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Met dit artikel los ik een oude belofte in. In 
mijn artikel in Loo-Kroniek 48 over onze 
stamvader Bruen van den Loe en zijn 
gezin, kondigde ik namelijk een vervolg 
hierop aan. Dit vervolg gaat over de latere 
generaties Van den Loe op hun 
stamgoederen Abroeck en Overelve, die 
zijn gelegen in het westelijk deel van de 
gemeente Weeze (zie afbeelding 1). 1 Over 
de lotgevallen van beide bezittingen en 
dus ook over de daarbij direct betrokken 
familieleden zijn wij goed geïnformeerd 
door de gelukkige omstandigheid dat er 
archivalische bronnen bewaard zijn 
gebleven. Het goed Abroeck was namelijk 
een leengoed van kasteel Wissen en 
Overelve een leengoed van het klooster 
Grafenthal te Asperden. Een goede 
administratie van de leenovereenkomst en 
de erfopvolging was essentieel voor een 
zorgvuldig beheer. De op kasteel Wissen in 
het kasteelarchief bewaard gebleven 
administratie over Abroeck en het zich nu 

Richard van de Loo,  
Soest, 3 januari 2015 

De latere 16e eeuwse generaties Van den Loe op 
Abroeck en Overelve te Weeze 

in het Collegium Augustinianum Gaesdock 
(bij Goch) bevindende archief van het 
voormalige klooster Grafenthal vormen 
een kostbare schat aan informatie over 
onze familie. Nu door dr. Dieter Kastner 
onlangs een grondige beschrijving van het 
archief van Wissen in druk is 
gepubliceerd, is dit archief veel beter 
toegankelijk geworden.2 De publicatie van 
dit werk vormde voor mij een belangrijke 
stimulans mijn belofte in te vullen.3 
 
Dit artikel vormt een bouwsteen in een 
groter project, namelijk een genealogisch 
overzicht over de familie Van den Loe in 
de 16e en 17e eeuw. Dit is een ambitieus 
project, want er was in die tijd nog geen 
burgerlijke stand. Belangrijke aanzetten 
tot een dergelijke genealogie zijn gegeven 
door Leo van de Loo (1887-1958) en door 
Joost van der Loo (1907-1985).4 Op hun 
werk bouw ik in dit artikel voort. Niet 
onvermeld mag blijven verder de 
archivaris Ernst Tode, die in de jaren ’30 
van de vorige eeuw bezig is geweest met 
een omvangrijke publicatie over het 
archief in Wissen, die echter nooit in druk 
is verschenen. Er is echter nog wel een 
typoscript, waarvan één exemplaar zich 
ook in het Loo-Archief bevindt. Hierin 
wijdt de heer Tode zelfs een apart 
hoofdstuk aan onze familie op Abroeck. 
Het onderstaande genealogische overzicht 
pretendeert geen volledigheid. Wij weten 
bijvoorbeeld niet of de oudste kleinzoon 
van Bruen van den Loe, eveneens Bruen 
geheten en dus genoemd naar zijn 
grootvader, nakomelingen had.5 

De kinderen van Johan van den Loe 
en Hermanna van Wildt op Abroeck en 
Overelve  
De tweede zoon van stamvader Bruen, 
Johan de oudste, zet de stam Van den Loe 
voort. Uit zijn huwelijk met Hermanna van 
Wildt stammen minstens vier kinderen: 
Seger, Johan, Itgen en Johanna. Het zijn 
typische familienamen, zoals toen 
gebruikelijk was. De oudste zoon is 
genoemd naar zijn oom, de Kleefse 
kannunik Seger van den Loe. Johan is 

Afbeelding 1. 
Overzichtskaart van de 
ligging van Abroeck, 
Overelve, Drei Höfe en 
Weeze. 
Kaart van http://
www.openstreetmap.org/
#map= 
15/51.6292/6.1767 
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 genoemd naar zijn vader, maar dus ook 
naar zijn ooms en indirect naar ridder 
Johan van den Loe. Itgen is genoemd naar 
grootmoeder Itgen van Groesbeeck. 
Dankzij het archief van Wissen is over 
deze kinderen een en ander bekend en 
horen we over de lotgevallen van het goed 
Abroeck. In de aantekeningen van Joost 
van der Loo in het Loo-Archief bij een 
overzicht van de nakomelingen van Bruen 
is nog met een stippellijntje een mogelijk 
vijfde kind van dit echtpaar vermeld: 
dochter Elbert vanme Loe.  
Hieronder de uitwerking van de kinderen 
van dit ouderpaar, te beginnen met Seger. 
De Romeinse cijfers geven de generatie-
aanduiding weer vanaf stamvader Bruen. 
De letters zijn bedoeld om de kinderen 
van elkaar te onderscheiden. De 
geboortevolgorde blijft gissen.  

