertrouwd voor 1240 met Willeman van Valkenisse. (Bron: G.C.A. Juten; De heerlijkheid 
Woensdrecht en Hare Heeren, Taxandria 1936 blz. 17)) 
 

 
Van Wouter en Bela is een kind bekend: 

 
1 Godfried van Kruiningen, zie III. 

 
 
II-B Willem Wolfertszn., zoon van Wolfert van de Maalstede (I) en [NNdr. van Kruiningen]. 
 

1198:: 
Genoemd met zijn vader Wolfert en zijn broer Wouter als getuige voor Graaf Diederik VII. (Bron: OHZ 
I. nr. 232) 
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c. 14 april 1203: 
Genoemd als getuige in de oorkonde van zijn broer Wouter. (Bron: OHZ I nr. 257) 
 
20 februari 1203: 
Genoemd als getuige in de oorkonde van Hugo van Voorne betreffende zijn broer Wouter.(Bron: OHZ 
I. nr. 258) 
 
21 mei 1214: 
Petrus abt van Middelburg geeft met toestemming van zijn convent de tiend van Gyutersdic tegen een 
jaarlijkse betaling aan Willem Wulfardszoon en Arnold Arnoldszoon voor hun manschap. (Bron: OHZ 
I nr. 346) 
 
febr. 1214: 
Genoemd wordt in een oorkonde van Wolfert, heer van Maalstede o.a. Peter zoon van Willem mijn 
broer. (Bron: OHZ II nr. 559) 
 

 
Van Willem en een onbekende vrouw is een kind bekend: 

 
1 Peter Schoudee. 

 

 
Pieter Schoudee, 1240, (CSN nr. 1199) 

Groene was dubbele staart 
Wapen: S. Andrieskruis 

Achter schild omgewende adelaar 
R.: + SIGILLVM-OMIN—DE SCOVD 

 
Generatie III 

 
III Godfried van Kruiningen, zoon van Wouter van Kruiningen (II-A) en Bela (Elizabeth), knape 1233, 

ridder 1238, Heer van Kruiningen en Woensdrecht en voogd abdij Ter Doest 1238.                                                                                                                      
            

1234: 
Getuige in een oorkonde van Wolfert van Maalstede. (Bron: OHZ II nr. 559, met zegel CSN nr. 1020) 
 
november 1234: 
Godfried  van Kruiningen, knaap, verklaart dat Willem Bast, die meende rechten te kunnen doen gelden 
op het land Morlodenisse , bezit van de abdij Ter Doest, en die de broeders van de uithof te 
Krabbendijke daarom met gewapende hulp had belaagd waarbij over en weer personen gewond waren 
geraakt, zijn geschil met de monniken op grond van een scheidsrechterlijke uitspraak van de abt van 
Ter Doest waarbij Willems aanspraken werden afgewezen, heeft bijgelegd. (Bron: OHZ II nr. 564) 
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juni 1238: 
Godfried, ridder, heer van Kruiningen, verklaart dat hij als voogd van de abdij Ter Doest op aanwijzing 
van het grafelijke mannengerecht onder ede heeft vastgesteld dat een som geld die Deinoud van 
Nieuwlande destijds aan de abdij beschikbaar haf gesteld alsmede een stuk land in Morlodenisse dat 
de abdij van Deinoud had gekocht en meer dan derig jaar in bezit had gehad, welk geld en welk land 
door de erven van Deinoud als hun toekomend waren opgeëist, aan de abdij toebehoren.(Bron: OHZ 
II nr. 590) 

                                                                 
               Zegel Godfried 1234 (CSN nr. 1020)                        Zegel Godfried 1240 (CSN nr. 1021) 
                   Groene was, dubbele staart                                     Groene was dubbele staart 
                Afb. zegelaar te paard met valk          Afb. dwarsbalk waarover een versmald S. Andrieskruis 
             R.:SIGILLVM GODEFRIDI-CRVNIGE                   R.:SIG---ODE-RIDI.DE CRVNING 
 
 

                                                                     
              Zegel Godfried 1264 (CSN nr. 1022)                                Tegenzegel Godfried (CSN. Nr. 1023) 
                    Witte was enkele staart                                       Afb. in hermelijn een dwarsbalk waarover 
               Afb. ridder volle wapenuitrusting                                  heen een versmald S. Andrieskruis         
                       R.:S’---MIL---[CR]—HEN                                         Achter het schild dubbele adelaar 
                                                                                                              R.: +CLAVIS.SIGILLI 
15 augustus 1239: 
Godfried van Kruiningen, ridder, verklaart dat hij en twee anderen voor de vierschaar van Hulst ten 
gunste van de abdij van Cambron afstand hebben gedaan van hun rechten op door de abdij in 
Hulsterambacht verworven land en moergrond die vroeger aan heer Willem van Schenge hadden 
behoord. (Bron: OHZ II nr. 595) 
 
juli 1240: 
Godfried, ridder, heer van Kruiningen, schenkt aan de abdij Ter Doest de tiend van ca. 162 gemet 
moerland in het ambacht Kruiningen haar door zijn vader heer Wouter bij zijn leven geschonken van 
ca. 153 gemet die de abdij er sedertdien uit schenking en door aankoop had verworven, samen met de 
tiend van achttien gemet die Godfrieds ambachtsingezetenen er bezitten, verkoopt haar de 
ambachtsheerlijkheid van dat land en draagt die aan haar over ten overstaan van het grafelijke 
mannengerecht en van zijn moeder Bela die hiermee instemt, en omschrijft de uit een en ander voor 
hemzelf, de abdij en de wereldlijke opwonenden van het abdijland voortvloeiende rechten en plichten. 
Medezegelaars zijn: Wolfert van Maalstede, ridder, zijn oom en  heer Pieter van Schoudee (zijn 
neef?(Bron: OHZ II nr. 604, zegels :CSN, nr. 1021, 1071 en 1199) 
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augustus 1242: 
Graaf Willem II bevestigt de schenking door heer Godfried van Kruiningen aan de abt en het convent 
van Ter Doest van een moer met ambachtsheerlijkheid en tiend in de parochie Nieuwlande, en schenkt 
hun zijn eigen rechten aldaar met uitzondering van de boeten. (Bron: OHZ II nr. 623) 
 
17 augustus 1243: 
Heer  Godfried van Kruiningen getuige voor Graaf Willem II. (Bron: OHZ II nr. 632) 
 
21 mei 1246: 
Heer Godfried van Kruiningen bezegeld mee, als zoon van de overleden broer (Wouter) van Wolfert, 
heer van Maalstede, ten teken van diens instemming met de afstand van familiegoed aan de nieuwe 
stichting het nonnenklooster genaamd Jeruzalem. (Bron: OHZ II nr. 684) 
 
maart 1250: 
Hendrik I van Breda verkoopt voor 100 pond Leuvens de heerlijkheid Woensdrecht  met de rechten in 
Rijsbergen aan Godfried van Kruiningen. (Bron: G.C.A. Juten, Taxandria 1936 blz. 15.) 
 
19 mei 1250: bijlage  kort voor juni 1252: 
In een lange oorkonde van Margareta gravin van Vlaanderen wordt in de bijlage I genoemd; Heer 
Godfried van Kruiningen . (Bron: OHZ II nr. nrs 849-850, blz. 509) 
 
29 maart 1252-18 april 1253: 
De deken van Zuid-Beveland en Godfried heer van Kruiningen oorkonden dat Dodijn van Schore, zijn 
vrouw Gela en hun dochter Cecilia al hun goederen in de parochie Schore en Kruiningen hebben 
geschonken aan de abdij van Sint-Bernard te Hemiksem. (Bron: OHZ II nr. 965) 
 
22 augustus 1253: 
Johannes abt van Ter Doest, Godfried heer van Kruiningen, ridder, en Willeman van Valkenisse doen 
uitspraak in een geschil tussen de abdij Ten Duinen en Willem Berton over de aanspraken van 
laatstgenoemde etc. (Bron: OHZ II nrs. 984 en 985) 
 
26 oktober 1253: 
Floris broer van rooms-koning Willem verklaart dat Willem Berton na de bij oorkonde vastgelegde 
scheidsrechterlijke uitspraak van de abt van Ter Doest, heer Godfried van Kruiningen, ridder, en 
Willeman van Valkenisse, afziet van zijn aanspraken jegens de abdij Ter Duinen op zekere stukken 
land. (Bron: OHZ II nr. 986) 
 
25 juni 1255: 
Heer Godfried van Kruingen arbiter in een oorkonde van Raas (van Gaver) heer van Liedekerke. (Bron: 
OHZ II nr. 1049) 
 
augustus 1255: 
Godfried van Kruiningen en Willem van Valkenisse, ridders, oorkonden dat (Wouter) Belaard van 
Rilland heeft verklaart zich te zullen voegen naar de uitspraak die de abt van Ter Doest en genoemde 
Willem in een geschil tussen de abdij Ter Duinen en hem. (Belaard is een verwant van Berton) (Bron: 
OHZ II nr. 1059) 
 
april 1256: 
Heer Godfried van Kruiningen zegelt een oorkonde  van Johannes abt van Ter Doest etc. (Bron: OHZ 
III nr. 1096) 
 
juni 1256: 
Gofried van Kruiningen ridder, met een verklaring etc. (Bron: OHZ III nr. 1099) 
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15 oktober 1256: 
Godfried van Kruiningen getuige in een oorkonde van Hendrik heer van Voorne. Hij met vele edelen 
verschenen te Brussel en beloofden de vrede tussen Vlaanderen en Holland te helpen onderhouden.  
(Bron: OHZ III nr. 1124) 
 
4 april 1258: 
Godfried heer van Kruiningen verklaart leenman te zijn geworden van Hendrik III hertog van Brabant, 
die hem 200 pond oude witte heeft uitgekeerd waarvoor Godfried uit zijn bezit in Wissendunck goederen 
ter waarde van 20 pond jaarlijks heeft aangewezen die hij en zijn erven van de hertog in leen houden. 
(Bron: OHZ III nr. 1183) 
 
oktober 1258: 
Heer Godfried van Kruiningen zegelt een oorkonde van Nikolaas abt van Ter Doest. (Bron: OHZ III nr. 
1198) 
 
12 januari 1260: 
Heer Godfried van Kruiningen getuige in een oorkonde van Nikolaas abt van Ter Doest. (Bron: OHZ III 
nr. 1224) 
 
26 maart 1258-16 febr. 1262: 
Ruwaardes Aleid geeft Godfried heer van Kruiningen, ridder, opdracht de uitspraak van de abt van Ter 
Doest in het geschil tussen magister Hugo etc. (Bron: OHZ III nr. 1280 , zie ook nr. 1282 van 17 febr. 
1262 en nr. 1289 van 25 april 1262) 
 
8 juni 1262: 
Margareta gravin van Vlaanderen en Henegouwen geeft vidimus van de oorkonde van Floris IV graaf 
van Holland en Boudewijn I graaf van Bentheim d.d. 7 mei 1226, alsmede van de oorkonde van 
Godfried heer van Kruiningen d.d. juni 1238, hiervóór OHZ II nrs. 456 en 590). (Bron: OHZ III nr. 1293)  
 
12 juli 1262: 
Ruwaardes Aleid oorkondt dar heer Godfried van Kruiningen, ridder, en Biggo van Jouwerve verklaard 
hebben etc. (Bron: OHZ III nr. 1299, zie ook nr. 1301 
 
1-10 mei 1263: 
Heer Godfried van Kruiningen, ridder, Hendrik zoon van Hendrik van Reimerswaal etc beoorkonden 
een overeenkomst tussen de abt van Ter Doest en ambachtsheren van Mare, Koeveringe, Valkenisse 
en Waard over de afdamming van de Hinkele. (Bron: OHZ III nr. 1314 en 1315) 
 
mei 1263: 
Godfried van Kruiningen, ridder, doet samen met zijn echtgenote Oda en hun twee zonen , (Hugo, 
ridder, en Wouter) ten gunste van abt en convent van Tongerlo afstand van het deel van de tiend en 
het patronaatsrecht van de kerk van Tilburg dat Oda toekwam. (Bron: OHZ III nr. 1318) 
 
mei of later 1263: 
Abt en convent van Tongerlo verklaren de 100 pond Leuvens, zijnde de koopsom van het deel van de 
tiend en het patronaatsrecht van Tilburg dat zij van Godfried van Kruiningen en diens echtgenote Oda 
hebben gekocht, vóór 5 apr. 1264 te zullen betalen.(Bron: OHZ III nr. 1320) 
 
maart 1264: 
Godfried, ridder, heer van Kruiningen c.s. scheidslieden voor de abdij Ter Doest etc. (Bron: OHZ III nr. 
1345) 
 
