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Zoals u kunt zien, is deze Loo-Kroniek 
niet meer tweetalig. Onze Nederlandse 
lezers zullen zich nu misschien afvra-
gen of we de Duitse lezers in de ban 
hebben gedaan. Andersom zullen de 
Duitse lezers zich ongetwijfeld afvragen 
of de Nederlandse lezers nu verplicht 
worden om Duits te leren. 
Niets van dat alles is waar! 
We hebben besloten om op proef enke-
le nummers twee- of misschien wel 
drietalig uit te gaan brengen: er wordt in 
elk geval een Nederlandse en een Duit-
se editie uitgebracht die qua inhoud 
gelijk zullen zijn. Mogelijk dat we ook 
een Engelse editie gaan uitbrengen. 
Dat laatste is vooral afhankelijk van de 
vraag of we mensen kunnen vinden die 
de Nederlandse of Duitse teksten in het 
Engels kunnen vertalen. 
Er zijn een paar redenen voor dit expe-
riment. Om te beginnen besparen we zo 
met elke editie ongeveer 45% van het 
papier. Verder kan het afhankelijk van 
de omvang ook portokosten schelen. 
Ook de opmaak kan door de keuze voor 
één taal verbeterd worden. 
Het kost natuurlijk wel wat extra tijd om 
drie edities te maken, maar door ge-
bruik van een speciaal opmaakpro-
gramma (DTP=DeskTop Publishing) 
kan dat gelukkig reuze meevallen. 
Na een paar nummers zullen we een 
enquête rondsturen om na te gaan wat 
u ervan vindt. 

Voor het uitbrengen van de Engelse 
editie zoeken we iemand die de Neder-
lands of Duitse teksten kan vertalen in 
het Engels. Bijvoorkeur zoeken we ie-
mand die per e-mail bereikbaar is, om-
dat de waarde van dat elektronische 
communicatiehulpmiddel inmiddels heel 
groot is geworden. 
 

We willen op beperkte schaal een expe-
riment uitvoeren met een elektronische 
Loo-Kroniek. Het idee achter dit experi-
ment is, om na te gaan of we verder op 
de kopieer-kosten en porto-kosten kun-
nen besparen. Het is de bedoeling dat 
een beperkt aantal mensen de Loo-
Kroniek alleen nog krijgt toegestuurd in 
elektronische vorm (het wordt waar-
schijnlijk een PDF-bestand). Zij kunnen 
de Loo-Kroniek ofwel op hun beeld-
scherm lezen ofwel op hun eigen printer 
afdrukken. Uiteraard krijgen ze de pa-
pieren Loo-Kroniek ook tijdens het ex-
periment toegestuurd (echter enige tijd 
later). 
We zoeken dus een aantal mensen die 
daaraan mee willen doen, zowel uit de 
Nederlandse taalgroep, als uit de Duitse 
en Engelse taalgroep. Je kunt je daar-
voor aanmelden door daarover een 
email te sturen aan mij 
(lex@vanderloo.nu). 

Loo-Kroniek vernieuwd 

Edities in verschillende talen Vertaalhulp Engels gevraagd 

Papieren of elektronische versie 

Door Lex van der Loo, Zoetermeer 
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Ook de bruidskist van Elisabeth van de 
Loo is prachtig bewerkt en vakkundig 
gemaakt. Zij behoort tot een type kist 
die voorkomt in de periode 1720-1840 
in het gebied van de Nederrijn 1). De kist 
is helemaal versierd met symmetrisch 
houtsnijwerk van bloesem en ranken. 
De voorkant toont in vier panelen gesti-
leerde tulpen, die het leven symbolise-
ren 2). Deze vier panelen worden omlijst 
door horizontale en verticale banden 
versierd met bloesem- en zonnebloem-
ranken, als een soort levensboommotief 
3). Deze ranken ontspruiten uit vazen.   
 
In het middenpaneel is een monstrans 
afgebeeld, omringd door bloemenran-
ken en kaarsenhouders. Boven de mon-
strans ziet men een gelijkarmig kruis. 
De monstrans bevat vier kringen als 
teken van de vier evangelisten 
(Mattheus, Marcus, Johannes en Lu-
kas) en van de vier kardinale deugden: 
temperantia (matigheid), prudentia 
(wijsheid), fortitudo (moed) en justitia 
(rechtvaardigheid) 4).  
In de bovenste horizontale band zijn 

weer bloesem- en tulpenranken. Bij het 
sleutelgat is een bloesemkroon, die 
wordt geflankeerd door twee gaande 
duiven, zinnebeeld van de Heilige 
Geest en vredessymbool 5). De duiven 
houden in hun snavel een drielobbige 
olijftak vast als symbool van de Drievul-
digheid (God de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest) 6). De bloesemkroon 
identificeert dit meubelstuk als bruids-
kist, als bij wijze van spreken koninklijke 
verpakking voor de uitzet die de bruid in 
haar huwelijk meebracht. De naam van 
de bruid is markant vermeld:  
Elisabeth van de Loo, evenals het jaar-
taal: anno 1831. 
 
De onderste verticale band is versierd 
met dezelfde rankenmotieven. De beide 
onderste hoeksteunen zijn met fraaie 
rondingen uitgezaagd en versierd met 
grote bloemrozetten voorzien van ste-
len. Naar dit type hoeksteun wordt in de 
Duitse vaktaal dit type kist 
"Zwickeltruhe" genoemd 7).  
 
Aan de zijkanten zijn twee door vertica-
le lijnen gedeelde panelen, met smeed-
ijzeren handvatten. De binnenkant be-
staat uit een rechterlade met dubbele 
bodem, waardoor men een geheime 
bergplaats heeft. Ook aan de linkerkant 

De bruidskist van  
Elisabeth van de Loo 

Bruidskisten zijn van oudsher berg-
plaatsen voor de uitzet. De vaak 
prachtig vormgegeven kisten kregen 
vaak een ereplaats in huis 

Door Heinz Rodenberg, Borken, Juli 1999   

Gegevens in de vrouwelijke lijn 
Bij de bewerking van een groot artikel 
(ruim 40 pagina's)  van Heinz Roden-
berg van de tak Uedem-Koblenz kwa-
men we als redactie voor de vraag te 
staan, welke gegevens van aange-
trouwde geslachten we wel en niet op 
zouden nemen. Dat is van belang om-
dat vaak veel gegevens van aange-
trouwde geslachten voorhanden zijn en 
daarmee artikelen tot ongekende om-
vang kunnen groeien. 
De redactie is van mening dat de gege-
vens van aangetrouwde geslachten op-
genomen moeten worden, voorzover ze 
voor de familiegeschiedenis van belang 
zijn. Het gaat dan uiteraard om de Loo-
familie. 

In het eerste nummer van de Loo-
Kroniek (1946) heeft Joost van der Loo 
een uitgangspunt vastgelegd voor het 
publiceren van gegevens in de vrouwe-
lijke afstamminglijn. Hij schreef toen het 
volgende. 
Het is de bedoeling te dezer plaatse èn 
in de toekomst alle memorabele, actu-
eele feiten in de familie vast te leggen,- 
niet alleen der Loo's als naamdragers, 
maar ook der vrouwelijke takken, doch 
alleen tot in den tweeden graad. Dit 
heeft m.a.w. betrekking op die aange-
huwde geslachten, waarvan de leden 
een Loo tot echtgenoote of moeder 
hebben. 
Dit uitgangspunt geeft een duidelijke 
grens aan en we hebben besloten die 
grens als leidraad te blijven gebruiken. 



3 

 

is er een lade met twee even grote 
schuifbladen. Het meubelstuk is nog 
helemaal in de originele staat en heeft 
nog de antieke uitstraling. Ook sleutel 
en slot zijn nog origineel.  
Deze fraaie bruidskist behoorde zoals 
het opschrift aangeeft tot de uitzet van 
een Elisabeth van de Loo. Wie deze 
dame was weten wij helaas niet. Moge-
lijk gaat het hier om Elberdina Elisabeth 
van de Loo (25.2.1803, overleden 
25.2.1848 op huize Roepaen te Otter-
sum). 
Zij was een dochter van de grootgrond-
bezitter, schepen, armenmeester en lid 
van het kerkbestuur en de gemeente-
raad van Ottersum (bij Gennep) Gerar-
dus van de Loo en de erfgename van 
landgoed Roepaen (in later tijd klooster 
Maria Roepaen) Anna Maria van den 
Berg 8). Elisabeth huwde Johannes 

Moors uit Nijmegen en werd moeder 
van drie kinderen 9). 
Jammer genoeg zijn noch de huwelijks-
datum noch de geboortedata van haar 
kinderen in de geciteerde literatuur te 
vinden.  
Daarom is het niet mogelijk aan te ge-
ven om welke Elisabeth van de Loo het 
bij deze bruidskist gaat. Hopelijk laten 
archivalische bronnen over deze vraag 
spoedig licht schijnen.  
 
De kist werd ongeveer 15 jaar geleden 
geveild bij het veilinghuis Christie's in 
Amsterdam. Na een uitermate span-
nend biedproces kon de kist verworven 
worden en na lange omzwervingen te-
rugkeren in de familie, zij het bij een 
andere tak. Dank gaat uit naar God en 
de heilige Vincentius (patroon van de 
kerk te Asperden). 

Bruidskist van  
Elisabeth van de 
Loo 

1 Ohm, Annaliese: Volkskunst am unteren rechten Niederrhein, Düsseldorf 1960, S. 118 
u. 119; Uebe, F. Rudolf: Deutsche Bauermöbel, Berlin 1924, Abb. 53; Schwarze, Wolf-
gang, Niederrhein. In: Alte Deutsche Bauermöbel von 1700 bis 1860, Bd. II, Der Nor-
den - Von der Küste bis zum Main, Wuppertal 1981, Abb. 633 

2 Sternberg, Carsten, Symbolik. In: Die Truhen des Kempener Kramer-Museums, Son-
derausstellung vom 20. Dezember 1981 bis 31. Januar 1982. 