IIIa. Seger van den Loe (van 
Abroeck) 
Hij wordt 14 maart 1537 door Frans van 
den Loe, heer van Wissen, beleend met 
het goed Abroeck (afbeelding 2). 
 
In de oorkonde, die daarover gaat, staat 
Seger vermeld als zoon van Johan. 
Daarnaast wordt uitdrukkelijk vermeld dat 
deze belening ook ten behoeve van de 
zusters van Seger was, namelijk Itgen en 
Johanna. Zij waren dus mede-eigenaar. 
Tenslotte leefde toen Seger's moeder 
(Hermanna) nog, want zij krijgt zolang zij 
leeft een vorm van vruchtgebruik van het 
goed. De oorkonde is medeondertekend 
door Godschalk Romswinckel, leenman 
van Wissen. Het zegel van Seger is helaas 
verloren gegaan.6 Al ruim 2 maanden later 
worden enkele opbrengsten uit het goed 
Abroeck verkocht om aan geld te komen. 
Dit gebeurt met toestemming van de 
leenheer (Frans van den Loe). De 
betreffende oorkonde noemt de beide 

zusters van Seger bij naam: Idtken en 
Jennyken (= Johanna).7 Deze oorkonde 
laat al zien dat Seger en zijn familie het 
financieel zwaar hadden. Dat wordt nog 
eens extra duidelijk uit een oorkonde van 
november 1537, waarin Seger en zijn 
familie een hypotheek nemen op Abroeck 
van niet minder dan 220 goudgulden. Uit 
deze oorkonde wordt tevens duidelijk 
waarom. Segers vader had Abroeck al met 
schulden belast en geheel onverwacht was 
een oom van Seger, ook Johan genaamd 
(Johan de jongste), teruggekeerd uit 
Lijfland aan de Oostzee. Aan hem moest 
ineens zijn kindsdeel uitbetaald worden.8 
Seger belooft de hypotheek in 12 jaar af 
te lossen. Seger wordt verschillende malen 
genoemd als leenman van Wissen (o.a. 
1558, 1563, 1564, 1566, 1573, 1574). In 
1543 ondertekent Seger het 
huwelijksverdrag van zijn zus Johanna 
(Jennyken) met Hendrik van Oerde (zie 
onder).9 Financieel blijft het moeilijk. In 
1554 is Seger genoodzaakt een deel van 
Abroeck te verpanden om zijn zusters 
Johanna en Itgen hun kindsdeel te kunnen 
uitbetalen.10 Een oorkonde van 1547 
vermeldt de naam van de echtgenote van 
Seger en wie haar vader was: Johanna 
van der Wilt, dochter van Herman van der 
Wilt, die toen al overleden was.11 In 1571 
komt Zeger van Abroick voor samen met 
Palick van der Wilt en Hans Schetter in 
een notitie over bepaalde ontvangsten.12 
In 1574 verzoekt Seger als leenman van 
Abroeck aan Sophie v. Nesselradt, de 
weduwe van Frans van de Loe-Wisssen, 
om het leen Abroeck over te dragen aan 
zijn schoonzoon Johan Schetter ten 
behoeve van diens nog minderjarige zoon 
Jan.13 In 1577 wordt Seger genoemd als 
vader van Lucie van Abroeck, die toen net 
weduwe was geworden. Seger leefde dus 
nog in 1577. Wanneer hij is overleden 
weten wij niet; zijn laatste vermelding in 