15 april 1264: 
Godfried heer van Kruiningen, ridder, en zijn echtgenote Oda geven abt en convent van Tongerlo 
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kwijting van de betaling van 100 pond Leuvens, zijnde de koopsom van een deel van de tiend en van 
het patronaatsrecht van Tilburg, en ontslaan heer Boudewijn van Stavenisse en heer Pieter van Borsele 
van hun borgstelling met betrekking tot die betaling. (Bron: OHZ III nr. 1348) 
 
 
16 mei 1265: 
Margareta gravin van Vlaanderen en Henegouwen verklaart zich te zullen neerleggen bij de 
overeenkomst waarbij de geschillen tussen Aleid weduwe van Jan van Avesnes en heer Godfried van 
Kruiningen, heer Pieter en heer Hendrik van Borsele zullen worden bijgelegd. (Bron: OHZ III nr. 1388) 
 
Godfried was gehuwd met Oda van Gageldonk 
 

                                         
                               Zegel Oda 1264 (CSN nr. 1024)                     Tegenzegel Oda (CSN nr. 1025)                                 
                                 Witte was enkele staart                                   Afb. dwarsbalk waarover heen 
                        Afb. de vrouwe op de valkenjacht                             een versmald S. Andrieskruis             
                                     R.: onduidelijk 
N.B.:B de Keijzer veronderstelt dat zij een dochter is van Hugo van Gageldonk en Beatrix (van Tilburg) 
dochter van Gijsbert I, heer van Tilburg en Alicia (van Nodebais). (Bron: www. hogenda.nl; B de Keijzer; 
(juni 2021) De borgen voor Jan van Renesse en Dirk van Brederode uit 1292. blz. 6-7) 

 
Van Godfried en Oda zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Hugo van Kruiningen, zie IV-A. 

 
2 Wouter van Kruiningen, zie IV-B. 

 
3 [Hadewich] van Kruiningen. 

[Hadewich] was gehuwd met Pieter van Borsele. 
 

Generatie IV 
 
IV-A Hugo van Kruiningen, zoon van Godfried van Kruiningen (III) en Oda van Gageldonk], ridder, 

Gezworene van Zeeland op Zuid-Beveland en Heer van Kruiningen en Woensdrecht. 
 

mei 1263: 
Hugo van Kruiningen, ridder, koos in de strijd tussen Vlaanderen en Holland over de rechten in 
Zeeland de partij van Vlaanderen. (Bron: Juten, 1936 blz. 18) 
 
mei 1264: 
Hugo van Kruiningen, ridder, verklaart dat Bodijn zoon van Allard met zijn vrouw Margareta, Jan zoon 
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van Pieter met zijn vrouw Sybilia, Zilof Boielin met zijn vrouw Elisabet alsmede Katarina en Badeloga 
dochters van Boudewijn zoon van Zoeteman ten gunste van abt en convent van Ten Duinen afstand 
hebben gedaan van hun aanspraken op land tussen de Jonkhere en Hontenisse en elders. (Bron: 
OHZ II nr. 1354) 
 
24 november 1265: 
Simon deken van Zuid-Beveland, Hugo, ridder en heer van Kruiningen, diens broer Wouter en Gillis 
van Schoudee zijn scheidslieden in een geschil van de abdij Ter Doest met Hugo Kempke, Witte en 
Arnulf van Valkenisse etc. (Bron: OHZ II nr. 1402) 
 
11-15 april 1267: 
Heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen genoemd in een oorkonde van Nicolaas abt van Ter Doest. 
(Bron: OHZ II nr. 1444) 
 
11 maart 1268: 
Hugo en Wouter, ridders, heren van Kruiningen verklaren vier oorkonden bij de abt van Ter Doest te 
hebben gedeponeerd- te weten betreffende de verdeling van de goederen van heer Pieter en heer 
Hendrik van Borsele etc. - met de bepaling dat die stukken alleen aan de heren van Kruiningen of hun 
gemachtigden mogen worden afgegeven. (Bron: OHZ II nr. 1466) 
 
mei 1269: 
Heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Hugo zoon van Nikolaas van Reimerswaal, 
Nikolaas Kervink van Reimerswaal, Pieter en Gillis van Schoudee en Floris en Reinier van Everswaal 
beoorkonden een overeenkomst tussen abt en broeders van Ter Doest en heer Hugo en heer Wouter 
van Kruiningen aan de ene zijde en de ambachtsheren van Waarde en Valkenisse aan de andere 
zijde over de herdijking van Waarde en Valkenisse en de afdamming van de Hinkele. met 
aanhangende zegels. (Bron: OHZ III nr. 1492) 
 
december 1269: 
Heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Pieter en Gillis van Schoudee, Willem Berton, 
Dirk van Waarde en Witte van Valkenisse verklaren dat de laatstgenoemde twee mede namens de 
overige betrokkenen instemmen met de berekening van de door abt en convent van Ter Doest voor 
de aanleg van de Hinkeledam gemaakte kosten ten bedrage van 2791 lb. 8 s, 6 d., waarvan de 
ambachtsheren van Waarde en Valkenisse de helft aan de abdij zullen terugbetalen.(Bron: OHZ III nr. 
1514) 
 
februari 1270: 
Dirk zoon van Dankert van Waarde en Witte zoon van Nikolaas van Valkenisse sluiten samen met 
verwanten, participes en hun erven een overeenkomst met abt en broeders van Ter Doest en heer 
Hugo en heer Wouter van Kruiningen over de herdijking van Waarde en Valkenisse en de afdamming 
van de Hinkele. (Bron: OHZ III nr. 1518) 
 
16 september 1270: 
Simon deken van Zuid-Beveland, S. plebaan van Nieuwlande en Wouter heer van Kruiningen, ridder, 
geven vidimus van de oorkonde van heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Pieter en 
Gillis Schoudee, Willem Berton, Dirk van Waarde en Witte van Valkenisse 1269 dec., hiervoor nr. 
1514. (Bron: OHZ III nr. 1531) 
 
december 1270: 
Hugo en Wouter, ridders en heren van Kruiningen, en hun echtgenoten Maria en Elisabet verklaren 
dat uit onderzoek door scheidslieden, te weten heer Wouter van Kruiningen, ridder, broeder Salomo 
keldermeester en broeder Jan Bauhelinc koopman van de abdij Ter Doest, is komen vast te staan dat 
geheel Morlodeoord zowel binnen de dijk als daarbuiten, met ambacht en tiend aan de abdij Ter Doest 
toebehoort, en bekrachtigen die conclusie. (Bron: OHZ III nr. 1544) 
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13 augustus 1271: 
De broers heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Jan van de Maalstede, diens broer 
Gerard en Willem zoon van heer Dirk, edelen (hun verwanten, huius cognitionis) schenken aan het 
klooster Jeruzalem bij Biezelinge de palingvisserij in de Vlakesluis en het gehele ambacht Vlake. 
(Bron: OHZ III nr. 1568) 
 
waarschijnlijk 6 november 1271: 
Pieter van Borsele, ridder, zegt Hendrik van de Lek bij wijze van bruidsschat van zijn dochter Jutta de 
betaling van 1200 pond Hollands toe. als borgen worden o.a. genoemd: heer Hugo en heer Wouter 
van Kruiningen alsmede Jan en Gerard van Maalstede. (Bron: OHZ III nr. 1582) 
 
18 maart 1277: 
Floris en Wolfert van Kattendijke verkopen aan abt en convent van Ter Doest de tienden van 
Monsterhoek, met inbegrip van het gedeelte eertijds in het bezit van Jan van Heusden en diens vrouw 
Adelisa, medebezegeld door heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders. (Bron: OHZ III nr. 
1769) 
 
15 augustus 1278: 
Heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, heer Jan van de Maalstede, ridders, Gerard van de 
Maalstede, Klaas van Baarsdorp en Boudewijn zoon van heer Dankert verklaren ten overstaan van 
schepenen van Dordrecht dat zij aan heer Hendrik van de Lek, ridder, uit hoofde van hun borgstelling 
voor heer Pieter van Borsele binnen een week 150 pond Engelse plus kosten zullen uitkeren op straffe 
van nader omschreven boeten en de verplichting te Dordrecht in leisting te gaan. (Bron: OHZ IV nr. 
1835) 
 
27 november 1283: 
Heer Hugo van Kruiningen en heer Wouter van Kruiningen, broers, ridders, getuige in een oorkonde 
van Witte van Valkenisse . (Bron: OHZ IV nr. 2131) 
 
9 juli 1284: 
De gebroeders Hugo en Wouter, ridders, heren van Kruiningen oorkonden dat Dirk zoon van Gobbo, 
die een twist had met de abdij Ter Doest over de kosten van aanleg van twee roede dijk boven 
Morlodeoord en die twist ter beslechting aan het oordeel van Willem abt van Ter Doest had 
onderworpen op grond van dat oordeel een eenmalige betaling van 40 schelling Leuvens per roede 
van de abt zal ontvangen, waarop Dirk voor zich en zijn mede-erven verklaart van verdere aanspraken 
jegens de abdij af te zien  (Bron: OHZ IV nr. 2162) 
 

                                                                                       
                      Zegel Hugo 1284 (CSN nr. 1027                                    Tegenzegel Hugo (CSN nr. 1028) 
                        Groene was dubbele staart                                             Groene was dubbele staart 
                  Afb. ridder in volle wapenuitrusting                                                  Afb. drie palen 
            R.: +S’ HVGONIS:MILITIS:DN-DE:CRVNIGHE                   R.:[S] DNI HVGON[IS.D]E CRVNIG 
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februari 1287: 
Jan zoon van Paul de jonge van Brigdamme verkoopt voor 335 pond Tourn. aan abt en convent van 
Middelburg de helft van de tiend van Pekelinge, die hij van hen in leen hield. Getuigen: heer Hugo van 
Kruiningn Heer Jan van Maelstade. (Bron: OHZ IV nr. 2280) 
16 maart 1289: 
Heer Hugo en heer Wouter heren van Kruiningen getuige in een oorkonde van Nikolaas van 
Valkenisse. (Bron: OHZ IV nr. 2372) 
 
6 september 1290: 
Heer Hugo van Kruiningen, ridder, getuige in een oorkonde van Heer Wolfert van Kattendijk. (Bron: 
OHZ IV nr. 2416) 
 
maart 1290: 
Eenendertig heren uit Zeeland hebben een conflict met graaf Floris V en vragen Guido graaf van 
Vlaanderen om bemiddeling. Onder hen: Heer Hugo en Heer Wouter van Kruiningen en Jan van 
Kruiningen (met zegel). (Bron OHZ IV nr. 2451.) 
 