3 Ebenda. 
4 Sachs, H., Badstübner, E., Neumann, H.: Erklärendes Wörterbuch zur Christlichen 

Kunst, S. 126 U. 342. 
5 Ebenda: S. 328. 
6 Ebenda: S. 273. 
7 Uebe, Rudolf: Deutsche Volkskunst, Bd. IX, Westfalen, Weimar 1927, Abb. 28. 
8 Smijers, Ad, Naar de Roepaan. In: Portret van een Herder, Pastoor Gérard van de Loo 

vijftig jaar priester, Mook 1991, S. 33.  
9 van de Loo, Leo, Die Enstehung der Stämme Wetten-Venlo, Roepaen-Asperden und 

Üdem-Koblenz. In: Loo-Blätter, Familien-Zeitschrift für die Sippe LOO, Essen 1935, Nr. 
4, S. 61 u. 62, 1936, Nr. 7/8 S. 41-44; ferner Driessen, Th., De Roepaan te Ottersum. 
In: Loo-Kroniek, Familie -Tijdschrift voor de leden van het geslacht LOO. Samensteller: 
Joop van der Loo, Rotterdam 1960, Nr. 14. S. 8. 
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Het Loo-Archief en computers 

Door Lex van der Loo, Zoetermeer 

Inleiding 
In de genealogie is het gebruik van 
computers - of algemener het gebruik 
van InformatieTechnologie (IT) - 
inmiddels bijna niet meer weg te 
denken. Na mijn kennismaking met het 
Loo-Archief heb ik in 2001 voor het 
bestuur een notitie gemaakt, waarin ik 
een aantal mogelijkheden voor het 
gebruik van IT uiteen heb gezet. De 
bespreking van dat stukje heeft 
inmiddels een aantal (nog kleine) 
gevolgen gehad voor het Loo-Archief. 
Er is begonnen met het invoeren van 
stamboomgegevens vanaf de 
cartotheek in een computerbestand. 
Verder is het vorige nummer van de 
Loo-Kroniek (nr. 51) geheel met behulp 
van de zogenaamd DTP-pakket 
gemaakt. Het gebruik van e-mail binnen 
het bestuur en de redactie leiden tot 
een uiterst efficiënte werkwijze. Tot slot 
kunt u vanaf het verschijnen van dit 
nummer op internet onze eigen home-
pagina raadplegen. Op elk van deze 
onderwerpen ga ik in het volgende 
stukje dieper in. 
 
Elektronisch gegevensbestand 
De gegevens in het Loo-Archief zijn te 
vinden in een grote verzameling 
mappen, die in archiefkasten zijn 
ondergebracht. De ordening van dat 
materiaal volgt in grote lijnen de 
afstammingslijn: er zijn kasten voor 
verschillende takken en de mappen 
hebben ofwel betrekking op één 
persoon, één gezin of op een deel van 
de tak. Een en ander is afhankelijk van 
de omvang van de verzameling. 
Daarnaast is er een grote bibliotheek 
met boeken over de Loo-familie. In al dit 
materiaal zitten gegevens over 
familieleden. Die gegevens over 
personen zijn vastgelegd in een grote 
cartotheek, waarbij er voor elke persoon 

een kaartje is gemaakt met de van 
belang zijnde gegevens, zoals 
geboortedatum en ‑plaats, 
doopgegevens, huwelijken, overlijden. 
Natuurlijk zijn die kaartjes alfabetisch-
lexicografisch gesorteerd. Dat is goed 
als je de naam weet van een bepaalde 
persoon en de andere gegevens wit 
raadplegen. Lastiger wordt dat als je 
bijvoorbeeld de geboorteplaats weet, 
maar niet de juiste namen. En dan is er 
nog de relatie tussen personen. Hoe 
maak je de verwijzing zo, dat je altijd 
mensen kunt invoegen en ze toch nog 
makkelijk kunt terugvinden. Joost van 
der Loo heeft op dat punt baanbrekend 
werk verricht, door de manier van 
ordenen van de kaarten en de 
vastlegging van de relaties op grote A3-
vellen, waarbij hij van een slim systeem 
van nummering gebruik maakte. 
Zo lang alleen hij of niet meer dan een 
paar mensen van dat systeem gebruik 
maken, gaat dat goed: de gegevens 
worden op diverse plaatsen 
(verschillende kaartenbakken en de A3-
vellen) bijgehouden en steeds in 
samenhang bijgewerkt. Als er 
bijvoorbeeld een nieuw familielid wordt 
ontdekt, betekende dat: bijschrijven op 
de A3-vellen en het aanmaken van een 
map en het aanmaken van diverse 
kaarten. Het is dan zaak om op al die 
plaatsen dezelfde gegevens op te 
schrijven. Datzelfde geldt natuurlijk als 
er gegevens verbeterd moeten worden: 
dat moet dan natuurlijk ook op al die 
plaatsen gedaan worden. Dat systeem 
is dus kwetsbaar. Bovendien is het niet 
toegankelijk voor anderen die 
onderzoek willen doen. 
De computer biedt daarin grote 
mogelijkheden. Geruime tijd geleden is 
een pakket aangeschaft, waarmee die 
gegevens elektronisch kunnen worden 
vastgelegd. Tot nu toe zijn de gegevens 
van ruim 4000 familieleden vastgelegd. 
Dat is echter maar een beperkt deel van 
de gegevens die voorhanden zijn. Na 
het overlijden van Pieter van de Loo is 
die activiteit gestopt. Dat zal binnenkort 
echter weer opgepakt (moeten) worden. 
Nu een belangrijk deel van de 
gegevens elektronisch voorhanden is, is 
het raadplegen van die gegevens niet 
meer gebonden aan de fysieke plaats 

Het gebruik van computers geeft een 
grote impuls aan de ontsluiting van 
de gegevens in het Loo-Archief en 
maakt communicatie tussen 
famielieleden en genealogen veel 
eenvoudiger en effectiever 
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van het Loo-Archief, maar kan dat in 
theorie overal gebeuren, waar een 
computer beschikbaar is. 
Een groot voordeel van de 
elektronische vastlegging is, dat de 
gegevens nu ook veel makkelijker te 
ontsluiten zijn: het zoeken naar diverse 
gezichtspunten gaat heel eenvoudig en 
razendsnel. 
In het bestuur is besloten om die 
gegevens voorlopig niet openbaar 
beschikbaar te stellen, maar op verzoek 
van mensen die genealogisch 
onderzoek verrichten wel gegevens te 
verstrekken. 
De openbare ontsluiting van die 
gegevens kent wat haken en ogen: 
enerzijds de wet bescherming 
persoonsgegevens voor in leven zijnde 
personen en anderzijds de noodzaak 
om op basis van financiële bijdragen 
van familieleden en geïnteresseerden, 
de middelen te blijven verwerven die 
noodzakelijk zijn voor de in 
standhouding van het Loo-Archief. 
Voorlopig beheer ik nu het 
elektronische bestand. Vragen daarover 
kunnen dus aan mij gericht worden. 
 
Elektronische Loo-Kroniek 
Deze Loo-kroniek is geheel elektronisch 
vervaardigd: de tekstbestanden zijn met 
tekstverwerkingspakketten ingetikt en 
gecorrigeerd. De plaatjes zijn gescand 
en in elektronische vorm verwerkt. Het 
geheel is met een zogenaamd Desk-
Top-Publishing (DTP) programma 
opgemaakt en gecorrigeerd door de 
uitwisseling van bestanden per e-mail. 
Het resultaat is per e-mail naar een 
drukker gestuurd, die gespecialiseerd is 
in de verwerking van dit soort 
elektronische bestanden. Bij de drukker 
zijn de bestanden rechtstreeks naar de 
drukmachines gestuurd, waar de vellen 
tweezijdig zijn bedrukt, geraapt en 
geniet. De stapel is vervolgens wel door 
de redactie met de hand in enveloppen 
gedaan. De adreslabels (u raadt het al) 
komen ook uit een bestand, waarin de 
adressen van de donateurs worden 
bijgehouden. 
Het toegenomen internetgebruik biedt 
echter nog andere mogelijkheden. 
De bestanden die naar de drukker zijn 
gestuurd zouden we ook rechtstreeks 
naar u kunnen sturen met behulp van e-
mail. 
Om te beginnen zou dat veel sneller 
kunnen dan nu het geval is. Het zou 
ook een behoorlijke kostenbesparing 

kunnen betekenen (geen drukwerk 
meer, geen portokosten meer). Ook de 
dynamiek zou groter kunnen: het is 
makkelijker om dan kleine berichten 
sneller te verzenden. Voorwaarde is 
wel, dat u thuis de Loo-Kroniek op uw 
beeldscherm wilt lezen of op uw eigen 
printer moet willen afdrukken. 
We zijn benieuwd of er belangstelling 
bestaat voor deze nieuwe manier van 
werken. Als u daarin geïnteresseerd 
bent, wilt u mij dat dan per e-mail laten 
weten? 
 
E-mail 
In het bovenstaande stuk is al een paar 
keer het woord e-mail gevallen. We 
beschikken op dit moment maar over 
enkele e-mail adressen van 
familieleden. E-mail wordt in de 
toekomst steeds belangrijker als 
communicatiekanaal. Ik verzoek u dan 
ook om mij een kort berichtje te sturen 
per e-mail. Het door u gebruikte e-mail-
adres zullen we dan gaan opnemen in 
de administratie van de donateurs en 
we zullen in de nabije toekomst een 
proef gaan uitvoeren om berichten 
vanuit het bestuur via dat medium te 
verzenden. 
 
Home-pagina 
Tot slot in dit artikel enkele trotse 
opmerkingen over de home-pagina van 
de Stichting Loo-Archief. Sinds enige 
tijd heeft de stichting een eigen 
domeinnaam gereserveerd:  
www.loo-archief.nl 
Achter die domeinnaam is een web-
pagina gemaakt. De webpagina's zijn 
nog volop in ontwikkeling: u zult er dus 
soms fragmenten aantreffen soms 
alleen een lege pagina met een titel en 
soms ook al hele ingevulde pagina's. 
Gaandeweg zullen die pagina's echter 
gevuld raken. Tot nu toe zijn de 
pagina's niet afgeschermd. In het 
bestuur moet de discussie over de 
toegankelijkheid (openbaar of besloten) 
nog worden afgerond. Tot die tijd kan 
iedereen erbij. 
Ik nodig u van harte uit om er een kijkje 
te nemen en uw commentaar in te 
sturen; graag uw opmerkingen over de 
inhoud, maar zeker ook over de 
structuur, de toegankelijkheid en 
eventuele wensen voor aanvullende 
informatie. 
 
Lex van der Loo, 
lex@vanderloo.nu  
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In de vorige LOO-kroniek (no. 51) deed 
ik een oproep voor medewerking om de 
raadsels rond de herkomst van "Jan 
van de Loo uyt Cleef" op te lossen. 
Helaas leverde mijn oproep geen 
enkele reactie op. 
Graag wil ik u onderstaand vertellen wat 
hier allemaal aan vooraf ging. 
Mijn naam is Gerard van der Loo, 
geboren 20 december 1920 te 
Rotterdam. 
Pas op wat latere leeftijd ging ik mij in 
mijn stamboom verdiepen. Ik werkte 
nog, dus ik was er niet intensief mee 
doende. Door gebrek aan tijd kwam 
alles in de kast terecht, doch geruime 
tijd geleden vatte ik de draad weer op. 
Het gebruik van een computer kwam 
mij bij mijn seniorenhobby goed van 
pas. 