Afbeelding 2. 
De boerderij Coxhof 
op de plek waar eens 
Abroeck stond. De 
Coxhof behoorde 
toen nog tot het bezit 
van Wissen.  
Foto omstreeks 1973 
Richard van de Loo.  
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 schuldenvrij te maken, het huis te 
repareren en in goede conditie te houden. 
Dit blijkt echter helaas een onmogelijke 
opgave. In 1608 valt het doek voor 
Abroeck; het moet worden verkocht. Lucia 
van Abroick en haar man Henrich van 
Stamheim verkopen 13 februari 1608 huis 
en goed Abroeck met toestemming van de 
leenheer Wessel von Loe zu Wissen, aan 
Goddart Hoppengarts.18 In de 
overdrachtsoorkonde is de reden van deze 
verkoop te lezen; vrij vertaald: omdat zij 
zware oorlogsschade hebben geleden en 
geen mogelijkheid meer zien hun schulden 
af te lossen. Hiermee komt dan een einde 
aan de lange band tussen Abroeck en de 
familie Van den Loe. Dat Abroeck zwaar 
vervallen was blijkt ook uit de 
overeengekomen verplichting voor de koper 
om alle opstallen binnen 4 jaren te 
herbouwen.  

IIIb. Itgen van den Loe (van Abroeck) 
Zij is vernoemd naar haar grootmoeder 
Itgen van Groesbeeck en daarom 
vermoedelijk de oudste dochter van Johan 
van den Loe en Hermanna van Wildt. In 
1537 is zij vermeld als zus van Seger en 
Johanna (Jennyken) en dochter van 
Hermanna (van de Loe geb. van Wildt). Zij 
deelde in het bezit van Abroeck. Bijna 25 
jaar later, namelijk in 1561 wordt zij 
vermeld als gehuwd met Arent Bijl. In dat 
jaar nemen zij en haar man namelijk een 
hypotheek op hun huis in Kleef.19  

IIIc. Johanna (Jennyken) van den Loe 
(van Abroeck) 
Genoemd als zuster van Seger en Itgen in 
1537. Ook zij deelde in het bezit van 
Abroeck. Vanwege haar aandeel in het goed 
Abroeck is in het archief van Wissen in een 
afschrift haar huwelijksakte uit 1543 
bewaard gebleven.20 Dit is een bijzonder 
document, want dit is de tot nu toe oudst 
bekende huwelijksakte in onze familie. Bij 
gelegenheid van haar huwelijk kreeg zij 
bepaalde inkomsten uit Abroeck 
toegewezen. Daarnaast kreeg zij nog 
kleding en sieraden ter waarde van 100 
Goudguldens. Haar huwelijksakte 
informeert ons tevens over de naam van 
haar man en schoonfamilie. Zij huwde met 
Heinrich van Oerde, die een zoon was van 
Derick van Oerde. De akte is gezegeld door 
de bruidegom, de vader en broer (Herman) 
van de bruidegom en door Johan van den 
Loe tho Abroick en Seger van den Loe tho 
Abroick namens de familie van de bruid. De 
hiergenoemde Johan van den Loe tho 
Abroick zou de bruid kunnen zijn, maar dit 
is niet waarschijnlijk want Johanna zal geen 
zegel hebben en het was in die tijd hoogst 
ongebruikelijk dat een bruid haar 
huwelijksakte mede ondertekende. 
Bovendien wordt de bruid Jann en niet 
Johan genoemd. Daarom is deze persoon 
hoogstwaarschijnlijk haar broer Johan. Dat 

het archief van Wissen dateert van 1577 
toen hij zijn bezit van Abroeck overdroeg 
op zijn kleinzoon Jan Schetter; 
vermoedelijk is hij niet lang daarna 
overleden. Zijn dochter Lucie was 
kennelijk zijn enig kind, want zij was ten 
behoeve van haar kinderen erfgename van 
Abroeck, dat toen echter al was belast met 
een schuld van 1500 talers.14 Dochter 
Lucie volgt hieronder.  
 
Seger is in 1548 vermeld als 
‘kaeter’ (=pachter) te Helsum.15  
Van Seger zijn verschillende zegels 
bekend. Hij zegelde met de Loe-kram. 
Zowel met een S als bijteken en breuk van 
het wapen; maar ook zonder de breuk en 
zelfs met helm en veren, maar zonder de 
3 krammen op de veren.  