8 mei 1290: 
Rooms-koning Rudolf gelast Jan heer van Renesse, Dirk heer van Brederode, Wolfert heer van 
Borsele, Jan heer van de Maalstede, Hugo heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats 
en hun medestanders, hun opstandigheid tegen de graaf van Holland en Zeeland als wettig leen van 
hem houdt, te laten varen en zich aan hem te onderwerpen. (Bron: OHZ IV n.r 2470) 
 
8 mei 1290: 
Rooms-koning Rudolf vergunt Jan heer van Renesse, Dirk heer van Brederode, Wolfert heer van 
Borsele, Jan heer van de Maalstede, Hugo heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats 
en hun medestanders wier bezittingen in Zeeland liggen, aldaar de grafelijke bede te heffen, met de 
bepaling dat zij daarvan een derde dan wel twee derden zelf mogen behouden. (Bron: OHZ IV nr. 
2471) 
 
14 mei 1290: 
Jan van Renesse, Wolfert van Borsele, Hugo van Kruiningen, ridders, Floris van Borsele en Jan van 
Kruiningen verklaren gezamenlijk 700 pond Parijse te leen te hebben ontvangen van Guido graaf van 
Vlaanderen, welk bedrag zij hem vóór 1290 okt. 1 terugbetalen.   (Bron: OHZ IV nr. 2472) 
 
maart 1299: 
In een oorkonde van Guido graaf van Vlaanderen betreffende een geschil met graaf Floris V worden 
genoemd: Hugo van Kruiningen, Jan van Maalstede Wouter van Kruiningen en Jan van Kruiningen. 
(Bron: OHZ IV nr. 2452) 
 
2 juni 1290: 
Negentwintig heren uit Zeeland bewesten Schelde verklaren zich te zullen schikken naar de uitspraak 
die Guido graaf van Vlaanderen, Jan I hertog van Brabant en Robert graaf van Nevers oudste zoon 
van graaf van Vlaanderen zullen doen in hun geschillen met graaf Floris V., onder hen: Hugo van 
Kruiningen, Jan van der Maelstade Wouter van Kruiningen, ridders. (Bron: OHZ IV nr. 2482, zie ook 
nr. 2483 van 8 juni , nr. 2489 van 12 juni, nr. 2490, van 12 juni) 
 
ca. 6 februari 1292: 
In een oorkonde van Jan van Renesse en Dirk heer van Brederode  beloven vrouwe Katerina van 
Voorne burggravin van Zeeland trouw in een conflict. borgen zijn o.a. Heer Hugo van Keuiningen en 
heer Wouter zijn broer. (Bron: OHZ V nr. 2692) 
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7 mei 1293: 
Heer Hugo van Kruiningen komt voor als borg voor Graaf Floris V. (Bron: OHZ V nr 2795) 
 
31 augustus 1294: 
Rooms-koning Adolf vernieuwt het mandaat van rooms-koning Rudolf d.d. 1290 mei 8 waarbij deze 
Jan heer van Renesse, Dirk heer van Brederode , Wolfert heer van Borsele, Jan heer van Maalstede, 
Hugo heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats en hun medestanders beveelt om 
hun opstandigheid tegen de graag van Holland en Zeeland als wettig leen van hem houdt, te laten 
varen en zich aan hem te onderwerpen, van welk mandaat de tekst is geïnsereerd. (Bron: OHZ V nr. 
2909) 
 
Hugo was gehuwd met Maria [van Souburg]. 
 
N.B.: B de Keijzer,  2021 blz. 7, noemt haar een " van Souburg". 

 
Van Hugo en Maria zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Jan van Kruiningen, zie V-A. 

 
2 Oda van Kruiningen. 

 
zie de Keijzer, 2021, blz. 17. 
Oda was gehuwd (1) met Willem III van Teylingen. 
Oda was gehuwd (2) met [Gerard van Rasseghem]. 

 
3 Willem van Kruiningen. 

 
13 juli 1310: 
Guy, bisschop van Utrecht, beslist tussen het kapittel van Oud-Munster en Willem en Jan van 
Kruiningen. (Bron: P.L. Muller; Regesta Hannonensia, lijst van oorkonden betreffende Holland en 
Zeeland, 1299-1545, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881, blz. 35) 
 

 
IV-B Wouter van Kruiningen, zoon van Godfried van Kruiningen (III) en Oda van Gageldonk], Heer 

van Kruiningen en Woensdrecht, ridder.. 
 

Voor de vele verwijzingen samen met zijn broer Heer Hugo van Kruiningen, zie bij zijn broer vermeld 
vanaf 1268. 
 
28 juli 1269: 
Wouter van Kruiningen, ridder, Daniel Vroet, Arnulf Belaard en Willem Bertoen beoorkonden de 
uitspraak van Nikolaas abt van Ter Doest in het geschil met Hugo Kemoe. (Bron: OHZ III nr. 1500) 
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                                                       Zegel Wouter 1268 (CSN nr. 1026) 
                                                                Bruine was dubbele staart 
                                                       Afb. ridder volle wapenuitrusting 
                                                              Wapen: drie palen 
                                                   R.:+ S’WALTERI.MILI--:DNI.D—VNINGE* 
 
 
18 juni 1274: 
In een oorkonde van graaf Floris V  wordt o.a. genoemd Wouter van Kruiningen. (Bron: OHZ III nr. 
1670) 
 
14 april 1280: In een oorkonde van graaf Floris V is Wouter van Kruiningen, getuige. (Bron: OHZ IV 
nr. 1899) 
 
29 mei 1282: 
In een oorkonde van Floris van Borsele zegelt Wouter van Kruiningen mee. (Bron: OHZ iV nr. 2033) 
 
17 december 1291: 
Wouter heer van Kruiningen, ridder, belooft trouw te zullen zijn aan graaf Floris V op verbeurte van al 
zijn binnen het graafschap gelegen goederen, en wijst als zijn borgen aan Nikolaas van Baarsdorp, 
Jan van Schenge, Nikolaas van Stapele en Boudewijn van Yerseke broer van Hollander, welke vier 
zich borg stellen en de oorkonde mede bezegelen. (Bron: OHZ V nr. 2672.) 
 
ca. 6 februari 1292: 
Jan van Renesse, ridder, en zijn zoon Jan beloven graaf Floris V  etc. borg o.a. Wouter van Kruiningen. 
(Bron OHZ V nr. 2682) 
 
september 1296: 
Wouter van Kruiningen is scheidsrechter in een geschil over landerijen in Morlodenesse. (Bron: Dek, 
1957, blz. 85 met verwijzing naar Cartularium de Dunis) 
 
Wouter was gehuwd met Elisabeth. 

 
Van Wouter en Elisabeth is een kind bekend: 

 
1 Gillis van Kruiningen, zie V-B. 
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Generatie V 
 
V-A Jan van Kruiningen, zoon van Hugo van Kruiningen (IV-A) en Maria [van Souburg], Heer van 

Kruiningen en Woensdrecht, ridder.. 
 

Zie ook bij zijn vader.                                                
 
 6 mei 1290: 
Jan zoon van heer Hugo van Kruiningen, die samen met heer Wolfert van Borsele, heer Jan van 
Renesse en Floris van Borsele voor zijn Zeeuwse lenen hulde heeft gedaan aan Guido graaf van 
Vlaanderen, verklaart deze bij te staan op verbeurte van al zijn lenen. (Bron: OHZ IV nr. 2469, met 
vidimus  zie nr. 3148 van 1296 OHZ V ) 
 
14 mei 1290: 
Jan van Renesse, Wolfert van Borsele, Hugo van Kruiningen, ridders, Floris van Borsele en Jan van 
Kruiningen verklaren gezamenlijk 700 pond Parijse te leen te hebben ontvangen van Guido graaf van 
Vlaanderen, welke bedrag zij hem vóór okt 1 zullen terugbetalen. (Bron: OHZ IV nr. 2472.)vóór 23 juni 
1296; waarschijnlijk ca. juni-december 1290: 
Jan heer van Kruiningen verklaart graaf Floris V met raad en daad te zullen bijstaan zoals een goed 
man behoort te doen. (Bron: OHZ V nr. 2546) 
 
13 september 1297: 
Jan heer van Kruiningen, ridder, verklaart graaf Jan I met raad en daad te zullen bijstaan zoals een 
trouwe man zijn heer verschuldigd is. (Bron: OHZ V nr. 3320) 
20 oktober 1298: 
Gillis van Kruiningen belooft graaf Jan I en zijn nakomelingen getrouw te zullen dienen en stelt hiertoe 
borgen aan o.a.  "minen lieuen  neue haren Ianne van Cruninghe". (Bron: OHZ V nr. 3427) 
 
27 maart 1299: 
Graaf Jan I verklaart dat Guide graaf van Vlaanderen hem en zijn nazaten heeft ontslagen van de 
leenhulde die deze en zijn voorouders van de graven van Holland eisten voor Zeeland bewesten 
Schelde, maar dat graaf Guido zijn rechten voorbehoudt in het geval het graafschap niet aan een van 
zijn nazaten toevalt; veertien Hollandse en Zeeuwse heren stemmen in met de regeling en zegelen de 
oorkonde mee, w.o. Jan van Kruiningen. (Bron OHZ V nr. 3462) 
 
26 september 1299: 
Raas VIII van Gavere heer van Liedekerke en Breda, Jan van Liedekerke heer van Eichem, Floris van 
Borsele, Jan heer van Kruiningen en Raas van Borsele, ridders, en Gerard van Liedekerke, knaap, 
stellen zich borg tegenover graaf Jan I en Jan van Avesnes graaf van Henegouwen voor de terugkeer, 
dood of levend, van heer Jan van Borsele en Pieter zoon van Floris van Borsele in de gevangenschap 
waarin zij nu verkeren, op uiterlijk 24 juni 1300. (Bron: OHZ V nr. 3508) 
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                    Zegel Jan 1293 (CSN Nr. 1029)                             Zegel Jan 1299 (CSN Nr. 1030) 
                         Groene was dubbele staart                                     Bruine was dubbele staart 
                              Wapen: drie palen                       Wapen: drie palen in schildhoek een vijfpuntige ster 
                R.:+S’I-AN DE CRVNNINGHE*                           R:+S’ IOHIS. DE CRVIN[G]HEN MILIT 
 
11 december 1302: 
Gherard van Wezemale, Heer van Bergen op Zoom, belooft de verzoening tussen die van Zeeland en 
zijn onderzaten gemaakt, te onderhouden, of als die verbroken wordt, naar de Graaf van Holland en 
Zeeland zeggen te beteren.(Bron: Frans van Mieris, groot charterboek van de Graven van Holland en 
Zeeland deel II  blz. 24) 
 
12 maart 1304: 
Graaf Willem schenkt een erfrente aan de Heren van Kruiningen. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 13) 
 
11 augustus 1305: 
Graaf Willem en de Edellieden en Schepenen van de steden van Holland en Zeeland voor zich in 's-
Gravenhage beroepen hebbende, verklaart, dat al die zijn Edelen niet konden bewijzen, voortaan tol 
en vaargeld met ander gemeen volk zouden betalen. (Bron: Van Mieris II, blz. 48) 
 
20 december 1308: 
Graaf Willem III, nam ingevolge het verdrag met Vlaanderen Jan van Kruiningen in genade aan. (Bron: 
Dek, 1957, blz. 85) 
11 maart 1315: 
Heer Jan van Kruiningen medezegelaar oorkonde Willem de Vriese, heer van Oostende etc.. (Bron: 
Huygens Instituut; Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345 (RHG), nr. ZE 24) 
 
10 maart 1316: 
Jan van Kruiningen, getuige oorkonde van Graaf Willem III. (Bron: RHG nr. Ca 36) 
 
12 maart [wrs. 1317: 
Jan van Kruiningen ridder, getuige in een oorkonde van Graaf Willem III. (Bron: RHG nr. ZE 4) 
 
22 maart 1317: 
Jan van Kruiningen wordt genoemde in een oorkonde van Graaf Willem III bij een belening van Arnoud 
van Schenkgen.(Bron: RHG, nr. ZE 16) 
 
16 april 1317: 
De Graaf bewilligt in de verandering van het Convent van 's Hemelspoorte, en bevestigt de voorrechten, 
door Koning Willem aan hetzelve gegeven. Onder de getuigen: Jan van Kruiningen. (Bron: van Mieris 
II blz. 183-184) 
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1 april 1323: 
In een oorkonde van Graaf Willem III betreffende jvr. Elizabeth dochter van Gillis Nobelsz. echtgenote 
van wijlen Lodewijk van de Maalstede verklaart Jan van Kruiningen mede. (Bron: RGH nr. ZE 197) 
 
1 april 1323: 
Graaf Willem III beleent heer Jan heer van Kruiingen, ridder, met het steenhuis met hofstede, gracht 
en nederhof alsmede met andere goederen in het dorp van Kruiningen, welke goederen hem door Jan 
en diens echtgenote vrouw Margareta vrouwe van Kruiningen waren opgedragen, hij bepaalt de 
vererving van het leen, en hij stipuleert dat het steenhuis een open huis voor hem zal zijn, de oorkonde 
wordt op verzoek van heer Jan mee bezegeld door de heer van Voorne. (Bron: RHG nr. E 200) 
 

 
 

17 october 1325: 
Jan van Kruiningen, ridder getuige in een oorkonde van Jan III bisschop van Utrecht etc. (Bron: RHG 
nr. ZH 194) 
 