Jan van de Loo uijt Cleef 
Mijn eerste hervatte onderzoeken 
vonden plaats bij het Rijksarchief te 
Arnhem, waar ik de vermelding vond 
van "Jan van de Loo uijt Cleef".  
Hij is tot heden mijn oudst bekende 
voorvader. Hij staat vermeld bij het 
huwelijk van zijn zoon Petrus (Peter) op 
18 januari 1764 te Gendringen met 
Hendrina Elisabeth Möelemans. Zie 
figuur 1 
Bij het inschrijven is op de tweede regel 
vermoedelijk twee keer het woord Cleef 
geschreven en werd dit later 
doorgehaald. Zie figuur 2 
 

 
"De Wilt" was een houten molen in 
Gendringen die rond 1450 is vervangen 
door een stenen molen. Hij stond aan 
de Mölendieck later genaamd 
Anholtseweg..  
Petrus uit Gendringen werd 22 
november 1734 te Kleef gedoopt als 
zoon van Jan van de Loo en Catharina 
Dammers en zal, zoals verderop zal 
blijken, het molenaarsvak wel in Kleef 
hebben geleerd. Het is dus niet 
verwonderlijk dat hij met een 
molenaarsdochter uit het nabij gelegen 

De afstamming van Jan en Petrus 

Bij het onderzoek naar mijn afstam-
ming ben ik gestuit op "Jan van de 
Loo uyt Cleef". De aansluiting bij de 
hoofdtak van de Loo-familie heb ik 
tot heden niet gevonden. Wel kan - 
op grond van diverse feiten - worden 
aangenomen, dat de tak Kleef zoals 
ik die nu kortweg noem, onderdeel 
van de grote Loo-familie uitmaakt. De 
zoektocht gaat voort! 

Door Gerard van der Loo, Den Haag 

     Anno 1764 
De 2 Jan: Peter van de Loo zoon van Jan van De Loo uijt 
   Cleef / Cleef, laetst gewoondt in Gendringen 
  en 
  Hendrina Elisabeth Möelemans, dogter van Hendrick 
   Möeleman woonende op de Wilt onder Gendringen. 

Figuur 2.  
Doorhaling "Cleef" 

Figuur 1. Fragment uit het geboorteregister van Gendringen 
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Gendringen trouwt. Hendrina schenkt 
hem twee dochters en overlijdt al na 
enkele jaren. 
 
Tot dan toe was ik niet op de hoogte 
van het bestaan van het Loo-archief. 
Mijn contact met het Loo-Archief kwam 
tot stand doordat mijn zoon Lex op 
internet de website van Theo van der 
Loo uit Zuid-Amerika aantrof. Op deze 
site staat een verwijzing naar het Loo-
Archief te Hilversum. Bij de eerste 
gesprekken met wijlen Pieter van de 
Loo uit Hilversum bleek dat de 
aanduiding "Jan van de Loo uijt Cleef" 
niet onbekend was. 
Joost van der Loo uit Rotterdam, de 
grondlegger van de Stichting Loo-
Archief, bleek bij zijn onderzoeken naar 
familieleden, op dezelfde plaats te zijn 
vastgelopen als ik, zodat Pieter al snel 
kon vertellen dat mijn tak weliswaar nog 
niet was aangesloten maar "er zeer 
zeker bij hoorde". 
 
Joost kwam bij de huwelijksakte van 
Petrus terecht via een Joannes van de 
Loo, gedoopt te Gendringen op 2 juli 
1781, die op 2 november 1828 te 
Emmerik trouwde met Mechteld 
Heuvelman uit Grieth. Zie figuur 3. 
 
Hun nakomelingen kwamen terecht in 
Emmerik en Duisburg., zodat Joost die 
tak maar de Tak Emmerik/Duisburg 
noemde. Merk op dat vader en zoon 
hier worden vermeld als: Van de Loo. 
Ik kwam bij de huwelijksakte van Petrus 
terecht via een Theodorus van der Loo, 
gedoopt te Gendringen op 14 oktober 
1776, die gehuwd was met Margaretha 
Exterlaa (haar achternaam wordt ook 
vermeld als Extrale, Lestrale of 
Lestraden), doch waarvan tot op heden 
de gegevens van de 
huwelijksvoltrekking niet bekend zijn. 
De zoektocht naar Margaretha en de 
resultaten daarvan zijn een verhaal op 
zich zelf. 
 

De hiervoor genoemde Joannes en 
Theodorus zijn broers en zoons van 
Petrus van der Loo en Dorothea Beugel 
uit Gendringen. Want inmiddels was 
Hendrina Elisabeth, de eerste vrouw 
van Petrus uit Gendringen overleden en 
was hij op 4 september 1768 te 
Gendringen hertrouwd met Dorothea 
Beugel, die hem vijf zoons schonk. 
Een derde broer uit dit huwelijk, was 
Antonius van der Loo, geboren 24 
september 1773 te Gendringen, wiens 
zoon genaamd Theodorus Arnoldus van 
der Loo op 17 november 1838 te 
Gendringen trouwde met Wilhelmina 
Verheijen en destijds (1854) met vrouw 
en kinderen naar Amerika emigreerde. 
Hij is de voorvader van de inmiddels in 
Amerika teruggevonden familie 
Vanderloo in New York en Mississippi. 
Ook die zoektocht en de contacten die 
daaruit ontstonden zijn een afzonderlijk 
verhaal. 
 
In de Loo-Kroniek 38 beschijftJoost van 
der Loo een deel van deze genealogie. 
Hij noemt de afstamming vanaf "Jan 
van de Loo uyt Cleef" de tak Emmerik-
Duisburg. Op grond van de nu door mij 
gevonden gegevens zou die tak 
eigenlijk "Kleef" genoemd moeten 
worden. Twee generaties later splitst 
zich die dan in drieën en wel (op 
volgorde van de geboortedata in 
Gendringen) in: 
1 de lijn Kleef/New York; 
2 de lijn Kleef/Den Haag en 
3 de lijn Kleef/Emmerik/Duisburg. 
In figuur 6 is een beperkte genealogie 
opgenomen met de samenhang tussen 
de drie takken. De tak 
Emmerik-Duisburg is niet verder 
uitgewerkt; die is te vinden in de Loo-
Kroniek nummer 38. Voor de takken 
New York en Den Haag is slechts één 
afstammingslijn opgenomen. 
 

Figuur 3. Fragment uit het huwelijksregister van Emmerich 
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Petrus van de Loo uijt Cleef 
In Kleef woonde ook een Petrus van de 
Loo, van wie mij destijds eveneens 
onbekend was wie zijn ouders waren. 
Hij was een "Meister en 
Klumpmacher" (molenaar en klompen-/
schoenmaker) die volgens een 
inschrijving in het Kleefse doopregister 
in de "Specken" (= Spieker) aan de 
Waterpoort in Kleef woonde. Op een 
prent van Jacob van Biezen uit 1653, 
die ik in het Mosaik-Archief te Kleef 
aantrof, is te zien hoe het er daar aan 
de Altrhein in het verleden uitzag met 
de Spieker, de Kruittoren, de 
watermolen, de Waterpoort en de 
Burcht. 
Enkele (straat)namen in het huidige 
Kleef wijzen ter plaatse nog op de 
situatie van destijds, zoals: Bleichen (= 
de bleek), Bleichenberg, Altrhein (= de 
naam van de oude Rijnarm ter plaatse), 
Lohestätte (= Runplein. Run = gemalen 
eikenschors voor de leerindustrie). De 
naam "Lohe" heeft dus niets te maken 
met onze familienaam, zoals ik 
aanvankelijk ten onrechte 

veronderstelde, maar met de 
werkzaamheden die ter plaatse werden 
uitgevoerd. 
 
Er stond daar aan die Rijnarm een 
rosmolen (een molen aangedreven door 
een aan een staak of boom rondjes 
lopend paard) én een watermolen. Met 
deze laatste molen waren er in de loop 
der jaren nog al wat problemen. In de 
directe omgeving stonden namelijk twee 
watermolens, terwijl het verval van het 
water van de Altrhein gering was.  
 
Daardoor kwamen de molens maar 
nauwelijks op gang. De molenaars 
poogden dit te ondervangen door hun 
molendammen te verhogen, waarbij de 
damverhoging door de ene molenbaas 
een verhoging van de dam van de 
andere molenbaas opriep.  
 
Het gevolg was dat de omliggende 
landerijen steeds moerassiger werden. 
Uiteindelijk greep de Graaf van Kleef in 
en werden de hoogtepeilen van de 
dammen definitief vastgesteld, later nog 

Figuur 4. Kleef, Jacob van Biezen, 1653 

Figuur 5. Fragment  uit de Duisburger Intelligenz-Zettel 29-8-1730 met de vermelding van het overlijden 
van klompenmaker Petrus van der Loh, 50 jaar oud 
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KLEEF 
Jan van de Loo “uyt Cleef” 

* ongeveer 1700 
+ 6-4-1779 te Millingen 

x 1e 18-11-1732 Catharina Dammers 
Zie Loo-Kroniek 38 blz 38  

| 

Petrus van der Loo 
* 22-11-1734 Kleef 
+ voor 6-9-1805 

x 1e 18-1-1764 Maria Elisabeth Moëlemans te Gendringen 
x 2e 4-9-1768 Dorothea Beugel te Gendringen  

_____________________________|____________________________ 
|                             |                            | 

AUBURN NEW YORK            DEN HAAG         EMMERIK-DUISBURG  
Uit 2e: Anthonius van der Loo 

* 24-9-1773 Gendringen 
+ 15-10-1842 Gendringen 

x 26-9--1805 Sophia Coenders 
te Gendringen 

Uit 2e: Theodorus van der Loo 
* 14-10-1776 Gendringen 

+ 18-3-1825 Nieuwer Amstel 
x ??? Margaretha Extrale 

(= Lestraden) 

Uit 2e: Joannes van de Loo 
* 2-7-1781 Gendringen 
+ 22-6-1858 Emmerik 
x 2-11-1828 Mechteld 
Heuvelman te Emmerik 

| | | 

Theodorus Arnoldus van der Loo 
* 20-12-1809 Gendringen 

+ Auburn New York 19-02-1896 
x 17-11-1838 Wilhelmina 
Verheijen te Gendringen 

Gerardus Jacobus van der Loo 
* 12-06-1818 Nieuwer Amstel  
x 01-11-1843 Joanna Palm te 

Arnhem,  
* 20-01-1811 Arnhem  

Heinrich Karl van de Loo 

| | | 

Johannes van der Loo 
* 2-8-1845 Gendringen 

+ 23-2-1916 Auburn New York 
x N.N. Petersilli 

Gerardus Jacobus van der Loo 
* 23-08-1852 Arnhem  

+ 28-11-1918 ‘s-Gravenhage  
x 1e 23-08-1876 Wilhelmina 

Frederica Brunsveld te Arnhem  
x 2e Geertruida Jansen 
* 10-10-1856 Arnhem  

Adolf van de Loo 

| | | 

William J. Vanderloo 
* 1876 Auburn N.Y. 