IVa1. Lucie van den Loe, laatste 
eigenaar van Abroeck 
Lucia van Abrock wordt in een oorkonde 
(volgens een oude kopie) van 1577 over 
een regeling van alle bezitsverhoudingen 
van het goed Abroeck genoemd als 
dochter van Seger en als weduwe van 
Johan Schetter.16 Eén van de 
medeondertekenaars is haar volle neef 
richter Johan van Loe (IVa).  
Op 23 januari 1582 volgde een nieuwe 
regeling van het bezit van Abroeck, 
vastgelegd in vier documenten die dank zij 
het archief van Wissen zijn overgeleverd.17 
Hieruit wordt duidelijk dat Lucia inmiddels 
hertrouwd is met Henrich van Stamheim, 
die door Sophie van Nesselradt weduwe v. 
Loe-Wissen wordt beleend met het goed 
van Abroeck ten behoeve van Lucia en 
haar kinderen met de verplichting om 
binnen acht jaren dit leengoed 

Afbeelding 3 
Detailopname ligging 
Abroeck en Overelve; 
stafkaart 1925, 
Collectie 
Romswinckel in het 
Loo-Archief. 
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beide broers haar huwelijksakte 
ondertekenden duidt erop dat haar vader 
toen reeds was overleden. Vanwege 
Abroeck is de akte mede gezegeld door 
Frantz vam Loe als leenheer van Abroeck, 
tevens heer van Wissen en drost te Holten 
en door Godtschallick Romswinckel als 
richter te Goch.  

IIId. Johan van den Loe (van 
Abroeck) 
Hij is geboren omstreeks 1505 en gehuwd 
met Vlent Kroesen. Vlent of Ulend(is) is 
een variant van Jolande of Jolanthe.21 Als 
jongere zoon erfde Johan niet het 
grootvaderlijk goed Abroeck, maar het 
grootmoederlijk goed Overelve. Dit goed 
was 33 morgen (ongeveer 30 hektaren) 
groot en afkomstig uit de familie Van 
Groesbeeck en lag in Weeze in de 
buurtschap Helsum.22 (zie afbeeldingen 4, 
5, 6 en 7) 
 
Zoals men nu onroerendgoedbelasting 
betaalt, betaalde men in die tijd ook 
belasting over onroerende goederen. In dit 
geval moest jaarlijks aan twee kerkelijke 
instanties belasting worden betaald: de 
abdij Grafenthal en het klooster te Xanten. 
Beide instanties hadden er belang bij dat 
nauwkeurig werd vastgelegd wie eigenaar 
was en hoe de erfopvolging was geregeld. 
De door gelukkige omstandigheden 
bewaard gebleven administratie over 
Overelve bij beide kerkelijke instanties 
geeft ons een schat aan genealogische 
informatie over onze familie. Zo weten we 
uit het archief van Grafenthal dat in 1528 
Vlent, de vrouw van Johan, behand was 
aan Overelve en daarvoor jaarlijks vier 
Schilling aan het klooster moest betalen.23 
Een lijvig handschrift uit het archief van 

Afbeelding 4. 
Tekening van de ligging van Overelve (Dreihöfe) op een ‘Carte 
Figurative’ uit 1810 in het Loo-Archief. De kerk links boven is die van 
Weeze.  

Afbeelding 5: 
Het voormalige Overelve, nu Dreihöfe 
genaamd; situatie 1975. Foto: R. van de 
Loo.  

Afbeelding 6.  
Tot het bezit van Dreihöfe (Overelve) behorend boerderijtje dat in 
1945 is afgebroken. Deze foto is overgenomen van Geldrischer 
Heimatkalender 2015, p. 250.  
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nog steeds, gelegen aan de weg van 
Uedem naar Kleef, en ook nog onder 
dezelfde naam, hoewel iets anders 
geschreven: Grusenhof (zie afbeelding 9).  
Hoewel de huidige boerderij en 
bijgebouwen van recente datum zijn, zal 
de nog steeds landelijke ligging niet veel 
verschillen van toen.29 Tot begin jaren ’80 
van de vorige eeuw was het een 
boerenbedrijf. Vlent Kroesen was deels of 
geheel eigenaresse van de Kroesenhof, 
want op de bovengenoemde datum van 2 
mei 1550 wordt vermeld dat zij haar 
jaarlijkse pacht voor dit bezit heeft 
voldaan. Uit een later document (1563) 
valt op te maken dat Vlent en haar man 
ook nog land in Helsum hadden gepacht 
van het klooster Bedburg bij Kleef, in de 
buurt van de Kroesenhof (zie afbeelding 
10). 
In dat jaar, dus 1563, wordt namelijk dit 
landbezit in pacht gegeven aan Johan 
Kaitz, zoon van Derick Kaitz, en de broers 
Johan en Wessel van Loe, kinderen van 
Johan van Loe de Alde (dus van wijlen 
Johan van den Loe en Vlent Kroesen). Het 
kopieënboek van de pachtcontracten van 
het klooster Bedburg noemt ook de 
voornaam van Vlents moeder: Elisabeth. 
Ook wordt er nog Hendrick Kroesen als 
broer van Vlent genoemd, die kennelijk 

Afbeelding 7: op 
deze detailopname 
van een oude 
kadastrale kaart 
(1810) in het Loo-
Archief is goed te 
zien dat het bij 
Dreihöfe inderdaad 
om drie gebouwen 
gaat.  