5 december 1325:  
Heer Jan van Kruiningen, ridder, medezegelaar in een oorkonde van Nicolaas van der Merwede. (Bron: 
RHG nr. ZH 200) 
 
9 maart 1326: 
Graaf Willem III verzoekt de "vrienden" van heer Jan van Kruiningen, ridder, die in diens heerlijkheid 
wonen, dat zij Jan ter wille zijn zodat hij van schulden af kan komen. (Bron: RHG nr. ZE 369) 
 
4 oktober 1326: 
Getuigenis van Heer Jan van Kruiningen wegens de landscheiding tussen Brabant en Holland. (Bron: 
van Mieris II, blz. 404) 
 
29 maart 1327: 
Heer Jan van Kruiningen, ridder, zeget de oorkonde mee van Wouter Antonisz. van den Vliet. (Bron: 
RHG nr. ZE 423) 
 
18 maart 1328: 
Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde een keur, die zeven 
jaar zal gelden, de oorkonde wordt medebezegeld door aan aantal met name genoemde3 leenmannen, 
wo. Jan van Kruiningen, risser. (Bron: RHG nr. ZE 495) 
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6 augustus 1328: 
Jan van Kruiningen, wordt genoemd als getuige in een oorkonde van hertog Jan III van Brabant en 
graaf Willem III in een verbond over vrijgeleide etc. (Bron: RHG nr. BR 25) 
 
11 december 1328: 
Jan van Kruiningen, ridder, getuige in een oorkonde van graaf Willem III. (Bron: RHG nr. FR 105) 
 
24 april 1331: 
Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Jan van Kruiningen, ridder, aan diens dochter 
jonkvrouw Machteld van een lijftocht bestaande uit 100 pond Tournois per jaar uit de bede van 
Kruiningen en omringende parochies alsmede een door de rentmeester van Zeeland uit te keren 
jaarrente van 40 pond Tournois, welke inkomsten Machteld van hem in leen zal houden; tevens regelt 
hij de vererving van dit leen. (Bron: RHG nr. ZE 565) 
 
30 september 1337:  
In een oorkonde van de graaf van Holland betreffende de heerlijkheid Voorne, als getuigen Raas van 
Kruiningen en Jan van Kruiningen. (Bron: van Mieris II blz. 596-597.) 
 
Jan was gehuwd met Margareta (Margriete). 
Van Jan en Margareta zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Hugo Jansz. van Kruiningen. 

 
13 juni 1325: 
Graaf Willem III schenkt Hugo zoon van heer Jan van Kruiningen ter bekostiging van diens studie 
een jaargeld van 30 pond zwarten Tournois, uit te keren door de rentmeester van Bewesten Schelde. 
(Bron: RHG nr. ZE 321) 
 

 
2 Jan II van Kruiningen, Heer van Kruiningen en Woensdrecht, ridder, is overleden in 1354. 

 
ca. 1340: 
Bij een opgave van de ontvangsten in Zeeland wordt gesproken van Heer Jan, Arnoud en heer 
Gheeraerd, ser Jans kindere van Cruninghe. (Bron: Dek, 1957, blz. 87. Zie ook: Marie I van Soest 
en Ph. van Hinsbergen, indices van persoons en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van 
Holland, Zeeland en Henegouwen, Kemink en Zoon N.V., Utrecht 1941, blz. 187-188) 
 
31 maart 1341: 
Verscheidenen Zeeuwse edelen en anderen verbinden zich te onderwerpen aan de uitspraak van de 
graaf wegens bedreven doodslagen, en vijandigheden, genoemd wordt: Jan van Cruninghe heren 
Janszone.. (Bron: van Mieris II, blz. 648). 
 
23 maart 1342: 
Genoemd onder dertig Zeeuwse edelen in een oorkonde o.a. Jan van Kruiningen heren Jans, ridder. 
(Bron: RHG nr. WI 107) 
 
16 juli 1342: 
Graaf Willem IV doet uitspraak in de strijd tussen twee groepen met name genoemde Zeeuwse 
edelen en legt een algemene zoen op. Genoemd Heer Jan van Kruiningen Janszn. en Heer Raas 
van Kruiningen (Bron: RHG nr. WI 106) 
 
17 oktober 1344: 
Nobili viro Johanni de Cruininghen militi et Elizabeth ejus uxori  Traj. dioec. idem privilegium. Heer 
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Jan van Kruiningen, ridder,  genoemd met zijn echtgenote Elizabeth samen met Jan van Stenghen, 
knaap,  en Heer Flores van Borsele, ridder, en Elizabeth zijn echtgenote.(Bron: Gisbertus Brom; 
Bullarium Trajectense etc., volumen primium,  Martinus Nijhoff, 1891, blz 455 nr. 1126) 
 
5 junuari 1348: 
Keizerin Margarita geeft het gebied van Holland, van Zeeland, en van Vriesland over aan haar zoon 
Willem., getuigen o.a. Heer Jan, Heer Raes en Heer Arent van Kruyninghen. (Bron: van Mieris II, blz. 
745-746) 
 
Jan was gehuwd met Elizabeth. 

 
3 Gerard van Kruiningen is overleden in 1344. 

 
1340: 
Gerard van Kruiningen komt samen met zijn broers voor bij ontvangsten in Tolzende, Schore en 
Vlake., zie aldaar. 
 
Gerard was gehuwd met [Margriet van Maelstede]. 

 
4 Arnoud van Kruiningen, zie VI-A. 

 
5 Machteld van Kruiningen. 

 
24 april 1331: 
Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Jan van Kruiningen, ridder, aan diens dochter 
jonkvrouw Machteld van een lijftocht bestaande uit 100 pond Tournois per jaar uit de bede van 
Kruiningen en omringende parochies alsmede een door de rentmeester van Zeeland uit te keren 
jaarrente van 40 pond Tournois, welke inkomsten Machteld van hem in leen zal houden; tevens regelt 
hij de vererving van dit leen. (Bron: RHG nr. ZE 565) 
 

V-B Gillis van Kruiningen, zoon van Wouter van Kruiningen (IV-B) en Elisabeth, Heer van Woensdrecht, 
ridder, is overleden na vrijdag 14 juni 1325. 

 
20 oktober 1298: 
Gillis van Kruiningen belooft graaf I en zijn nakomelingen getrouw te zullen dienen en stelt hiertoe 
borgen aan o.a.  "minen lieuen  neue haren Ianne van Cruninghe". (Bron: OHZ V nr. 3427) 
 
11 mei 1300: 
Jan van Renesse, Florens van Bersele, Hendrik Bufile, Johan Mulard, Gillis van Cruininghen en Hendrik 
van Soutenlande beloven hun geschillen met graaf Jan aan den koning van Frankrijk of zijn zoon Karel 
te zullen opdragen en Guy van Henegouwen vrij te laten tegen de kinderen van Wolferd van Bersele. 
(Bron: Muller, Hannonensia, blz. 2) 
 
1 september 1305: 
Getuigenis, dat Heer Gillis van Kruiningen en Gerard van Maalstede, beloofd hadden aan te tonen, in 
verband met de Vlamingen geweest te zijn, eer zij door de Graaf van Holland gevangen werden etc. 
(Bron: van Mieris II bla. 50) 
 
 
29 december 1314: 
Gillis van Cruininghen, ridder, geeft zijn vrouw Catharina van den Boetselaar ( foutief = Rotselaar) een 
lijfrente. (Bron: Muller, Hannonensia blz. 57) 
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6 juli 1315: 
Gillis van Cruiningen omschrijft het bezit van de mede-heer in Woensdrecht (jan heer van Kruiningen 
en Woensdrecht zijn neef. (Bron:  G.C.A. Juten, de heerlijkheid Woensdrecht en hare heeren, Taxandria 
1936, blz. 24) 
 
13 april 1321: 
Gillis van Cruininghen, ridder, en Benon in de Poort en Thnys, lombarden van Zierikzee, onderwerpen 
zich aan de uitspraak van graaf Willem over de schuld van heer Gillis vnd. welk bedrag diensvolgens 
door de graaf wordt bepaald. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 94, RHG, nr. ZE 76, nr. ZE 79) 
 
9 februari 1325: 
Heer Gillis van Cruininghen bericht aan het kapittel van Oud-Munster de verkoop van zijn tienden in 
Vlake aan Boudijn van der Maelstede en verzoekt voor deze belening. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 
136) 
 
[wrs. op of rond 18 maart 1325, in ieder geval vóór 9 april 1325: 
Graaf Willem III gelast Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde en Hugo Wrede, zijn knaap, 
dat zij 10 april eerstkomend te Kapelle op Zuid-Beveland zullen zijn om erop toe te zien dat uitvoering 
wordt gegeven aan zijn bevel dat heer Jan van de Maalstede, ridder, aan heer Gillis van Kruiningen, 
ridder, 24 pond groten betaalt van diens vordering van 50 pond groten. (Bron: RHG nr. ZE 311) 
 
14 juni 1325: 
Heer Gillis van Cruininghen, ridder, draagt al het goed, dat hij van de graaf houdt, deze ten behoeve 
van zijn zonen, na zijn dood, op.. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 141) 
 
Gillis was gehuwd (1) met Maria Mulaert van Gaveren, dochter van Rase Mulard van Gaveren en 
Volcwijf. 
 
24 oktober 1295: 
Rase Mulard gaf aan zijn dochter Maria bij haar huwelijk met Gielys heer Wouters zoon van Cruninghe, 
35 pond tournoois jaarlijks van de legschat te Coeveringhen als leen van Breda en 80 dergelijke ponden 
jaarlijks uit land over de Merke na zijn overlijden; voorts krijgt zij als moederlijk erfdeel 12 pond jaarlijks 
te Quakenbeke en 300 pond tournoois. (Bron: S.W.A. Drossaers; Het Archief van den Nassausche 
Domeinraad, deel I 1949, reg. 75) 
 
1298: 
Maria Mulard van Gaveren schonk alles wat zij persoonlijk bezat, tot zuivering van haar ziel en lichaam 
van alle schuld en zondenlast aan de kerk. (Bron: Dek, 1957, met als bron: Fr. de Potter en J. 
Broeckaert, Gesch. gemeenten der prov. O-Vlaanderen, 3e reeks , deel II, Exaarde p. 17) 
 

 
Gillis was gehuwd (2) met Catharina van Rotselaar. 

 
2 december 1325: 
Graaf Willem III, na samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, kennis genomen 
te hebben van de huwelijkse voorwaarden tussen wijlen heer Gillis van Kruiningen, ridder, en vrouw 
Catharina van Rotselaar, inhoudende haar lijftocht uit tienden te Oud-Kruiningen die Gillis pachtte van 
deken en kapittel van Oudminster, bepaalt dat de huidige tiendpachters Catharina jaarlijks zekerheid 
zullen doen tot betaling van 200 pond Tournois, en wel voordat de oogst is binnengehaald; de oorkonde 
wordt mee bezegeld door Gerard van Voorne. (Bron RHG nr. ZE 347) 
Van Gillis en Catharina zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Raas Gilliszn. van Kruiningen, zie VI-B. 
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2 Jan van Kruiningen, zie VI-C. 
 