+ 24-6-1950 Throop N.Y. 
x Catharina Schell 

Johannes Theodorus van der 
Loo 

*  28-08-1887 ‘s-Gravenhage  
+ 03-09-1972 Rotterdam  

x 10-10-1913 Maria Frederika 
Brouwer te ‘s-Gravenhage  

* 09-03-1890 Delft 
+ Delft 04-03-1970 

Heinrich van de Loo 

| | | 

Edward P. Vanderloo 
* 23-4-1905 Auburn N.Y. 
+ 26-11-1990 Auburn N.Y. 

x Rose Kosarek 

Gerardus Jacobus van der Loo 
* 20-12-1920 Rotterdam  
x 08-08-1945 Engelina 
Petronella van Dam te 

‘s-Gravenhage  
* ‘27-12-1921 s-Gravenhage  

Heiner van de Loo 

| | | 

Thomas E. Vanderloo 
* 30-8-1939 Auburn N.Y. 

x Patricia Casey 

Alexander Martinus van der 
Loo 

* 04-09-1951 ‘s-Gravenhage  
x 02-12-1983 Marguerite 
Henriette Poublon te ‘s-

Gravenhage  

Maximillian van de Loo 

Figuur 6. Samenhang van de takken New York, Den Haag en Emmerik-Duisburg 
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gevolgd door het verlagen van de 
schuiven en de drempels. Het toezicht 
hierop werd opgedragen aan de stad 
Kleef. 
 
Misschien herinneren sommigen van u 
zich nog het "Peilhuisje" dat we bij de 
laatste Loo-reunie (1999 Asperden) 
bezochten en dat bedoeld was om de 
waterstanden ter plaatse doorlopend te 
controleren. 
 
Petrus overleed in 1730 te Kleef op 50-
jarige leeftijd aan een beroerte. Zie 
figuur 5. 
De door Joost van der Loo verzamelde 
gegevens over Jan en Petrus uijt Cleef 
werden in het Loo-archief aangetroffen 
in de map Kessel. Ik heb me destijds 
afgevraagd waarom die gegevens in de 
map Kessel zaten.  
Achteraf was dit heel verklaarbaar, 
omdat de herkomst van Petrus uijt Cleef 
naar mij later bleek gezocht moest 
worden bij Petrus van de Loe en Maria 
van Schewick, erfdochter van de 
Schaerhof te Kessel. 
 
Verwantschap Joes en Petrus uijt 
Cleef 
Dat er verwantschap tussen Joes en 
Petrus bestaat, is vrij zeker Al eerder 
werd vermeld dat enkele kinderen van 
Peter, doopgetuige waren bij de doop 
van kinderen van Jan.  
 
Eén van de veronderstellingen was dat 
Jan een zoon van Petrus zou kunnen 
zijn, immers Petrus werd omstreeks 
1680 geboren en Jan zou omstreeks 
1700 geboren moeten zijn. Op basis 
hiervan zijn door mij jarenlang - en 
zonder reslutaat - de kerkregisters van 
het Kleverland afgezocht naar "Jannen" 
geboren omstreeks 1700. 
 
Toch de Jan gevonden? 
Vrij recent vond ik echter in het 
doopregister van Hassum een 
inschrijving van een Joes van de Loe 
geboren 06-05-1696, als zoon van 
Wesssel van de Loe, kerkmeester te 
Hassum en Gertrudis Lax (N= Lax). Zie 
figuur 7. 

Getuigen bij de doop van Joes waren: 
Goswinnus van de Loe en Elisabeth 
van de Loo. De naam Joes was voor mij 
niet onbekend: hij komt in de Kleefse 
analen meer voor als naam voor "Jan/
Joannes uijt Cleef".  
De inschrijving in het doopregister was, 
door de verbeterde weergavetechniek 
voor micro-fiches, nu zichtbaar 
geworden, hetgeen voorheen 
waarschijnlijk alleen maar mogelijk was 
bij nauwgezette inzage van het 
origineel.. 
Wessel van de Loe en Gertrudis Lax 
vond ik terug in Weeze. Zij trouwden 
daar op 31-08-1738. Doopgetuigen 
waren: Goswinnus van de Loo en 
Lambertus van den Berg (koster?). 
 
Wessel bleek een zuster Margarita van 
de Loe te hebben, gedoopt 29-06-1671 
te Weeze en een broer Goswinnus 
gedoopt op 24-04-1677 te Weeze met 
als doopgetuigen Peter Schrors (een 
bekende naam, zie Takken Kessel en 
Ottersum) en Jenneke Koppers. 
 
Het geheel bleek aan te sluiten bij de 
Takken Hassum en Dordrecht.  
Bewezen moest nu dus nog worden dat 
deze Joes geboren 6 mei 1696 te 
Hassum identiek zou zijn met "Jan uijt 
Cleef". Een door mij opgestelde lijst van 
doopgetuigen van familieleden leverde 
geen resultaat op voor wat betreft een 
directe verbinding. 
 
Vast staat wel dat deze Joes en Petrus 
familie van elkaar zijn, zij stammen 
beiden af van Jan van de Loe van 
Abroek, gehuwd met Alidt Moermans, 
alhoewel de link wel vijf generaties 
terug in het verleden ligt. Zie Loo-
Kroniek 38, blz 34; daar is een tweede 
genealogie opgenomen waarin deze 
gegevens zijn te vinden. 
 
Van Joes zelf heb ik tot heden in 
Hassum en Weeze verder niets meer 
kunnen vinden. Toch heb ik nog steeds 
de stille hoop mijn kleinzoons eens een 
duidelijke aansluiting te kunnen 
nalaten . 

Figuur 7. Fragment uit het doopregister van Hassum 
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Wilhelm van de Loo 

Inleiding 
Onlangs verscheen in een Duits 
tijdschrift1) een artikel over de 
verovering van Kameroen in 1914 door 
de Engelsen. In dit artikel zijn ook 
enkele verslagen van ooggetuigen 
opgenomen. Eén van deze ooggetuigen 
is Wilhelm van de Loo, de vader van 
onze beschermvrouwe Tante Annelies 
van der Loo - van de Loo. Hij heeft dit 
bericht opgesteld in 1915 ten behoeve 
van het ministerie van buitenlandse 
zaken in Berlijn. In de archieven van 
deze instantie is dit bericht bewaard 
gebleven en nu dus aan de vergetelheid 
ontrukt2). Wij krijgen via hem een 
interessante inkijk in dit strijdtoneel, ver 
van de slagvelden van Verdun, maar 
niet minder heftig en dramatisch 
ondanks de nuchter, zakelijke wijze 
waarop dit bericht is opgesteld.  
 
Wilhelm van de Loo, was geboren in 
Spijk bij Lobith in 18733). Als jongeman 
volgde hij een opleiding tot planter in 
Suriname en leerde daar zijn 
echtgenote kennen: Joanna Muller, 
dochter van de directeur van de 
Surinaamse Bank. Het huwelijk werd in 
1896 gesloten in de kathedraal van 
Paramaribo. Wilhelm was in Suriname 
terecht gekomen omdat daar de 
Millingse Onderneming N.V. 
Landbouwmaatschappij Voorburg met 
plantages actief was4). In deze 
onderneming participeerde de bekende 
Millingse familie Arntz, met wie Wilhelm 
verwant was. In 1899 kwam hij in dienst 
van het West-Afrikaanse 
Plantagebedrijf Viktoria, dat in 
Kameroen voornamelijk cacao, maar 
ook thee verbouwde. Wilhelms 
loopbaan verliep voorspoedig. Hij kwam 
al snel in de directie van de 
onderneming en hij was ook jarenlang 

lid van de regeringsraad van Kameroen. 
In 1911 had hij zich, hoewel 
Nederlander,  tot Duitser laten 
naturaliseren. Op zich een begrijpelijke 
stap voor iemand die in dienst is van 
een Duitse firma in een Duitse kolonie, 
maar achteraf een inschattingsfout, die 
hem duur is komen te staan. Toen de 
eerste wereldoorlog uitbrak veroverden 
de Engelsen als heersende zeemacht 
meteen Kameroen en werden de 
Duitsers, onder wie ook Wilhelm, 
gevangen genomen en in Engeland 
geïnterneerd. Gelukkig kwam hij als 
geboren Nederlander snel weer vrij.  
 
In het Loo-Archief bevindt zich veel 
documentatie over Wilhelm van de Loo 
en zijn tijd in Kameroen. Dit is uniek 
materiaal, vooral ook door de veelheid 
aan foto's, waarvan enkele hier zijn 
afgedrukt.  
 
Kameroen is sinds 1961 een 
onafhankelijk staat in Centraal Afrika en 
een buurland van Nigeria. Het is 
zesmaal zo groot als de Benelux, heeft 
een prachtige natuur met veel oerwoud, 
rivieren en het dominerende 
Kameroengebergte met een nog 

Wilhelm van de Loo (1873-1941) was 
ooggetuige van het oorlogsgeweld in 
Kameroen. 

Richard van de Loo, Soest, oktober 2004 

Wilhelm van de Loo 
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actieve vulkaan. Het vulkanische 
gesteente zorgt voor een vruchtbare 
bodem voor plantages, die ook nu nog 
een belangrijke inkomstenbron voor het 
land betekenen5). In 1884 sloot 
Duitsland een verdrag met de inheemse 
koning, waardoor het in Kameroen 
allerlei rechten verwierf. Tot 1914 was 
Kameroen een Duits protectoraat (een 
soort kolonie), waaraan een einde 
kwam toen de Engelsen en Fransen 
Kameroen op de Duitsers veroverden.    

Het relaas van Wilhelm is opgesteld in 
het Duits en ten behoeve van de 
Nederlandse editie van dit tijdschrift 
vertaald door ondergetekende. De 
spelling van plaatsnamen is hier en 
daar aangepast aan de huidige situatie, 
waarvoor dankbaar gebruik is gemaakt 
van het lemma over Kameroen in de 
Winkler Prins Encyclopedie 8e editie. In 
enkele gevallen is enige verduidelijking 
cursief toegevoegd.  Hieronder volgt 
zijn verslag. 

Verslag van Wilhelm van de Loo over de verovering van Kameroen in 1914 

Viktoria. De haven werd op mijnen 
doorzocht met behulp van enkele 
bootjes. Tegen 13.00 uur in de middag 
legde de kanonneerboot in Viktoria aan. 
Kommandant Strong van dit schip 
stapte over op een roeiboot met een 
witte vlag en bereikte aldus de loopbrug 
naar de vaste wal. Hij gaf de 
dienstdoende vertegenwoordiger van 
het Duitse gezag, de heer v. Krosigk, 
een brief van Kapitein Fuller van de 
Cumberland. De brief deelde mede dat 
de kapitein voornemens was engelse 
troepen aan land te brengen. Indien er 
tegenstand zou zijn, zou Viktoria 
worden beschoten. De heer v. Krosigk 
gaf aan dat Viktoria niet werd 
verdedigd. Om 17.00 uur landen de 
troepen in Viktoria en bij de 
cacaohaven. Op deze laatste plaats 
kwam ook commandant Strong van de 
Dwarf, die mij mededeelde dat hij, toen 
Viktoria zich had overgegeven, ons 
bedrijf wilde bezoeken. De 

De cacao-haven, 
begin 20e eeuw. 
Foto uit het Loo-
Archief 

Tot ongeveer 6 augustus (1914) was er 
via een kabel telegraafverkeer mogelijk 
tussen Duitsland en Kameroen. Toen 
Engeland Duitsland de oorlog 
verklaarde kwam hieraan een einde. 
Later vertelde men mij dat deze kabel 
bij Lazerote (Canarische Eilanden) was 
doorgesneden. Tot 26 augustus hadden 
wij nog een draadloze verbinding met 
Nauen via Togo. Toen verbrak ook dit 
communicatiekanaal. Kapitein 
Schlettwein uit Togo, die met mij in 
Queensferry (Engeland) was 
geïnterneerd, vertelde mij dat de 
Duitsers 26 augustus de zendmasten 
hadden vernietigd. Een engelse kruiser 
voer 2 september langs Viktoria in de 
richting van Douala (een belangrijke 
stad in Kameroen), maar keerde enkele 
uren later terug in de richting van Lagos 
(Nigeria). De engelse kruiser 
Cumberland en de engelse 
kanonneerboot Dwarf gingen 4 
september voor anker op de rede van 
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telefooncentrale werd ontmanteld, 
enkele gebouwen werden doorzocht en 
het magazijn werd geïnspecteerd. Toen 
hij mij vroeg of er duitse soldaten in de 
buurt waren, zei ik dat ik dit niet wist. 
Vervolgens ging Strong met zijn 
manschappen weer aan boord van zijn 
schip. Om 21.00 uur in de avond 
landden er wederom engelse soldaten 
in Viktoria en in de cacaohaven.  
 