Generatie VI 
 
VI-A Arnoud van Kruiningen, zoon van Jan van Kruiningen (V-A) en Margareta (Margriete), Heer van 

Kruiningen en Woensdrecht, ridder. 
 

a. 1340: 
Bij een opgave van de ontvangsten in Zeeland wordt gesproken van Heer Jan, Arnoud en heer 
Gheeraerd, ser Jans kindere van Cruninghe. (Bron: Dek, 1957, blz. 87. Zie ook: Marie I van Soest en 
Ph. van Hinsbergen, indices van persoons en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van 
Holland, Zeeland en Henegouwen, Kemink en Zoon N.V., Utrecht 1941, blz. 187-188) 
 
5 junuari 1348: 
Keizerin Margarita geeft het gebied van Holland, van Zeeland, en van Vriesland over aan haar zoon 
Willem., getuigen o.a. Heer Jan, Heer Raes en Heer Arent van Kruyninghen. (Bron: van Mieris II, blz. 
745-746) 
 
11 februari 1350: 
Hertog Willem van Beyeren, het Graafschap van Zeeland verkregen hebbende , belooft zijn moeder 
uit het zelve tweeduizend gulden 's jaars te geven, enz. bekrachtigt door de voornaamste edelen van 
Zeeland w.o. Heer Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris II blz. 771-772) 
 
13 november 1358: 
De ruwaard, Hertog Albert, geeft macht aan de regeerders van Middelburg etc. genoemd worden: 
Heer Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 70) 
 
11 juli 1359: 
Hertog Albert beveelt, dat het kruisland, en jaar tyde land in Noord-Beveland blijven zal volgens de wil 
van zijn oom, graaf Willem van Henegouwen, aan hen die hetzelve bedijkt hadden, genoemd: Heer 
Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 202) 
13 oktober 1359: 
Hertog Albert beveelt aan de Heeren Raas en Arnoud van Kruiningen de verdeling te maken van 
cijnzen, tienden en gerechten in het Zufterzandambacht. (Bron: Van Mieris III, blz. 209) 
 
13 april 1361; 
hertog Albert geeft de uitgors, Worige Zant, tussen Noord-Beveland en Schouden gelegen, te bedijken 
aan Heer Wouter van Heemskerk en diens echtgenote Margriet van Moermont, genoemd: Heer Raas 
van Kruiningen, Jan van Haemstede en Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 226) 
 
10 juni 1365: 
Boudewijn van Reimerswaal en zijn echtgenote Kateline dragen hun huis, toren, hof en land te Lodijk 
aan de hertog Albert op en ontvangen die weer te leen. Getuige o.a. Arnoud van Kruiningen. (Bron: 
van Mieris III blz. 177-178) 
 
16 november 1369: 
Arnoud van Cruiningen en zijn zoon Jan erkennen, dat zij binnen de heerlijkheid Woensdrecht geen 
hooge rechtmacht hebben. (Bron: G.C.A. Juten; de heerlijkheid Woensdrecht en hare heeren, 
Taxandria 1936  blz. 21-22) 
 
23 november 1369: 
Hendrik van Boutershem, heer van Bergen op Zoom, en Marie zijn echtgenote, geven de heer van 
Cruiningen enige inkomsten en omschrijven opnieuw zijn en hun rechten. (Bron: Juten, 1936 blz. 22-
24) 
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Heer Arnoud en heer Raas van Kruiningen treden vele malen op in oorkonden van Hertog Albert in de 
jaren 1358-1370. (Bron: van Mieris III, enkele zijn hier opgenomen.) 
 
In 1389 spreekt de rentmeester in Bergen op Zoom over "heer Arnouds goederen van Kruiningen". 
(Bron: Juten, 1936 blz. 19) 
 
Raas en Arnoud van Kruiningen komen voor in de afhoringen van de rekeningen van de rekenkamer 
in de jaren 1361,1366, 1372. (Bron: K Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de 
Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht 1319-1432. "s-Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1918, blz.33, 35,36 en 37.) 
 
Arnoud was gehuwd met Agnes Nose, dochter van Willem Nose. 

 
Van Arnoud en Agnes zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Jan III van Kruiningen, zie VII-A. 

 
2 Margaretha van Kruiningen. 

Margaretha was gehuwd met Gerard van Borselen, zoon van NIcolaas van Borselen en [Janne 
van Zevenbergen].  Gerard is overleden in 1384. 

 
14 maart 1364: 
Gerard van Borsele verkoopt aan zijn neef Wolfert IV van Borsele, heer van Veere, zijn huizen 
binnen het dorp Veere, afkomstig van wijlen (Aleid) vrouwe van Buren en Wissekerke (Bron. 
Cartularium Veere, nr. 119) 
 

 
3 Machteld van Kruiningen. 

 
 
VI-B Raas Gilliszn. van Kruiningen, zoon van Gillis van Kruiningen (V-B) en Catharina van Rotselaar, 

heer van Woensdrecht en Nieuwlande en bewindvoerder van de parochie Nieuwerkerk, is overleden 
voor dinsdag 19 december 1368. 

 
17 april 1324: 
Graaf Willem III geeft Raas heer Gillisz. van Kruiningen toestemming het koggegeld en paviljoengeld 
te innen bij degene die hem dat naar oordeel van schepenen schuldig zijn, en die land hebben in diens 
ambacht. (Bron: RHG nr. ZE 273) 
 
14 juni 1325: 
Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem en van drie met name genoemde leenmannen 
heer Gillis van Kruiningen, ridder, alle grafelijke leengoederen aan hem heeft opgedragen ten behoeve 
van zijn zoon Raas die hij heeft bij vrouw Catharina van Rotselaar en van de zoons die hij nog bij haar 
zou krijgen, onder wie na zijn dood deze goederen verdeeld zullen worden: de oorkonde wordt 
medebezegeld door de getuigen. (Bron: RHG nr. ZE 322) 
 
 
 
25 januari 1326: 
De tienden van Oud-Kruiingen  worden aan Raas Gilliszn. van Kruiingen in erfpacht gegeven. (Bron: 
Muller, Hannonensia, blz. 147) 
 
18 maart 1327: 
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Graaf Willem III gelast Jan Hendriksz., rentmeester van Bewesten Schelde, aan Alexander Bonotone 
en Catalaan, Lombarden, of hun compagnons in Middelburg de 14 pond groten Tournois te betalen 
die Raas van Kruiningen hun schuldig is; voor welke betaling de graaf belooft de rentmeester 
schadeloos te houden. (Bron: RHG nr. ZE 400) 
 
18 maart 1327: 
Raas van Kruiningen, die Alexander Bonotone en Catalaan, Lombarden te Zierikzee, enkele bedragen 
tot een totaal van 14 pond groten Tournois schuldig was, ter aflossing waarvan graaf Willem III 
zekerheid heeft gegeven, draagt de graaf 150 gemet ambacht te Tolsende en in totaal 12 gemet 
tienden aldaar en in Nieuwlande op, waarbij de inkomsten aan de graaf zullen toevallen wanneer hij 
die schuld niet op de vastgestelde dagen betaalt; de oorkonde wordt mee bezegeld door de graaf en 
enkele met naam genoemde ridders en knapen, waaronder Jan van Kruiningen, ridder. (Bron: RHG 
nr. ZE 401) 
 
18 april 1327: 
Graaf Willem III gelast Raas van Kruiningen dat hij ervoor zorgt dat diens vrienden aan heer Floris van 
Veere de boeten betalen die zij schuldig zijn vanwege hun hulp aan Raas van Brigdamme bij de 
doodslag op Filips Boudewijnszn. of dat hij anders toestaat dat heer Floris zelf iemand aanstelt die die 
gelden int. (Bron: RHG nr. ZE 449) 
 
27 augustus 1334: 
Graaf Willem geeft heer Raes van Kruiingen, ridder, het gerecht van Zonzele, indien het bij 
grensscheiding met Brabant blijkt binnen zijn palen te liggen. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 226) 
 
25 oktober 1335: 
Uitspraak van Raes van Kruiningen, ridder, en mr. Clays. meesterklerk van jhr. Willem van 
Henegouwen, graaf van Zeeland, tussen Arnoud Groninc en Boudijn Jansz. en Arnoud Dannekijn over 
de kerk van Everswaerde. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 234) 
 
 
 
28 september 1337: 
Graaf Willem IV bepaalt in het geschil tussen enerzijds de vrouwe van der Elst, echtgenote van heer 
Gillis van Kruiningen, en anderzijds heer Raas van Kruiningen, ridder, dat beider aanspraken volgens 
de juiste gerechtelijke procedures moeten worden behandeld, maar dat de vrouwe onbelemmerd in 
het bezit blijft van de douarie die haar echtgenoot haar heeft geschonken, waarvoor hij haar in 
bescherming neemt. (Bron: RHG nr. WI 10) 
 
30 september 1337:  
In een oorkonde van de graaf van Holland betreffende de heerlijkheid Voorne, als getuigen Raas van 
Kruiningen en Jan van Kruiningen. (Bron: van Mieris II blz. 596-597.) 
 
7 oktober 1337: 
In een oorkonde van graaf Willem IV , getuigen Raas van Kruiningen, ridder, en Jan van Kruiningen, 
knaap. (Bron: RHG nr. WI 14) 
 
15 oktober 1337: 
Nicolaas Kervink van Reimerswaal en Raas van Kruiningen, ridders, Willem Jansz. uit Duiveland, Gillis 
Pietersz. van Koudekerke, Simon Hepenz., Simon zoon van Jan Pouwelsz. Poelvoet Hendriksz. en 
Gerolf Justaasz. verklaren dat de gemene mannen en gemeenten van Noord-Beveland ten overstaan 
van hen en van andere grafelijke leenmannen aan graaf (Willem IV) hebben verzocht om de 
droogmaking van Noord-Beveland te willen financieren omdat zij daartoe zelf niet in staat zijn, met de 
bepaling dat hij de kosten op die ingelanden mag verhalen en dat hij vrij mag beschikken over de 
landen en dijken van personen die deze niet naar behoren onderhouden. (Bron RHG nr. WI 42) 
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23 oktober 1337: 
Raas van Kruiningen getuige in een oorkonde van graaf Willem IV. (Bron: RHG nr. WI 38) 
 
8 of 9 augustus 1338: 
Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Raas van Kruiningen en diens broer Jan 
Jans van Kruiningen over de 90 pond groten die heer Raas nog tegoed zou hebben van diens vader 
heer Gillis van Kruiningen, in welke kwestie de leenmannen niet tot een oordeel konden komen, en hij 
bepaalt dat Jan aan heer Raas vóór mei e.k. 50 pond groten zal betalen. (Bron: RHG nr. WI 47) 
 
9 augustus 1340: 
Bewindvoerders van de parochie van Nieuwerkerk, Claes Kervingh van Reimerswaal en Raes van 
Kruiningen, verzoeken het kapittel van S. Salvator deze kerk aan heer Pieter Wissenzoon te geven. 
(Bron: Muller, Hannonensia, blz. 271) 
 
19 december 1340: 
Heer Ras van Kruiningen genoemd als getuige in een oorkonde van graaf Willem IV. (Bron: RHG nr. 
WI 68) 
 
21 december 1340: 
Graaf Willem verkoopt aan heer Raes van Kruiningen en Jan Dirksz.sone van den Waerde 400 
gemeten ambachts in de oude polder van Hinkelen in Zuid-Beveland in rechten leen en enig land, de 
eerste in leen , de kinderen van de tweede ten vrij eigen. (Bron: Muller, Hannonensia, blz. 274) 
 
16 juli 1342: 
Graaf Willem Iv doet uitspraak in de strijd tussen twee groepen met name genoemde Zeeuwse edelen 
en legt een algemene zoen op. Genoemd Heer Jan van Kruiningen Janszn. en Heer Raas van 
Kruiningen (Bron: RHG nr. WI 106) 
 
 
 
1 maart 1343: 
Graaf Willem IV beleent zijn knaap meester Jan, zoon van meester Lam, met het land dat graaf (Willem 
III) eertijds aan meester Lam had verkocht, dat daarna in het bezit was geweest van heer Raas van 
Kruiningen, en dat hij van deze had teruggekocht. (Bron: RHG nr. WI 111) 
 
5 junuari 1348: 
Keizerin Margarita geeft het gebied van Holland, van Zeeland, en van Vriesland over aan haar zoon 
Willem., getuigen o.a. Heer Jan, Heer Raes en Heer Arent van Kruyninghen. (Bron: van Mieris II, blz. 
745-746) 
 
6 februari 1350: 
Zoen over de dood van de Heer van Moermond en over de dood van Wolfert bastaard van Borselen 
door Margriet gravin van Henegouwen Holland en Zeeland genoemd Heer Raas van Kruiningen. 
(Bron: van Mieris II blz. 769) 
 
11 februari 1350: 
Hertog Willem van Beyeren, het Graafschap van Zeeland verkregen hebbende , belooft zijn moeder 
uit het zelve tweeduizend gulden 's jaars te geven, enz. bekrachtigt door de voornaamste edelen van 
Zeeland w.o. Heer Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris II blz. 771-772) 
 
 
13 november 1358: 
De ruwaard, Hertog Albert, geeft macht aan de regeerders van Middelburg etc. genoemd worden: 
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Heer Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 70) 
 
11 juli 1359: 
Hertog Albert beveelt, dat het kruisland, en jaar tyde land in Noordbeveland blijven zal volgens de wil 
van zijn oom, graaf Willem van Henegouwen, aan hen die hetzelve bedijkt hadden, genoemd: Heer 
Raas en Heer Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 202) 
 
13 april 1361; 
hertog Albert geeft de uitgors, Worige Zant, tussen Noordbeveland en Schouden gelegen, te bedijken 
aan Heer Wouter van Heemskerk en diens echtgenote Margriet van Moermont, genoemd: Heer Raas 
van Kruiningen, Jan van Haemstede en Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 226) 
 
Raas en Arnoud van Kruiningen komen voor in de afhoringen van de rekeningen van de rekenkamer 
in de jaren 1361,1366, 1372. (Bron: K Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de 
Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht 1319-1432. "s-Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1918, blz.33, 35,36 en 37.) 
 
Raas was gehuwd met Agniese van Scouden. 

 
Van Raas en Agniese is een kind bekend: 

 
1 N.N. van Kruiningen. 

 
19 december 1368: 
Hertog Albert, beleent de Vrouwe van Haamstede met 2500 gemeten ambachts, die haar vader 
Heer Raas van Kruiningen, achtergelaten had, en buiten Kruiningen gelegen waren. (Bron: van 
Mieris III blz. 238) 
 
N was gehuwd met Jan van Haamstede. 
 
 
13 april 1361; 
hertog Albert geeft de uitgors, Worige Zant, tussen Noordbeveland en Schouden gelegen, te 
bedijken aan Heer Wouter van Heemskerk en diens echtgenote Margriet van Moermont, genoemd: 
Heer Raas van Kruiningen, Jan van Haemstede en Arnoud van Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 
226) 

 
VI-C Jan van Kruiningen, zoon van Gillis van Kruiningen (V-B) en Catharina van Rotselaar. 
 

8 augustus 1338: 
Zie bij zijn broer Raas. 
 
Bij de ontvangsten in de jaren 1331-1343 komt hij voor bij de ontvangsten in Zeeland. (Bron: Dek, 
1957 blz. 89). 
 
Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Jan Janszn. van Kruiningen. 

 
24 mei 1386: 
Vermeld als één van de ambachtsheren van Kruiningen en Nieuwlande. (Bron: van Mieris III, blz. 
439) 
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2 Zeger Janszn. van Kruiningen, zie VII-B. 
 
 

Generatie VII 
 
VII-A Jan III van Kruiningen, zoon van Arnoud van Kruiningen (VI-A) en Agnes Nose, Heer van 

Kruiningen en Woensdrecht, is overleden in 1392. 
 

24 mei 1386: 
Nieuwe keuren, door Hertog Albert aan de leenhouders en ambachtsheren van Kruiningen en van 
Nieuweland gegeven.  De ambachtsheren zijn: Heer Jan III van Kruiningen, Floris van Haemstede, 
Aernde van Moermond, Janne van Haemstede, Willem van Haemstede  (=4 kleinzoons van heer 
Raas van Kruiningen), Janne en Zegher Jans kinderen van Kruiningen. (Bron: van Mieris III, blz. 
439440) 
 
14 april 1390: 
Hertog Albert, bekent verkocht te hebben aan de Heer van Veere, aan de Heer Jan van Kruiningen 
en aan Vrouwe Aleid van Veere, het schor gelegen voor Wemeldinge, dat geheten is Stormzand, om 
te bedijken en voorrechten daaraan te geven. (Bron: van Mieris III blz. 558) 
 
Jan was gehuwd met Aleid van Borselen ook genaamd Aleid van Veere, dochter van Wolfert III 
van Borselen en Hadewich [Bot] van der Eem.  Aleid is geboren rond 1343, is overleden na 1414. 
 
29 augustus 1387: 
Hertog Albert verlijt zeker ambacht in Zuid-Beveland, hem door de dood van Jan van Kattendijk 
aangekomen, aan Jan van Heenvliet, door afstand van zijn moeder Alida van Borselen, Vrouwe van 
Kruiningen. (Bron: van Mieris III blz. 472) 
 
26 augustus 1414: 
De graaf (Willem) verkoopt bij overgifte van Alyt van der Veer, Vrouwe van Kruiningen, het ambacht 
van Stormzand met zijn toebehoren enz. aan Arend van Kruiningen, en zijn neven Jan en Adriaan 
van Kruiningen, ten Zeeuwse leen. Aan Arend de helft en Jan en Adriaan de andere helft.(Bron: van 
Mieris IV blz. 298) 
 
Aleid was eerder gehuwd (1) met Jan van Heenvliet. 

 
Van Jan en Aleid zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Arnoud van Kruiningen, zie VIII-A. 

 
2 Jan van Kruiningen, Heer van Kruiningen, ridder. 

 
15 september 1450: 
Hendrik II van Borsele, heer van Veere enz. en Maria van Steenhuize, vrouwe van Gruuthuse, 
sluiten een huwelijksevoorwaardeovereenkomst bij het huwelijk van Lodewijk, heer van Gruuthuse, 
zoon van Maria van Steenhuize, en Margaretha dochter van Hendrik van Borsele, waarbij Hendrik 
zijn dochter onder andere het huis Ter Hooge toezegt.; mede bezegelaar Jan heer van Kruiningen, 
van Heenvliet en van Woensdrecht. (Bron: Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht 
van Borsele 1282-1481, 1555, uitgegeven door I.P. Back, P. Blom, P.A. Henderikx, H.J. Vader en 
J.W. Zondervan, eindredactie P.A. Henderikx,, Hilversum Verloren, 2007, 40) 
 

 
3 Agnes van Kruiningen. 

Agnes was gehuwd met Jan van der Woude.  Jan, Heer van Warmont. 
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4 Adriaan van Kruiningen is geboren rond 1367, zie VIII-B. 

 
 
VII-B Zeger Janszn. van Kruiningen, zoon van Jan van Kruiningen (VI-C). 
 

4 mei 1386: 
Vermeld als één van de ambachtsheren van Kruiningen en Nieuwlande. (Bron: van Mieris III, blz. 
439) 
 
25 oktober 1394: 
Hertog Albrecht verkoopt aan Floris, heer Arend, Jan en Willem van Haamstede alle ambacht en 
ambachtsgevolge, hem hertog aanbestorven van Zeger Janszoon van Kruiningen en gelegen in 
Kruiningen en Nieuwland.(Bron: Dek. 1957,  blz. 91, met noot: Algemeen Rijksarchief Reg. Liber V 
etc. Cas E folio 143vo) 
 
Zeger had een buitenechtelijke relatie met [Helwige Draken van Gelre]. 
 
(zie Dek, 1957 blz. 91) 

 
Van Zeger en [Helwige is een natuurlijk kind bekend: 

 
1 [Nicolaas] van Kruiningen. 

 
Generatie VIII 

 
VIII-A Arnoud van Kruiningen ook genaamd Arend van Kruiningen, zoon van Jan III van Kruiningen 

(VII-A) en Aleid van Borselen, ridder, is overleden rond 1436. 
 

 
20 december 1393: 
Adriaan heer van Kruiningen, ridder, en Arnout van Kruiningen beloven elkaar niet te zullen manen 
wegens goederen, welke zij van hun vader geërfd en in der minne gedeeld hebben, en verzoeken 
Hendrick van Borssele, heer van der Vere, hun oom, Aleijt van Borsele, vrouwe van Kruiningen, hun 
moeder, en heer Hugo van Heenvliet , de brief mede te bezegelen.(Bron: Dek, 1957, bl\. 94,met als 
noot: Versl. Rijksarchief, 1916, XXXIX, 2e stuk, pag. 168, regest 54) 
 
22 december 1399: 
Hertog Albrecht vergunt aan Floris, heer van Haamstede, heer Adriaan van Kruiningen en hun 
broeders een sluis te leggen en te doen maken binnen de parochie van Kruiningen.(Bron: Dek, 
1957, blz. 94, met als noot: A.R.A. Reg. Memoriale B.M. Cas. R. folio 74) 
 
15 en 16 februari 1405: 
Graaf Willem VI ontbood vele edelen ten oorlog in de strijd tegen de Arkel's w.o. Adriaan van 
Kruiningen met 10 manschappen en Heer Arent van Kruiningen met 4 manschappen.(Bron: Van 
Mieris IV blz. 20) 
 
22 oktober 1405: 
Hertog Willem, Graaf van Holland enz. vermaant de edellieden van Zeeland, die hieronder vermeld 
worden, hem weder te komen dienen in het beleg van Hagestein en Everstein. w.o. De heer van 
Kruiningen en Arent zijn broer, met 8 manschappen. (Bron: van Mieris IV, blz. 27-28) 
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4 juli 1414: 
Arend van Kruiningen oorkondt dat hij als voogd van de heerlijkheid van Veere, Zanddijk en Nisse 
etc. (Bron: Cartularium Veere nr. 198) 
 
7 januari 1417 en 1418: 
Vrouw Jacoba beveelt Heer Arent van Kruiningen recht te plegen op Heer Jan van Egmond en Heer 
Willem zijn broer en op hun goederen, waar die te vinden zijn. (Bron: van Mieris IV blz. 445) 
 
29 april 1419: 
Gravin Jacoba en haar tweede echtgenoot (Frank van Borselen) beloven om Floris van Borselen, 
tresorier, Philips van Borselen, heer van Ha(e)msteden, Floris van Ha(e)msteden, Arnt van 
Kruiningen, Claes Kervink van Reimerswaal, Gherit van Maelstede, Jan van Renesse Henricsz. 
ridders, en Jacob en Floris van Borssele, knapen, schadeloos te zullen houden van de 80.000 
nobels, die zij moeten betalen aan hun oom, hertog Jan van Beijeren.(Bron: Archief Nassauschen 
Domeinraad, regest 1093) 
 
{1]4 april 1432: 
Arend van Kruiningen, ridder, en Adriaan van Kruiningen, de laatste mede namens zijn broer Jan, 
heer van Kruiningen, ridder, verklaren zich accoord met de verkaveling van Stormzandpolder, zoals 
die is uitgevoerd door vertegenwoordigers van henzelf en van Hendrik II van Borsele, heer van 
Veere en Zandenburg. (Bron Cartularium Veere, nr. 205) 
 
2 mei 1441: 
Schepenen van Haarlem oorkonden dat Willem van der Couster ten overstaan van hen een jaarlijkse 
rente heeft verkocht aan Hendrik II van Borsele, heer van Veere en Zandenburg; nl. een achtste 
deel van drieëntwintig pond grooten 's jaars die heer Arend van Kruiningen jkv. Margriet zijn dochter 
in huwelijkse voorwaarden te medegave gegeven heeft uit de goederen van de heer van Kruiningen 
jaarlijks te betalen etc. (Bron: Cartularium Veer nr. 189) 
 
Arnoud was gehuwd met Diderica van Riede, dochter van Aernt van Riede Ghijsbrechtsz.. 

 
Van Arnoud en Diderica zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Adriaan van Kruiningen is overleden rond 1438. 

 
2 Joost van Kruiningen, ridder, raad en kamerling Philips de Goede, is overleden rond 1480. 

 
26 november 1454: 
Philips , hertog van Bourgoinguen,  herstelt Joos van Kruiningen, ridder, raad en kamerling, in het 
bezit van zijn uitslagen in Zeeland, die hij van de hertog voor 10 pond gr. Vlaams 's jaars in pacht 
had gehad, voordat bij vonnis van de graaf van Charrolois , gouverneur en stadhouder-generaal 
der landen van Darwaertover en de vierschaar van Bewester Schelde, zijn goederen verbeurd 
waren verklaard.(Bron: R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche 
rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht, 1909, , regest nr. 57) 
 
ca. 1460: 
Quohier van het "Cruyslant" liggende in geheel Zeeland, opgemaakt door Josse van Cruningen, 
ridder en raad, en Jehan Grenier, secretaris van de hertog, daartoe door de hertog 
gecommitteerd.(Bron: R. Fruin, 1909, blz. 203, nr. 1735) 
 
17 oktober 1461: 
Philips, hertog van Boirgoingen, verkoopt aan zijn raad Joes van Kruiningen, ridder, 1/4 van 469 
gemeten 184 1/2 roeden ambachts te Oostende, Oedekinskerke en Winningen en andere 
goederen, de hertog aangekomen bij doode van Heynderic van Renesse en Renouwen, om te 
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houden als een Zeeuws leen. (Bron:  Fruin, 1909,regest nr. 81) 
 
 
27 juli 1463: 
Heer Joos van Kruiningen genoemd als leenman van Holland en Zeeland in een oorkonde  van 
Filips (de Goede) hertog van Bougondië enz. graaf van Holland en Zeeland betreffende een 
overdracht door Hendrik II van Borsele. (Bron: Cartularium Veere, nr. 46) 
 
Op 31 mei 1499 submitteren Her Jan van Kruiningen, ridder, raad en kamerling en heer Dirck van 
Zwiten, ridder, al hun geschillen over de successie van wijlen heer Joes van Kruiingen etc. (Bron: 
Dek, 1957, blz. 110) 
 
Joost was gehuwd met Elisabeth Swinden. 
 