De volgende ochtend dienden zich bij  
mij drie engelse marine-officieren aan. 
Zij zeiden mij dat kommandant Fuller 
mij wenste te spreken; hij zou met een 
half uur aan land komen. Even later 
ontmoette ik kommandant Fuller in 
gezelschap van enige officieren en 
matrozen. Kapitein Fuller vroeg mij wie 
het magazijn en de inhoud daarvan 
toebehoorde. Ik antwoordde dat alles 
privébezit was . De kapitein eiste toen 
levensmiddelen voor Europeanen. Toen 
men begonnen was een en ander op 
wagens te laden, klonk een fluitsignaal, 
waarop alle Engelsen haastig het 
magazijn verlieten en terugkeerden aan 
boord van hun schepen. Wij vonden 
later in het magazijn een engelse 
mededeling die aangaf dat inheemse 
(d.w.z. duits-koloniale) troepen in 
aantocht waren en dat de magazijnen 
en de inscheping verzekerd waren.  
 
Een van mijn medewerkers had mij 
reeds 's-nachts verteld dat de duitse 
militaire bevelhebber ter plekke, officier 
K. Gaisser, besloten had de Engelsen 

in Viktoria aan te vallen. Dit bevel werd 
aan de engelse officier in Viktoria door 
reserveluitenant Fickendey over 
gebracht. Om 9.30 uur zagen wij een 
bark met witte vlag naar de kade varen. 
De officier in deze bark deelde ons 
mede de Cacaohaven te ontruimen en 
met name de mensen in veiligheid te 
brengen, omdat met een uur het 
schieten zou beginnen. Een uur later 
opende de Cumberland het vuur met 
grote kanonnen, waardoor het magazijn 
met inhoud totaal verwoest werd en het 
dak van de cacaoloods sterk 
beschadigd werd. Hierna verlieten 
beide schepen de haven en gingen 
buitengaats voor anker. Om 6 uur in de 
morgen kwamen het engelse jacht Ivy 
en twee of drie transportschepen in de 
buurt. In de nacht van 6 op 7 september 
voer de Dwarf kort na middernacht weer 
de haven in en nam de daar liggende 
vrachtschepen mee. Om 7 uur 
's-ochtends voeren alle schepen in de 
richting van de monding van de rivier. 
Tussen 7 en 26 september ruimden de 
Engelsen de versperring in de rivier. Op 
die dag voer de engelse kruiser 
Challenger de haven van Douala 
binnen. Er werd een onvoorwaardelijke 
overgave geeist, die echter werd 
afgeslagen. Daarop werd Douala door 
de Challenger beschoten. De 27ste 
september begon de beschieting 
opnieuw, terwijl franse troepen 
(kleurlingen) de landing bij Dibamba 
Krick, ten zuidwesten van Douala, 
forceerden. Douala werd door onze 
troepen verlaten en werd door de 
Duitse bestuurder Winecke 
overgegeven aan de engelse 
bevelhebber. Vervolgens bezetten de 
Engelsen Douala en, voor zover mij 
bekend, de franse troepen het 
tegenoverliggende Bonaberi, waar de 
spoorlijn begint. Wat er tussen 27 en 30 
september daar gebeurd is, weet ik 
verder niet.  
Mijn bedrijfsleider van de plantage 
Misellele, een luitenant b.d. Guse, werd 
27 september gearresteerd en met zijn 
medewerkers, 11 Europeanen, naar 
Douala overgebracht. Hij werd door 
enige inwoners van die stad, die zich 
aan de Engelsen ter beschikking 
hadden gesteld, ervan beschuldigd 
mensen uit hun stad gedood te hebben 
en in dienst van de duitse troepen te 
staan. Niets van dit alles was echter 
waar. Vervolgens werden de 11 
Europeanen in een boot afgevoerd en 
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de heer Guse werd in een andere boot 
naar de Cumberland gebracht. Nog te 
vermelden is dat de Engelsen al het 
geld, bij elkaar ruim 33.000,-- Mark 
meenamen. Op grond van zijn 
verklaringen werd de heer Guse 3 
oktober weer vrijgelaten en werd hem 
van het ontvreemde geld 20.000,-- Mark 
terug gegeven. Hij had gezegd dat dit 
geld bestemd was om de arbeiders te 
betalen. De heer Guse moest zijn 
erewoord geven dat hij niets zou 
ondernemen tegen de Engelsen of de 
Fransen. Hierna ging hij terug naar 
Missellele, waar onrust heerste onder 
de arbeiders en waar lieden afkomstig 
uit Douala hier en daar hadden 
ingebroken en bezittingen van 
Europeanen hadden gestolen. Guse 
vertelde mij door de telefoon dat 
volgens hem in Douala minstens 12 tot 
15.000 engelse en franse militairen 
waren geland, met veel geschut, 
machinegeweren en honderden 
paarden en muildieren. Ook had hij 
gezien dat van de Cumberland zwaar 
geschut ontscheept was en in Douala 
aan land was gebracht.  
 
De Duitse troepen hebben zich dan 
teruggetrokken richting Edea en hebben 
de overgang over de Dibamba bij 
Yapoma geruime tijd met succes 
verdedigd. Een deel van de spoorbrug 
zou door onze troepen zijn opgeblazen. 
Later lukte het de Engelsen en Fransen 
door hun overmacht de overgang in te 
nemen en richting Edea op te rukken. 
Edea werd nog lange tijd verdedigd, 
maar tenslotte door franse troepen 
ingenomen. Toen ik 3 december Douala 
verliet        
Vochten vijandelijke koloniale franse 
troepen onder leiding van europese 
officieren nog tussen Edea en Yaoundé 
(een grote stad in Kameroen). De 
Fransen zouden aanzienlijke verliezen 
hebben geleden.  
 
De engelse troepen hebben sinds begin 
oktober vanuit Bonaberi geprobeerd de 
noordelijke spoorlijn in bezit te krijgen, 
die door majoor Arnold v. 
Engelbrechten (1883-1956) werd 
verdedigd. Ik moet nog vermelden dat 
de overste Zimmermann zich bevond bij 
de middelste spoorlijn in Kameroen 
bevond in de richting van Edea en 
Yaoundé. Bij de noordelijke spoorlijn 
vonden de eerste gevechten plaats, 12 
kilometer van Bonaberi bij de spoorbrug 

Maka, die door onze troepen was 
opgeblazen. De Engelsen vielen met 
een geweldige overmacht aan, maar 
werden toch door ons verdreven. Later 
werd Maka alsnog bezet door de 
Engelsen toen zij ook nog een 
kanonneerboot hadden ingezet. De 
Engelsen stootten door naar Majuka. 
Majoor Von Engelbrechten bleef met 
zijn troepen de Engelsen lastig vallen 
en bracht hen aanzienlijke verliezen 
toe. Hij had slechts 150 manschappen, 
terwijl de Engelsen 600 man sterk 
waren. Het zou hem zelfs gelukt zijn de 
Engelsen een machinegeweer met veel 
munitie afhandig te maken. Toen ik 
Kameroen verliet waren de Engelsen 72 
kilometer langs de noordelijke spoorlijn 
opgerukt en stond majoor Von 
Engelbrechten, die inmiddels 
versterking had gekregen, naar ik 
hoorde bij Lala. 
 
Een sterke engelse troepenmacht van 
zo'n 750 man is met verschillende 
schepen en één kanonneerboot de 
rivier de Woeri opgevaren, richting 
Jabassi, dat door majoor Haedicke en 
eerste luitenant a.D. Herbst werd 
verdedigd. De Duitse troepen hadden 
daar goede stellingen betrokken. Toen 
de Engelsen in de buurt kwamen, 
werden zij aangevallen en leden zij 
zware verliezen. Volgens een 
protestante missionaris zijn bij deze 
gevechten zeker 270 Afrikanen en 28 
Europeanen aan engelse zijde 
omgekomen. Ook lukte het Haedicke 
om de engelse kanonneerboot Balbus 
tot zinken te brengen. Door de 
overmacht moesten onze troepen zich 
echter uit Jabassi terugtrekken. Jabassi 
werd door de Engelsen bezet, maar zou 
door een Duitse patrouille weer zijn 
aangevallen, waarbij de Engelsen 31 
doden te betreuren zouden hebben. De 
Duitsers trokken zich weer terug, 
richting Somo. Naar men mij vertelde 
hebben de Engelsen Jabassi weer 
opgegeven.  
 
De 2e oktober kam het gewapende jacht 
Ivy bij Viktoria. De eerste officier aan 
boord kreeg van de Duitse 
bestuursambtenaar aldaar de 
mededeling dat Viktoria niet verdedigd 
werd en dat er geen militairen in 
Viktoria aanwezig waren. Daarop kwam 
de kommandant van de Ivy, namens 
kapitein News,  3 oktober aan land bij 
Viktoria en ontving van de aanwezige 
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Europeanen de bevestiging dat zij zich 
tijdens deze oorlog afzijdig zouden 
houden en dat zij ook geen indirecte 
schade zouden toebrengen aan de 
Engelsen en Fransen. Later kwam 
kapitein News samen met de 
gezagsdrager Von Krosigk bij mij in de 
Cacaohaven. De bij mij aanwezige 
Europeanen gaven zich eveneens over, 
waarbij zij de keus hadden zich ofwel 
over te geven ofwel als 
krijgsgevangenen te worden afgevoerd.  
Bij mij werden drie boten onklaar 
gemaakt en werden karabijnen, 
geweren, verrekijkers en twee duitse 
vlaggen meegenomen. Ik maakte de 
kapitein erop attent, toen ik hem het 
verwoeste magazijn liet zien, dat de 
kruiser Cumberland de 5e september 
privé-eigendom had vernietigd. Daarop 
antwoordde News mij dat kapitein Fuller 
van de Cumberland dit niet had 
geweten en verondersteld had dat het 
een spoorwegloods was. Tenslotte 
vertelde mij kapitein News dat ongeveer 
300 Duitsers vanuit Douala waren 
overgebracht naar Lagos, Cotonou of 
Accra. Toen wij de oorlogssituatie 
bespraken, zei hij mij dat de Duitsers 
reeds uit Frankrijk waren verdreven, dat 
engelse troepen aan de belgisch-duitse 
grens stonden en dat keizer Wilhelm de 
oorlog wilde beëindigen met de 
bewering dat niemand had gewonnen. 
Vervolgens verliet het schip de haven. 
De kapitein van de Ivy had aan de 
vlaggenmast van Viktoria een witte 

handdoek bevestigd en gezagsdrager 
Von Krosigk verzocht deze handdoek te 
verwijderen indien er Duitse troepen in 
Viktoria kwamen. De volgende dag 
werd de handdoek verwijderd door 
majoor Gaisser, die toen de 
verantwoordelijke officier voor het 
gebied van Viktoria was.  
 