Zij was weduwe van Gerard van Ghistelle. 
 

3 Zweder van Kruiningen. 
 

18 augustus 1451: 
Zweer van Kruiningen  leenman van de grafelijkheid in een oorkonde van Pieter Annoke, grafelijk 
rentmeester van Zeeland Bewesten Schelde met een verkoop aan Hendrik II van Borsele. (Bron: 
Cartularium Veere nr. 152) 
 
24 februari 1466: 
Wij Adriaen, heere tot Cruninghe, tot Woensdrecht ende van Heemvliet, heeren Zweer van 
Cruninge, ridder ende Davidt van Baarsdorp, mannen der gravelicheit van Zeelant doen cont etc. 
(Bron: Cartularium Veere, nr. 96) 
 
28 mei 1466: 
Zweer van Kruiingen verkoopt aan Adriaen van Borselen, heer van Brigdamme, al hetgeen hem 
of zijn kinderen uit hoofde van zijn echtgenote mocht aangekomen zijn bij het overlijden van Marie, 
dochter van heer Jan van Cats en echtgenote van de heer van Brigdamme voornoemd. (Bron: 
Dek, 1957, noot: Versl. Arch. XVIII, p. 341) 
 
2 december 1499: 
Anna van Bourgondië , vrouwe van Ravestein, draagt haar executeurs op om na haar dood uit 
keren aan de erfgenamen van wijlen Zweer van Kruiningen, afstammende van een zuster van 
Adriaen heer van Veurhoute, een som van 37 pond 10 schelling Vlaams, of zoveel als de justitie 
zou oordelen, dat hun toekwam uit de erfenis van de heer van Brigdamme, eerste man van Anna 
van Bourgondië. (Bron: Dek, 1957, noot: Versl. Arch. XVIII. p. 439) 
 
Zweder was gehuwd met Anastasia van Voorhoute, dochter van Hector II van Voorhoute en 
Alise van Borselen van Brigdamme. 

 
4 Raas van Kruiningen, zie IX-A. 

 
5 Elizabeth van Kruiningen, zie IX-B. 

 
VIII-B Adriaan van Kruiningen, zoon van Jan III van Kruiningen (VII-A) en Aleid van Borselen, Heer 

van Kruiningen, Woensdrecht en Heenvliet en ridder, is geboren rond 1367, is overleden rond 1409. 
 

20 december 1393: 
Adriaan heer van Kruiningen, ridder, en Arnout van Kruiningen beloven elkaar niet te zullen manen 
wegens goederen, welke zij van hun vader geërfd en in der minne gedeeld hebben, en verzoeken 
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Hendrick van Borssele, heer van der Vere, hun oom, Aleijt van Borsele, vrouwe van Kruiningen, hun 
moeder, en heer Hugo van Heenvliet , de brief mede te bezegelen.(Bron: Dek, 1957, bl\. 94,met als 
noot: Versl. Rijksarchief, 1916, XXXIX, 2e stuk, pag. 168, regest 54) 
 
22 december 1399: 
Hertog Albrecht vergunt aan Floris, heer van Haamstede, heer Adriaan van Kruiningen en hun 
broeders een sluis te leggen en te doen maken binnen de parochie van Kruiningen.(Bron: Dek, 
1957, blz. 94, met als noot: A.R.A. Reg. Memoriale B.M. Cas. R. folio 74) 
 
15 en 16 februari 1405: 
Graaf Willem VI ontbood vele edelen ten oorlog in de strijd tegen de Arkel's w.o. Adriaan van 
Kruiningen met 10 manschappen en Heer Arent van Kruiningen met 4 manschappen.(Bron: Van 
Mieris IV blz. 20) 
 
22 oktober 1404: 
Hertog Willem, Graaf van Holland enz. vermaant de edellieden van Zeeland, die hieronder vermeld 
worden, hem weder te komen dienen in het beleg van Hagestein en Everstein. w.o. De heer van 
Kruiningen en Arent zijn broer, met 8 manschappen. (Bron: van Mieris IV, blz. 27-28) 
 
7 april 1407: 
In een oorkonde van graaf Willem betreffende Handvesten, voorschriften etc. wordt als getuige 
genoemd Adriaan van Kruiningen. (Bron: van Mieris IV, blz. 59) 
 
Adriaan was gehuwd met Elizabeth van Heenvliet. 
 
3 december 1407: 
De Graaf (Willem) geeft Elizabet van Heenvliet, Vrouwe van Kruiningen, het gors Krumpvliet, 
gelegen naast Hinkeloirt, te bedijken tot een korenland, in lijftocht, om na haar dood te komen op 
haar gemaal Heer Adriaan van Kruiningen enz. (Bron: Van Mieris IV blz. 92) 

 
Van Adriaan en Elizabeth zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Jan IV van Kruiningen is geboren rond 1389, zie IX-C. 

 
2 Adriaan van Kruiningen, Heer van Kruiningen Heenvliet, Woensdrecht ridder en Burggraaf can 

Zeeland, is overleden rond 1479. 
 

18 januari 1446: 
Jan Quevin, raad en rentmeester van Bewesten Schelt, beleent Willem de Vriese van Oistende 
met 4 gemeten 282 roeden tienden te Oedekinskerke, nadat jvr. Lijsbeth Jans van Renisse 
dochter, echtgenoot van Adriaen van Cruningen, hem die overgedragen had. (Bron: Fruin , 1911, 
nr. 87) 
 
4 mei 1454: 
Leenmannen van de grafelijkheid van Zeeland oorkonden dat te overstaan van hen en Karel (de 
Stoute) van Bourgondië, heer van Charrolais, drie kavels tienden in het ambacht Baarland en 
aangrenzende gebieden zijn toegewezen aan de heer van Veer (Hendrik II), Willem van 
Oostende, de heer van Rhijnauwen (Frederik van Renesse) Adriaan van Kruiningen, Floris van 
Haamstede en Hendrik van Nisse. (Bron: Cartularium Veere, nr. 144) 
 
24 februari 1466: 
Wij Adriaen, heere tot Cruninghe, tot Woensdrecht ende van Heemvliet, heeren Zweer van 
Cruninge, ridder ende Davidt van Baarsdorp, mannen der gravelicheit van Zeelant doen cont etc. 
(Bron: Cartularium Veere, nr. 96) 
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11 mei 1479: 
Dezelfde rentmeester (Anthonis Jansz. van Wissenkerke) beleent Adriaen heer van Cruningen en 
van Heenvliet met 754 gemeten 14 roeden ambachts te Tolsende Binnen Cruningen, Sturmzant, 
Nyeulande, in de Zwaerten Wael en te Tolsende Buyten, door hem gelost van de grafelijkheid, 
aan welke zij bij dode van Adriaen van Cruningen, zijn oom, vervallen waren. (Bron: Fruin, 1911, 
nr. 476) 
 
Adriaan was gehuwd met Elisabeth Jansd. van Renesse. 

 
3 Philips van Kruiningen is overleden rond 1412. 

 
26 janauri 1413: 
Philips van Borssele, heer van Cortgene als rentmeester van Bewester Schelde oorkondt dat hij 
vanwege graaf Willem IV van Holland aan Jan en Adriaen van Kruiningen verkocht heeft zekere 
partijen ambacht in Kruiningen, Tolsende binnen, Nieuwlant, Swartewael, Tolsende buiten, met 
toebehoren, de graaf aangekomen door de dood van hun broeder Philips van Kruiningen.(Bron: 
Dek, 1957, blz. 96, noot: Versl. Arch. 1916, pag 171, regest 67) 
 

 
4 Agnes van Kruiningen, religieuze. 

 
Generatie IX 

 
IX-A Raas van Kruiningen, zoon van Arnoud van Kruiningen (VIII-A) en Diderica van Riede. 

Raas was gehuwd (1) met Marie Pot.  Marie is overleden rond 1475. 
 

Van Raas en Marie zijn vijf kinderen bekend: 
 

1 Jan van Kruiningen is overleden rond 1503. 
 

19 december 1489: 
Dezelfde rentmeester beleent Jan van Kruiningen met 169 gemeten 237 1/2 roeden ambachts te 
Kruininghen en Nyenlande, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Zweer 
van Cruininghen, zijn broeder, vervallen waren. (Bron: Fruin, 1911, nr. 805) 
 
13 januari 1503: 
Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde) beleent heer Jan van Cruningen met 248 
gemeten 100 roeden ambachts te Cruningen, doo hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij 
doode van Jan van Cruningen vervallen waren. (Bron: Fruin, 1911, nr. 911) 
 

 
2 Zweer van Kruiningen is overleden rond 1489. 

 
3 Lucia van Kruiningen. 

 
4 Maria van Kruiningen. 

 
5 Margriet van Kruiningen. 

 
Raas was gehuwd (2) met Diderica van Berchem. 

 
 
 
IX-B Elizabeth van Kruiningen, dochter van Arnoud van Kruiningen (VIII-A) en Diderica van Riede, is 
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overleden voor vrijdag 5 april 1476, is begraven te Baarland in de kerk. 
 

3 april 1462: 
Lijsbeth van Cruyninghen, weduwe van Vredeic van Renesse beleent met een tiende te Ouderkerk, 
zooals, haar grootvader Aernt van Riede het had.(Bron: Archief Nassauschen Domeinraad, 1949, nr. 
328) 
 
5 april 1476: 
Arnt Pietersz. op verzoek van heer Jan van Renesse van Rienouwen, beleent met een tiende te 
Krimpen a/d IJssel, die het geërfd heeft van zijn moeder Lijsbet van Cruyningen, weduwe van Vrederic 
van Renesse. (Bron: Archief Nassauschen Domeinraad, 1949,  nr. 178) 
 
Elizabeth was gehuwd met Frederik van Renesse van Rijnauwen.  Frederik is overleden op 
woensdag 20 september 1452 op zijn kasteel Hellenburg, is begraven te Baarland in de kerk. 

 
Van Frederik en Elizabeth is een kind bekend: 

 
1 Jan van Renesse van Rijnauwen. 

 
 
 
IX-C Jan IV van Kruiningen, zoon van Adriaan van Kruiningen (VIII-B) en Elizabeth van Heenvliet, 

Heer van Kruiningen, is geboren rond 1389, is overleden rond 1464. 
 