De Ivy verscheen 8 oktober weer bij 
Victoria. Een boot legde aan bij de brug. 
De officier kreeg de mededeling dat er 
geschoten zou worden  als de Ivy zou 
aanmeren. Daarop verdween de Ivy. Op 
10 oktober wierp de Ivy echter opnieuw 
het anker uit in de haven van Viktoria. 
De kapitein was van plan om de 
mensen die 3 september het gezag van 
de Engelsen hadden erkend naar 
Douala over te brengen. 
Bestuursambtenaar Von Krosigk deelde 
de engelse officier mede dat wij er niet 
over piekerden om Victoria te verlaten. 
Wij hadden namelijk ons erewoord aan 
de Engelsen gegeven en daarnaar 
gehandeld. De voorgenomen actie van 
de Engelsen zou woordbreuk 
betekenen. Daarop voer de Ivy richting 
Douala. 
 
Op 13 november verscheen 's-ochtends 
vroeg bij de haven van Victoria de 
franse kruiser Bruix, het engelse jacht 
Ivy, twee engelse kanonneerboten, een 
engels bewapend raderschip en een 
frans transportschip. Viktoria kreeg de 

Verwoestingen  
aan de 
bedrijfsgebouwen 
als gevolg van de 
beschietingen door 
de engelse kruiser 
Cumberland. 
Foto Stichting Loo-
Archief 
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boodschap dat het beschoten zou 
worden indien deze nederzetting zich 
niet binnen één uur onvoorwaardelijk 
zou overgeven. De overgave gebeurde 
niet. In Viktoria en in de Cacaohaven 
waren namelijk twee treinen met Duitse 
troepen onder leiding van de luitenants 
Feldmann en Hoffmann. Om 9.20 uur 
begon de beschieting van Victoria en de 
Cacaohaven door de engels/franse 
armada. Ongeveer 750 granaten 
werden op beide locaties afgevuurd. In 
Victoria werden verschillende 
gebouwen sterk beschadigd en werd 
één kind gedood. In de Cacaohaven 
werd het directiehuis zwaar getroffen, 
ging een onderkomen voor ambtenaren 
in vlammen op en werden nog enkele 
andere gebouwen beschadigd. Om 
10.00 uur landen ongeveer 75 engelse 
mariniers tussen de katholieke kerk en 
het hospitaal bij de cacaohaven. Gedekt 
door de beide kanonneerboten trokken 
deze militairen op naar Victoria, met 
uitzondering van zes militairen die de 
Cacaohaven bezetten. Onze koloniale 
troepen zouden zich hebben 
teruggetrokken in de richting van 
Boniadicombo. In de middag zag ik een 
kleine Duitse patrouille in de 
Cacaohaven. De Engelsen bezetten de 
heuvel met het bestuurscentrum.  
 
Op 14 november kregen wij het verzoek 
naar Victoria te komen en werd ons 
medegedeeld dat wij de 15e november 
om 11.00 uur naar Douala zouden 
worden overgebracht. De 15e november 

gingen alle Europeanen uit Victoria en 
Cacaohaven aan boord van het franse 
transportschip Niemen, dat hen naar 
Douala bracht. Alleen de regeringsarts 
dr Beyer met vrouw en drie kinderen en 
een verpleegster mochten achterblijven. 
In Douala werden wij ondergebracht in 
een huis van de Afrikaanse Fruit 
Kompagnie. In Douala onderhandelde 
ik met de engelse politieke officier om 
het werk op de plantages doorgang te 
laten vinden. Dit werd mij toegezegd. 
Deze toestemming werd later echter op 
instigatie van, naar ik aanneem, de 
inmiddels aangetreden gouverneur-
generaal van Nigeria Sir Fredrick 
Lugard (1858-1945) weer ingetrokken.  
 
Op 19 november werden de 
Europeanen uit Victoria en Cacaohaven 
weer naar Victoria gebracht, met de 
mededeling dat zij daar konden blijven. 
Ik bleef in Douala omdat ik op grond 
van mijn Nederlandse afkomst 
toestemming kreeg naar Europa terug 
te keren. 1 december kreeg ik het 
bericht dat ik met het stoomschip 
Appam naar Plymouth kon reizen. Toen 
de politieke officier mij vroeg of ik 
Nederlander was, antwoordde ik dat ik 
weliswaar Nederlander was door 
geboorte, maar dat ik mij in 1911 tot 
Duitser had laten naturaliseren. Toen 
werd mij gezegd dat men mij als 
krijgsgevangene beschouwde en dat ik 
3 december met de Appam naar 
Engeland zou worden overgebracht. 
Aan boord van de Appam bevonden 

Een peloton 
inlandse troepen. 

Foto Stichting Loo-
Archief 
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zich ongeveer 325 Duitsers, onder wie 
80 vrouwen en 30 kinderen. De 
volgende dag voegden zich bij hen nog 
ongeveer 25 Europeanen uit Victoria en 
Cacaohaven. Buea en Soppo werden 
15 november door ongeveer 1500 
franse en engelse manschappen 
ingenomen. De officieren Gaisser, Von 
Behr, Feldmann en Bärensprung alsook 
enige onderofficieren werden gevangen 
genomen en samen met inwoners van 
Buea en Soppo aan boord van de 
Appam gebracht.  
De luitenants Tiede en Hoffmann wisten 
met ongeveer 100 koloniale 
manschappen te ontkomen en zouden 
zich hebben aangesloten bij majoor Von 
Engelbrechten. Bij Buea vielen Dr 
Borchert, reserve-luitenant Scheer, 
administrateur Wiese en sergeant-
majoor Siebrandt, die op het laatste 
moment het machinegeweer 
onbruikbaar had gemaakt.   
 
Drie december verlieten wij Kameroen, 
passeerden onderweg Forcados, 
Lagos, Freetown en Gibraltar. 
Achtentwintig december bereikten wij 
Liverpool. In Freetown lag het 
stoomschip Professor Woermann. De 
kapitein van dit schip zei ons dat hij half 
augustus midden op de Atlantische 
oceaan was gekaapt door een engelse 
kruiser. Negenentwintig december 
werden wij naar Queensferry gebracht. 
Zoals wij later van een dominee uit 
Londen genaamd Scholten te horen 
kregen waren de vrouwen en kinderen 

via Londen en Rotterdam in Keulen 
terecht gekomen. In Queensferry was ik 
in een kamp met ongeveer 2200 
Duitsers, vooral zeelieden, 
geïnterneerd. Wij waren ondergebracht 
in een oude fabriek, die vroeger had 
toebehoord aan de firma Siemens & 
Halske. Doordat ik kon duidelijk maken 
dat ik een geboren Nederlander was, 
werd ik 16 januari vrijgelaten. De 
volgende dag, 17 januari, kwam ik om 
19.00 uur 's-avonds aan in Rotterdam 
samen met nog twee andere 
Nederlanders. Het onderkomen in 
Queensferry was voor ons niet bepaald 
gunstig. Het sanitair was beneden alle 
peil. De verzorging van de maaltijden 
was gelukkig redelijk omdat dezen door 
duitse scheepskokken werden bereid. 
Als gevolg van het slechte onderdak 
was een groot deel van de 
geïnterneerden uit Afrika ziek 
geworden. Volgens bericht van Dr 
Beyer, die enkele dagen in Queensferry 
was geïnterneerd, maar met enkele 
missionarissen werd vrijgelaten, zou de 
accommodatie in het ziekenhuis van 
Queensferry niet slecht zijn.  
 
Het is wellicht interessant uit te zoeken 
welke verbindingen de engelse 
oorlogsschepen met Fernando Poo 
hadden.  
 
Ondertekend door: 
Willem van de Loo,  
Münster in Westfalen,  
Hochstrasse 3.  

Noten 
1 Mitteilungsblatt Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen; Freunde 

der früheren deutschen Schutzgebiete, Nr. 90, 2004, 68-74. 
2 Langs verschillende kanten is het Loo-Archief op deze publikatie geattendeerd. De 

heer F. Belser uit Oldenzaal, die zelf in Kameroen als planter heeft gewerkt in de jaren 
'50 van de vorige eeuw en daar nota bene in het zelfde huis als Wilhelm van de Loo 
heeft gewoond, is door dit artikel op het spoor van het Loo-Archief gezet. Voorts heeft 
prof. dr Jürgen van de Loo uit Münster, zelf een kleinzoon van Wilhelm van de Loo, ons 
een kopie van het bewuste artikel toegestuurd. Wij zeggen hen van harte dank voor 
deze voor ons familie-archief zeer waardevolle informatie.  

3 Biografische informatie over Wilhelm van de Loo, die "der Kameruner" werd genoemd, 
en over zijn gezin is te vinden in het artikel van zijn dochter Carla Tophoff-van de Loo 
in de Loo-Kroniek nr. 21, oktober 1982 getiteld: Einige Erinnerungen an den nichtalltäg-
lichen Lebenslauf meiner Eltern. P. 36-40. 

4 Over deze onderneming heeft de heer Wil Oteman in het Millings Jaarboek 2003 een 
boeiend artikel geschreven met als titel: Plantage Voorburg, een Millings bedrijf in Suri-
name. P. 89-103. De auteur is zo vriendelijk geweest het Loo-Archief een kopie van dit 
artikel toe te sturen. Hiervoor zijn wij hem erkentelijk. 

5 Voor informatie over Kameroen en haar plantagecultuur wordt verwezen naar het infor-
matieve en rijk geïllustreerde boek van de heer F. Belser, getiteld: Ein Jahrhundert Tee 
am Kamerunberg. Namibiana Buchdepot, Delmenhorst (Duitsland), 2004, ISBN 3-
936858-03-9. www.namibiana.de   Voor dit boek heeft de heer Belser goed gebruik 
kunnen maken van de in het Loo-Archief aanwezige documentatie over Wilhelm van de 
Loo en zijn tijd in Kameroen. De heer Belser is zo vriendelijk geweest het Loo-Archief 
een exemplaar van zijn boekwerk te schenken, waarvoor onze welgemeende dank!  
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De heer G.F. Belser heeft een boek 
geschreven over de theeplantages in 
Kameroen, waar rond 1900 ook 
Wilhelm van de Loo een belangrijke 
rol heeft gespeeld. De heer Belser 
heeft ten behoeve van dit boek 
onderzoek gedaan in het Loo-Archief 
en daar waardevol materiaal 
gevonden. Nu zijn boek gereed is, 
heeft hij het Loo-Archief niet alleen 
een exemplaar van dit informatieve 
boek geschonken, maar ook een 
samenvatting daarvan opgesteld 
speciaal voor ons familietijdschrift. 
Wij laten hieronder de heer Belser zelf 
aan het woord. 

Toen de heer Richard van de Loo mij 
verzocht in de Loo-Kroniek een korte 
inleiding te schrijven over mijn boek "Ein 
Jahrhundert Tee am Kamerunberg", heb 
ik dit gaarne toegezegd. Dankzij de 
welwillende medewerking van de 
Stichting Loo-Archief ben ik in staat 
gesteld om in het Loo-Archief over 
Wilhelm van de Loo ("der Kameruner") 
een en ander te vinden. Van de door mij 
gevonden informatie en fotomateriaal 
heb ik voor mijn boek dankbaar gebruik 
kunnen maken. Met een tussenruimte 
van ongeveer 50 jaar, was Wilhelm van 
de Loo in zekere zin mijn voorganger op 
dezelfde plantage bij Soppo op de 
Kameroenberg, waar hij met zijn gezin in 
hetzelfde huis woonde, dat ook mij later 
met vrouw en kinderen vele jaren tot 
woning diende. Een huis, dat nu -een 
eeuw later- nog steeds wordt bewoond 
en in goede staat verkeert. Door dit 
gegeven is tussen Wilhelm van de Loo 
als cacaoplanter en mijzelf als 
theeplanter (beide planters in hart en 
nieren) een soort band ontstaan. 
Bovendien hebben wij beiden een 
langere periode in Kameroen gewerkt. 
Zoals een boer binding heeft met zijn 
grond, zo voelen planters zich verbonden 
met hun plantage en met al degenen die 
voor of na hen dezelfde grond hebben 
bewerkt. 

Mijn boek heeft ten doel de geschiedenis 
van de theecultuur in Kameroen voor het 
nageslacht vast te leggen. Dit was meer 
dan alleen mijn bijdrage in de vijftiger 
jaren, zodat ik veel onderzoek moest 
verrichten, om zowel de perioden vóór 
mijn tijd als erna aan het licht te brengen. 
Koloniale archieven in Duitsland en ook 
het Loo-Archief hebben hieraan 
bijgedragen, evenals bronnen uit het 
Kameroen van heden. Om de lezer in te 
voeren in het onderwerp, handelt het 
eerste hoofdstuk over de geschiedenis 
van thee in het algemeen en eindigt in 
1897 met het planten van theezaden in 
de botanische tuin bij Buea. Het tweede 
hoofdstuk beschrijft de Kameroenberg 
geografisch, geologisch, klimatologisch 
en zijn natuurlijke omgeving. In hoofdstuk 
3 vindt men enkele historische feiten 
over de Kameroenberg en zijn omgeving 
vanaf 500 v. Christus tot aan het einde 
van de 19e eeuw.  

Door G.F. Belser, Oldenzaal 

Theecultuur in Kameroen 
Licht op honderd jaar arbeid en 
doorzettingsvermogen 
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Hierna volgt een hoofdstuk over het 
leven en werk van een planter in het 
algemeen, terwijl hoofdstuk 5 de 
geschiedenis van een plantershuis bij 
Soppo en zijn bewoners beschrijft. Dit 
hoofdstuk schenkt uitgebreid aandacht 
aan Wilhelm van de Loo. Hoofdstuk 6 
handelt over de koloniale periode van 
deze Duitse kolonie vóór de eerste 
wereldoorlog. Ook hier betreft het alleen 
de Kameroenberg en omgeving.  
 
Hoofdstuk 7 gaat dieper in op de eerste 
pogingen om in Kameroen de theecultuur 
van de grond te krijgen en in het 
volgende hoofdstuk de tweede poging in 
de dertiger jaren door de West-
Afrikanische Pflanzungsgesellschaft 
Victoria op de cacaoplantage bij Soppo. 
Deze tweede poging kon door de 
financiële en economische wereldcrisis in 
de die jaren niet met succes worden 
bekroond. Hoofdstuk 9 speelt in de 
vijftiger jaren na de tweede Wereldoorlog 
en verhaalt over de opbouw van Tole, 
het herstel van het experiment uit de 
dertiger jaren en de uitbreiding van het 
geplante areaal. Hierop volgen enige 
hoofdstukken, waarin niet alleen 

specifieke problemen worden behandeld, 
maar tevens alle voorkomende 
werkzaamheden op een theeplantage in 
het algemeen en op Tole in het 
bijzonder, waarbij aan het plukken van 
het theeblad speciale aandacht wordt 
besteed. Hoofdstuk 12 bespreekt de 
fabricage van de thee, waarbij onder 
meer ook de bouw en inrichting van de 
fabriek aan bod komen en de lezer een 
indruk krijgt hoe men van een groen blad 
in een fabriek via een complex 
verwerkingsproces zwarte thee maakt.  
Het voorlaatste hoofdstuk beschrijft de 
opening van de eerste theefabriek in 
Kameroen en nog enige andere thee-
experimenten. Het boek eindigt met 
hoofdstuk 14, dat handelt over de 
ontwikkeling van de theecultuur in de 
laatste 40 jaar op Tole en in andere 
delen van Kameroen. Ook komt het 
probleem van brandhout als brandstof 
aan de orde, alsmede een nieuwe 
fabricagemethode. Het toont tevens, dat 
ook in een jong onafhankelijk 
ontwikkelingsland de vooruitgang niet 
heeft stil gestaan en dat lessen van het 
verleden ook nu nog hun vruchten 
afwerpen.  

Het plantershuis in 
Soppo, waar zowel 
Wilhelm van de Loo 
als G.F. Belser heb-
ben gewoond. 
Foto Stichting Loo-
Archief 

De prijs van dit boek bedraagt € 12.50 exclusief verzendkosten.  
U kunt het rechtstreeks bestellen via de uitgever Namibiana Buchdepot te Delmen-
horst (Duitsland) per telefoon: 04221-1230240 (werkdagen tussen 16.00 en 20.00), 
fax: 04221-1230241,  
e-mail: buchdepot@namibiana.de 
website: www.namibiana.de 
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De (verre) familie ontmoeten tijdens 
een Loo-reünie.  
Die ontmoeting bewerkstelligen is al 
een kunst op zich.  
Zoveel mensen, zoveel takken, 
zoveel verschillen …….  
en toch …..  
er is iets dat ons bindt …..  
We zijn allemaal familie, dichtbij, of 
ver weg……….  
maar toch allemaal familie.  

Hoe kan je er nou voor zorgen dat 
iedereen elkaar daadwerkelijk kan 
ontmoeten en elkaar kan leren kennen? 
Een blik naar het verleden kan duidelijk 
maken waar onze gezamenlijke basis 
ligt … en wat ons bindt. …, maar leer je 
daarmee ook de huidige familieleden 
genoeg kennen? Zou het niet goed zijn 
om onze blik juist meer naar het ‘nu’ te 
richten? Wat houdt die verre neef bezig 
in zijn dagelijks leven? Wat maakt dat 
nichtje van je zo bijzonder? Welke 
onvermoede kwaliteiten schuilen er 
binnen de familie van nu?  
 
Zoals gezegd is het organiseren van 
een dergelijke ontmoeting al een kunst 
op zich. Maar zou deze ontmoeting niet 
juist gebruik kunnen maken van de 
kunst? Het zien van kunst leidt vaak tot 
interessante vragen en goede 
gesprekken. Zouden er geen 
familieleden zijn die zich actief met het 
maken van kunst bezighouden? Een 
eerste korte inventarisatie maakte al 
duidelijk dat er veel meer familieleden 
zijn die zich met kunst bezighouden, 
dan van tevoren gedacht. Zo blijken er 
enkele “van de(r) Loo’s” te zijn die er 
zelfs hun geld mee verdienen. Maar 
zeker ook niet te vergeten de mensen 
die er hun grote hobby van hebben 
gemaakt. De familie blijkt behoorlijk 
creatief te zijn. Zou het bekijken van de 
kunst van je familieleden niet een mooie 
insteek zijn om een gesprek tot stand 
laten komen over wie we nu zijn en wat 
ons bezig houdt?  
 
Dit is het uitgangspunt geweest van de 
huidige loo-reüniecommissie, te weten: 
Barbara van de Loo,  
Dick van de Loo,  
Elisabeth Seifert-van de Loo,  
Nicole Raab,  
Paul van de Loo en  
Tina van der Loo.  

Ontmoeting in de kunst ……  
de kunst van het ontmoeten 
 
17 September 2005, Familiereünie  

De Aspermolen 
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In het vorige nummer is een uitgebreid 
artikel opgenomen over de tak Üdem-
Koblenz. Heinz Rodenberg zond ons de 
complete genealogie van Carolus 
Josephus (Carl) van de Loe. Deze 
complete genealogie omvat alleen in 
tekst al ruim 30 pagina‘s. Daarnaast zijn 
er ook nog diverse foto‘s. De redactie 
van de Loo-Kroniek constateert dat er 
enerzijds wel Loo-familieleden in de 
genealogie te vinden zijn. Anderzijds 
zijn er ook (veel meer) gegevens van 
aangetrouwden opgenomen. 
Deze twee feiten hebben ertoe geleid 
dat besloten is om deze complete 
genealogie niet op te nemen in de Loo-
Kroniek. Gezien echter de historische 
waarde van de genealogie én de 
verwachting dat diverse familieleden 
zeer geïntersseerd zijn in het verhaal 
hebben we besloten om bij voldoende 
belangstelling een speciale uitgave te 

De tak Üdem-Koblenz 
Deel 2 
Door Lex van der Loo, Zoetermeer 

Op 17 september 2005 zal voor de 
15de keer een Loo-familiereünie 
plaatsvinden, dit keer met het thema 
“ontmoeting in de kunst”. Tijdens de 
reünie krijgt u de gelegenheid om een 
kunstwerk te exposeren en/of de 
kunstwerken van uw medefamilieleden 
te bewonderen bij de Loo-kunst-
tentoonstelling. Voor de kinderen en 
andere geïnteresseerden zal er tevens 
een creatieve activiteit georganiseerd 
worden. Er is bij het samenstellen van 
het programma ook rekening gehouden 

met de mensen die meer 
geïnteresseerd zijn in het verleden en 
de familiegeschiedenis. Met al deze 
ingrediënten hoopt de reüniecommissie 
een interessante Loo-reünie te 
organiseren voor de hele familie, 
waarbij u uw familieleden persoonlijk 
kunt ontmoeten.  
 
Via de Loo-Kroniek, de website 
www.loo-archief.nl en de post zult u op 
de hoogte gehouden worden over de 
ontwikkelingen.  

Oproep voor deelname aan de tentoonstelling! 