1392: 
Jan van Kruiningen wordt met de heerlijkheid   beleend: ontvangen van de jonkheer van Kruiningen 
van 2 lenen, die hij ontving van mijn lieve heer, gelegen tot Woensdrecht. (Bron: Juten 1936 blz. 19) 
 
3 juni 1412: 
Philips van Borsele, ridder, heer van Kortgene, Arent van Kruiningen en Arent van Haamstede en 
Moermont mannen van Holland oorkonden dat de graaf van Holland (=Willem VI) Jan van Kruiningen 
heer Adriaanszoon heeft belend met het goed, hem aangekomen van zijn vader. (Bron: Dek, 1957, 
blz. 95 mrt noot: Versl. Arch. XXXIX, 2e stuk, regest 64) 
 
13 juni 1412: 
Jan van Kruiningen erfde van zijn overgrootmoeder Agnes Nose, echtgenote van heer Arnoud van 
Kruiningen, een aandeel in de tol te Antwerpen, hij betaalde daarvoor leenrechten en deed op dezelfde 
dag leenhulde voor de lenen welke vrouw Agnes van Kruiningen te houden plach. (Bron: Juten, 1936, 
blz. 95) 
 
22 juli 1412: 
Jan van Kruiningen betaalde voor de van vrouwe Agnes afkomstige lenen te Wilmersdonk de 
leenrechten. (Bron: Juten, 1936, blz. 95) 
 
26 augustus 1414: 
Samen met zijn oom Arend en zijn broer Adriaan verkreeg hij het van zijn grootmoeder Aleida van 
Borsele afkomstige ambacht Stormszand (Bron: van Mieris IV, blz. 298) 
 
15 augustus 1416: 
De edelen en steden van Zeeland beloven dat na de dood van Graaf Willem IV zijn dochter Jacoba 
van Beieren als opvolgster te erkennen. (Bron: Van Mieris IV blz. 385) 
 
1420: 
Jan van Kruiningen geeft zijn onderdanen het recht van opslag in de Gerritspolder in het nieuwe land 
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in Zuid-Beveland. (Bron: Juten, 1936, blz. 95) 
 
10 januari 1424: 
Johan, hertog in Beyeren, beleent Otte van Reymerswale met de goederen in Zuytbevelant, door hem 
gekocht van de hertog, aan wie zij van heer Floris van Haemstede en heer Jan van Cruningen, die 
balling geworden waren, vervallen waren. (Bron: Mr. R. Fruin; de leenregisters van Bewesten Schelde 
1470-1535, Martinus Nijhoff ,1911,  nr. 19; van Mieris IV, blz. 703) 
Onder Philips de Goede is hij echter weer teruggekeerd en in het bezit van zijn goederen hersteld. 
(Bron: Dek, 1957, blz. 95) 
 
1436: 
Jan van Kruiningen krijgt het bezit van de Heerlijkheid van Heenvliet door de dood van de broer van 
zijn moeder Jan heer van Heenvliet. Hij noemde zich ook heer van Zwijndrecht en van Ackoy.(Bron 
Dek, blz. 95 met verwijzing: G. 't Hart Historische Beschrijving van Heenvliet 1949) 
 
9 juli 1442: 
Jan van Kruiningen geeft zijn onderdanen de "wildert" in gebruik. (Bron: Juten, 1936 blz. 20) 
 
1 december 1445: 
Hertog Filips als Graaf van Holland verleende, na gedaan onderzoek, niet alleen vrijheid van 
medecontributie in de bede van "den Prince van den lande" aan de Graaf van Oostervant, Frank van 
Borselen, voor de heerlijkheid Voorne, doch ook aan Jan van Kruiningen als Heer van Heenvliet voor 
de Heerlijkheid Heenvliet , "als een lit slants van Voorne".( Bron: Archief Heerlijkheid Heenvliet (en 
ambacht). Streekarchief Voorne-Putten, Inleiding, Deel I - De Heerlijkheid Heenvliet in de 
Middeleeuwen: De Heren van Cruyningen en Heenvliet stad) 
 
22 november 1449: Heer Jan IV geeft aan de bevolking te Heenvliet een belangrijk privilege. (Bron: 
Dek, 1957, blz. 93 met verwijzing 't Hart p. 41) 
 
21 maart 1455: 
Jan van Kruiningen hangt zijn zegel aan een oorkonde i.v.m. landoverdracht in Heenvliet. ( Bron: 't 
Hart pag. 449) 
 
12 mei 1459: 
Jan van Kruiningen oorkondt dat hem een leen, de Ewech genaamd is overgedragen. (Bron: 't Hart 
pag. 449) 
 
Jan was gehuwd (1) met Maria Blois van Treslong. 

 
Van Jan en Maria is een kind bekend: 

 
1 Adriaan II van Kruiningen, zie X. 

 
 

Van Jan en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend: 
 

2 Elisabeth van Kruiningen. 
Elisabeth was gehuwd met Jan van de Weerde. 

 
 

Generatie X 
 
X Adriaan II van Kruiningen, zoon van Jan IV van Kruiningen (IX-C) en Maria Blois van Treslong, 

Burggraaf van Zeeland 1451-1473, Heer van Kruiningen , Woensdrecht en Heenvliet en ridder, is 
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overleden rond 1490. 
 

Adriaan II was van 1451 tot 1473 burggraaf van Zeeland. (Bron: Dek, 1957, blz. 96-97) 
 
24 juni 1464: 
Frank van Borselen, graaf van Oostervant, weduwnaar van Jacoba van Beieren, beleent heer Adriaan II 
van Kruiningen met de goederen, welke heer Jan IV, zijn vader, van de heerlijkheid Voorne in leen had 
gehouden. (Bron: Dek, 1957, met noot: Versl. Arch. 1916, deel 2 pag. 183) 
 
20 maart 1469: 
Heer Adriaan II oorkondt dat hij de inwoners van Heenvliet een privilege geeft, waarbij zij het stederecht 
ontvangen, met het recht om een weekmarkt te houden.(Bron: Dek, 1957, noot 't Hart, pag. 450) 
 
17 mei 1469: 
Hertog Karel de Stoute oorkondt dat hij heer Adriaan II, bij dode van Jan van Kruiningen, zijn vader 
beleent met de uitgors Bornesse, tot een onversterfelijk erfleen. (Bron: Dek, 1957, blz. 97, noot 't Hart 
pag 450) 
 
26 augustus 1474: 
Guy de Baenst rentmeester etc. beleent Adriaen van Cruningen, ridder, heer van Heenvliete en tot 
Woensdrecht, burggraaf van Zeelant, met 1547 gemeten ambachts te Cruningen, door hem gekocht van 
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan van Haemstede Adriaens zoon van Haemstede vervallen 
waren, onder de bepaling dat dat leen bevrijd zal zijn van de douarieën, die vrouwe Elisabeth Swilden, 
vrouwe van der Moer en van der Maelstede, en jvr. Margriete van Ranst daarop mochten hebben. (Bron: 
Fruin, 1911, nr. 367, zie ook nr. 366) 
 
17 september 1474: 
Adriaan, heer van Kruiningen, van Heenvliet en te Woensdrecht, ridder, doet tegen betaling afstand van 
een rente van 18 nobelen die zijn neef Wolfert VI van Borsele, heer van Veere enz. hem jaarlijks 
verschuldigd was en die gevestigd was op tienden en land van Wolfert in Wissekerke (Zuid-Beveland). 
(Bron: Cartularium Veer, nr. 200.) 
 
11 mei 1479: 
Dezelfde rentmeester (Anthonis Jansz. van Wissenkerke) beleent Adriaen heer van Cruningen en van 
Heenvliet met 754 gemeten 14 roeden ambachts te Tolsende Binnen Cruningen, Sturmzant, Nyeulande, 
in de Zwaerten Wael en te Tolsende Buyten, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij dode 
van Adriaen van Cruningen, zijn oom, vervallen waren. (Bron: Fruin, 1911, nr. 476) 
 
1 juni 1482: 
Dezelfde rentmeester beleent Adriaen heer van Cruninge en van Heenvliet met 36 gemeten 4 1/2 roeden 
ambachts te Tolsende Binnen, Tolsende Buyten en in de Zwarten wael, nadat Jan, Bastiaen en Adriaen 
Stevin Dommis zoons kinderen hem die overgedragen hadden. (Bron: Fruin, 1911, nr. 504) 
 
Adriaan was gehuwd (1) met Elizabeth van Glymes, dochter van Jan I van Glymes en Johanna van 
Boutershem.  Elizabeth is overleden rond 1458. 

 
Van Adriaan en Elizabeth is een kind bekend: 

 
1 Jan van Kruiningen, ridder, is overleden rond 1479. 

 
Adriaan was gehuwd (2) met Margaretha van Vilain, dochter van Jean van Vilain en Gudule van Raes. 

 
Van Adriaan en Margaretha zijn drie kinderen bekend: 
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2 Jan V van Kruiningen is overleden rond 1513. 
 

3 Adriaan van Kruiningen. 
 

4 Agnes van Kruiningen. 
 

Adriaan was gehuwd (3) met Maria van Gruythuyse, dochter van Lodewijk van Brugge en Margaretha 
van Borselen van der Vere. 
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Index 
 

(Elizabeth) 
Bela II-A. 

(Margriete) 
Margareta V-A. 

 
Berchem, van 

Diderica IX-A. 
Borsele, van 

Pieter III.3. 
Borselen van Brigdamme, van 

Alise VIII-A.3. 
Borselen van der Vere, van 

Margaretha X. 
Borselen, van 

Aleid VII-A;  Gerard VI-A.2;  NIcolaas VI-A.2;  Wolfert III VII-A. 
Boutershem, van 

Johanna X. 
Brugge, van 

Lodewijk X. 
 
Eem, van der 

Hadewich [Bot] VII-A. 
 
Gageldonk van 

Oda van Gageldonk] III. 
Gaveren, van 

Maria Mulaert V-B;  Rase Mulard V-B. 
Gelre], van 

[Helwige Draken VII-B. 
Glymes, van 

Elizabeth X;  Jan I X. 
Gruythuyse, van 

Maria X. 
 
Haamstede, van 

Jan VI-B.1. 
Heenvliet, van 

Elizabeth VIII-B;  Jan VII-A. 
 
Kruiningen, van 

[Hadewich] III.3;  [Nicolaas] VII-B.1;  Adriaan II X;  Adriaan VIII-A.1, VIII-B, VIII-B.2, X.3;  Agnes VII-A.3, 
VIII-B.4, X.4;  Arend VIII-A;  Arnoud VI-A, VIII-A;  Elisabeth IX-C.2;  Elizabeth IX-B;  Gerard V-A.3;  Gillis 
V-B;  Godfried III;  Hugo Jansz. V-A.1;  Hugo IV-A;  Jan II V-A.2;  Jan III VII-A;  Jan IV IX-C;  Jan Janszn. 
VI-C.1;  Jan V X.2;  Jan IX-A.1, V-A, VI-C, VII-A.2, X.1;  Joost VIII-A.2;  Lucia IX-A.3;  Machteld V-A.5, VI-
A.3;  Margaretha VI-A.2;  Margriet IX-A.5;  Maria IX-A.4;  N.N. VI-B.1;  Oda IV-A.2;  Philips VIII-B.3;  Raas 
Gilliszn. VI-B;  Raas IX-A;  Willem IV-A.3;  Wouter II-A, IV-B;  Zeger Janszn. VII-B;  Zweder VIII-A.3;  
Zweer IX-A.2. 

Kruiningen], van 
[NNdr. I. 

 
Maalstede, van de 

Berta I.6;  Dirck I.4;  NNdr. I.5;  Wolfert I.3. 
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Maalstede, van de 
Wolfert I. 

Maelstede], van de 
[Margriet V-A.3. 

 
Nose 

Agnes VI-A;  Willem VI-A. 
 
Pot 

Marie IX-A. 
 
Raes, van 

Gudule X. 
Rasseghem], van 

[Gerard IV-A.2. 
Renesse van Rijnauwen, van 

Frederik IX-B;  Jan IX-B.1. 
Renesse, van 

Elisabeth Jansd. VIII-B.2. 
Riede Ghijsbrechtsz., van 

Aernt VIII-A. 
Riede, van 

Diderica VIII-A. 
Rotselaar, van 

Catharina V-B. 
 
Sabbinge, van 

Willem I.5. 
Scouden, van 

Agniese VI-B. 
Souburg] 

Maria [van IV-A. 
Swinden 

Elisabeth VIII-A.2. 
 
Teylingen, van 

Willem III IV-A.2. 
Treslong, van 

Maria Blois IX-C. 
 
Veere, van 

Aleid VII-A. 
Vilain, van 

Jean X;  Margaretha X. 
Voorhoute, van 

Anastasia VIII-A.3;  Hector II VIII-A.3. 
Voorne], van 

[NNdr. Dirck I. 
 
Weerde, van de 

Jan IX-C.2. 
Wolfertszn. 

Willem II-B. 
Woude, van der 
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Jan VII-A.3. 
 
Zevenbergen], van 

[Janne VI-A.2. 
 
zonder achternaam 

Elisabeth IV-B;  Elizabeth V-A.2;  Herkenraad II-A;  Immeine II-A;  Peter [Schoudee] II-B.1;  Volcwijf V-B. 