Iedere deelnemer aan de reünie kan 
één zelfgemaakt kunstwerk 
tentoonstellen. Wij denken hierbij aan 
tekeningen of schilderijen, maar ook 
aan beeldhouw- of boetseerwerken.  
Vindt u het leuk om een kunstwerk te 
laten zien aan uw familie, dan kunt u 

dat voor 1 maart 2005 laten weten aan: 
Nicole Raab,  
tel. 010-5010233  
e-mail: nicole.raab@12move.nl. 
Vermeld hierbij duidelijk uw naam, 
telefoonnummer en het soort kunstwerk 
dat u tentoon wil stellen. 

maken, waarin deze gegevens zijn 
opgenomen. Voorlopig gaat het om een 
Duitstalige uitgave. Mocht blijken dat er 
ook voldoende belangstelling is voor 
een Nederlandse uitgave, dan zullen we 
nagaan of we een vertaling kunnen 
maken. 
De uitgave zal tegen kostprijs worden 
verspreid. We verwachten dat de 
kostprijs inclusief verzendkosten 
maximaal € 9,00 zullen bedragen. 
 
Indien u belangstelling heeft voor deze 
speciale uitgave verzoeken wij u dat 
kenbaar te maken door uiterlijk 1 
februari 2005 een kaartje te sturen naar  
Stichting Loo-Archief,  
T.a.v. Philo van de Loo,  
Gravenborch 11,  
3992 CA  Houten  
of een email te sturen aan: 
philo.van.de.loo@wanadoo.nl 
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19 juni 2004: kerkelijk gehuwd (wettelijk 
12 juni te Naarden) te Mheer (Zuid-
Limburg) mr Charles A.C.G.P.M. baron 
de Loë en Joyce C.A. Koster. Stam 
Wissen-Mheer.  
 
24 september 2003 vierden in Kapellen 
(België) Rob en Thil van de Loe - van 
Rijckevorsel van Kessel hun gouden 
huwelijksfeest. Wij wensen het gouden 
paar nog vele gelukkige en gezegende 
jaren. (Tak Wetten-Venlo, N.P. 203) 
 
12 augustus 2004 geboren te Soest 
Stephen Willem van de Loo, zoon van 
Nils van de Loo en Antine Visée. (tak 
Wetten-Dieren, N.P. 194). 
 
13 september 2004, geboren te Berlijn 
Anouk Marie Felicitas Vandré, dochter 
van Paula von Loë en Dr Daniel Vandré 
(tak Wissen). 
 
7 oktober 2004 geboren te Beek bij Nij-
megen Roel Willem Anton Marie Loo-
sen, zoon van Joost en Cécile Loosen-
van de Loo (tak Asperden, N.P. 219). 
 
10 oktober 2004 geboren Hugo Diede-
rick Albert Maria de Loë, zoon van ba-
ron en barones Edu en Cuna de Loë - 
Stiel. Stam Wissen/Mheer. 
 
16 oktober 2004 huwden te Abcoude 
(kerkelijk te Baambrugge) Wouter Jo-
hannes Olivier Marie van de Loo en 
Sascha Paulina van Acker. (Tak Wet-
ten-Dieren, N.P. 193/194. 
 
20 november 2004 te Hilversum op-
nieuw bij Flop van der Loo-van der 
Grinten, zowel een bestuursvergadering 
als een bijeenkomst van de takverte-
genwoordigers 

Gegevens voor deze rubriek kunnen gestuurd worden aan de secretaris van de 
Stichting Loo-Archief, Philo van de Loo, Gravenborch 11, 3992 CA  Houten.  
We verzoeken u een exemplaar van uw geboorte-kaarten, huwelijksaankondigingen, 
overlijdenskaarten, enz te sturen ten behoeve van het archief.  

Kroniekgegevens 
20 februari 2003, geboren te Hamburg 
Cornelius van de Loo, zoon van Markus 
en Bettina van de Loo - Zimmermann. 
Stam Asperden, N.P. p. 213 als 3 onder 
XVb. 
 
15 november 2003: te Hilversum 53ste 
vergadering van het bestuur van de 
Stichting Loo-Archief. 
 
15 november 2003: te Hilversum bij 
Flop van de Loo-van der Grinten ge-
slaagde bijeenkomst van takvertegen-
woordigers. 
 
3 februari 2004 huwden voor de wet en 
kerkelijk te Amsterdam: mr Frank M.J. 
van de Loo en Tieleke van der Drift, 
dochter van Hendrik van der Drift 
(1889-1956) en Mathilde W.A. van de 
Loo (1894-1973). Beide echtelieden 
behoren tot de stam Wetten, zie N.P. p. 
188 en p. 191. 
 
15 maart 2004: te Hilversum 54ste ver-
gadering van het bestuur van de Stich-
ting Loo-Archief. 
 
 

16-10-2004 
Wouter van de Loo en Sascha van Acker 
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Huub Timmermans (1916-1998) is via 
zijn moeder Geertruida Huberta van de 
Loo aangehaakt aan de tak Kessel-
Ottersum. 
Richard en Huub brachten hun bezoek 
op 28 maart 1992 aan de onderstaande 
familie op hun oude en fraaie boerderij 
Waranda te Sambeek. De boerderij 
heette vroeger Hatendonck blijkens een 
oude gevelsteen met die naam en het 
bijbehorende wapen.  
 
Genealogie 
Johannes Petrus van de Hubertus van 
de Loo, huwde met Maria Catharina 
Stevens. 
Uit dit huwelijk: 
Johannes (Jan) Aloysius Petrus van de 

Loo, geboren Sambeek (nu gemeente 
Boxmeer) 6 februari 1933, huwde 
(burgerlijk en wettelijk) Boxmeer 8-9-
1960 Petronella H.F. Arts, geboren 20-
2-1935, dochter van Johannes Antonius 
Arts en Hendrika Theodora Mathea (of 
Martha?) van Kempen. Zij wonen op de 
boerderij, ingericht met veel 
boerenantiek en koper, en waren het 
ontvangende echtpaar. Aardige 
mensen! 
Uit dit huwelijk: 
1 Johannes Victor Wilhelmus van de 

Loo, geboren Boxmeer 19-06-1961 
2 Josephus (Jos) Johannes Wilhelmus 

van de Loo, geboren Boxmeer 15 
maart 1963, huwde Vierlingsbeek 
(kerkelijk Vortum Mullem)18 maart 
1988 Hendrika (Henriet) Gerarda 
Hermina Deenen, geboren Boxmeer 
20 juni 1963, dochter van Joachim 
Cornelius Carolina Deenen en 
Gerarda Cornelia Josephina van 
Kempen. Uit dit huwelijk: Jorn 
Johannes Joachim Josephus van de 
Loo, geboren 23-10-1991 

3 Catharina Wilhelmina Hendrica van 
de Loo, geboren 24 augustus 1965. 

Tak Sambeek 
Door Richard van de Loo, 26 januari 2003 

Literatuur: 
Het voormalige adellijke huis Hatendonck, Merlet februari 1973. 

De Loo-Kroniek is een uitgave van de Stichting Loo-Archief en verschijnt één of twee 
maal per jaar. Begunstigers van de Stichting ontvangen het tijdschrift kosteloos. De 
minimumbijdrage voor begunstigers bedraagt € 12,--  per jaar. Zonder wederopzeg-
ging wordt het donateurschap automatisch verlengd. 
De stichting heeft ook een website: www.loo-archief.nl. 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Loo-
Archief worden gepubliceerd. Gegevens mogen ten behoeve van privé-doeleinden 
worden gebruikt. 

In NEDERLAND: Bankrekening van de Penningmeester: ABN-AMRO nr 
54.20.16.664  t.n.v. Stichting Loo-Archief, POSTBANK nr  44 03 940 te Oegstgeest 

Adreswijzigingen en opgave nieuwe 
begunstigers gaarne aan: 
Abonnementenadministratie; 
Sterappelhof 50, 
2728 KR Zoetermeer,  
e-mail: lex@vanderloo.nu 

Stichting Loo-Archief,  
Philo van de Loo,  
Gravenborch 11,  
3992 CA  Houten,  
Tel: 030-6351611, 
e-mail: philo.van.de.loo@wanadoo.nl 

Redactieteam: Floris van de Loo, Richard van de Loo, Sabine Handgraaf-van de Loo 
en Lex van der Loo (eindredactie).  

Naar aanleiding van het bezoek van 
Richard van de Loo en Huub Timmer-
mans aan de familie Van de Loo van 
de tak Samsbeek is de volgende ge-
nealogie opgetekend. 
In een volgend nummer van de Loo-
Kroniek zal deze tak uitvoeriger aan 
de orde komen. Voorlopig hierbij de 
eerste aantekeningen. 

Colofon 
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Schenking Portret 
Door Richard van de Loo, Soest 

Op de takvertegenwoordigersdag in 
november 2003 heeft Yvonne van 
Embden-Van de Loo een portret ge-
schonken aan de Stichting Loo-
Archief, waarop zij afgebeeld staat 
met haar broer Felix en haar zus 
Edith. 

Uit de nalatenschap van Felix van de 
Loo is door de goede zorgen van zijn 
zuster Yvonne van Embden - van de 
Loo de Stichting Loo-Archief verrijkt met 
een fraai olieverfschilderij (80 x 120 
cm), waarop de drie kinderen uit het 
gezin van Felix van de Loo Sr. (1885-

1960) en zijn vrouw Marie Louise van 
Eekelen (1897-1977) staan afgebeeld. 
Deze kinderen zijn vanuit de toeschou-
wer gezien: links Felix junior (1929-
2003), in het midden Edith (geb. 1922, 
later gehuwd met Mr Jan Scholtens) en 
rechts Yvonne (geb. 1926).  Het gezin 
woonde toentertijd in Brummen, waar 
vader Felix steenfabrikant was. Een 
jongere broer van zijn echtgenote was 
kunstschilder en hij is de maker van dit 
schilderij, zoals blijkt uit zijn signatuur 
rechtsonder. Zijn naam is Leo Theodoor 
Joseph van Eekelen, geboren 1 maart 
1900 te Winterswijk en overleden 1974 
in Den Haag. Hij heeft zijn opleiding 
genoten aan de Rijks Academie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam en 
volgde onder meer lessen bij Prof. Ter 
Kinderen. Studies heeft hij ook gevolgd 
aan de Vrije Academie te Parijs. Hij 
heeft ook portretten geschilderd van 
Koningin Juliana en van de toenmalige 
prinses Beatrix. Dit mooie portret is ge-
schilderd omstreeks 1930; een datering 
ontbreekt. Felix jr. had voor dit portret 
veel zorg. Toen ik hem en zijn vrouw 
Marie-Pauline Cremers een keer in hun 
woning in Arnhem een bezoek bracht 
had dit portret een ereplaats: in hun 
zitkamer boven de theetafel. Felix was 
altijd erg gehecht aan zijn geboorte-
plaats en wilde daar ook begraven wor-
den. Deze wens van hem is vervuld. Na 
zijn onverwachte dood 14 februari 2003 
in Arnhem is hij in Brummen begraven. 
Het portret is een waardevolle aanvul-
ling van de collectie van het Loo-
Archief. Onze dank gaat daarom uit 
naar hem en heel speciaal naar zijn 
zuster Yvonne.  
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