Afbeelding 8. 
Ligging van de Crusenhof (rood 
onderstreept) aan de Uedemerstrasse 168 te 
Bedburg-Hau op een topografische kaart, 
1:25.000, 4230 Kalkar, opmeting 1894, 
uitgave 1944. Collectie kaartenverzameling 
Loo-Archief.  

Afbeelding 9.  
De Kroesenhof 
(tegenwoordig 
Crusenhof) te 
Bedburg-Hau ten 
zuid-oosten van 
Kleef. Foto: R. van 
de Loo, december 
2014.  

het klooster (Stift) Xanten vermeldt dat 
op 21 oktober 1541 met toestemming van 
Johan van den Loe zijn echtgenote Vlent 
de tweede hand krijgt aan Overelve en 
ook het vruchtgebruik daarvan. Beider 
zoon Johan (zie onder) verkrijgt bij die 
gelegenheid de derde hand ten behoeve 
van zichzelf en zijn wettige broers en 
zussen.24  
Johan pachtte overigens ook nog land van 
kasteel Wissen. In 1543 wordt hij vermeld 
als laat (= pachter) van Frans van den 
Loe, heer van Wissen.25 Er waren dus nog 
steeds banden tussen de Wissener en 
Abroecker Loe’s. In het bewaard gebleven 
afschrift van de akte staat nog vermeld 
dat Johan en Frans allebei hun zegel 
hadden toegevoegd. In Helsum pachtte hij 
ook nog 5 morgen land van Wissen. In 
1531 droeg hij deze pacht over op zijn 
dochter Anna en zijn zoon Jan van 
Abrock.26 Johan is vóór 2 mei 1550 
overleden, want op die datum wordt Vlent 
vermeld als zijn weduwe.27  
Vlent Kroesen was afkomstig van de 
Kroesenhof in de tegenwoordige 
gemeente Bedburg-Hau ten zuiden van 
Kleef.28 Deze oeroude hofstede bestaat 
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helaas maar weinig van haar.32 Gezien 
haar onzekere plaatsing in onze 
genealogie is het stippellijntje naar Johan 
van den Loe en Hermanna van Wildt als 
haar ouders voorlopig terecht.  

De kinderen van Jan van den Loe en 
Vlent Kroesen op Overelve (Weeze) 
en Kroesenhof (Bedburg-Hau) 
Jan van den Loe en Vlent Kroesen kregen 
verschillende kinderen. Volgens stamblad 
3 van Joost van der Loo telde hun gezin in 
elk geval de volgende kinderen: Johan, 
Adolf, Wessel, Anna, Gerrit en Thies.33 
Joost van der Loo voert ook nog kannunik 
Seger van den Loe als kind van dit 
echtpaar op, maar inmiddels is 
aangetoond dat deze Seger een zoon van 
stamvader Bruen was.34  

IVa. Jan van den Loe van Abroeck, 
1525-1600 
Jan of Johan van den Loe is vermoedelijk 
omstreeks 1525 geboren als oudste zoon 
van zijn gelijknamige vader en Vlent 
Kroesen. Hij zou als oudste zoon opvolgen 
op Overelve, maar dit bezit ook moeten 
delen met zijn broers en zussen, zoals een 
notitie uit 1541 bevestigt.35 In 1544 wordt 
hij in hetzelfde document nog eens 
genoemd als (mede)bezitter van Overelve. 
In het archief van Wissen bevindt zich een 
afschrift van een akte van 3 juli 1555, dat 
ons uiterst waardevolle informatie 
verschaft over deze Johan en zijn naaste 
familie.36 Op die datum verkoopt Johan 
namelijk de Kroesenhof samen met zijn 
broer Wessel van Loe, met Derick Kate 
(Caetz), de man van zijn zus Anna, alsook 
met zijn afwezige broers Gerrit en Thies 
vam Loe alsook met Anna Koppen 
(weduwe van Adolf vam Loe) en haar 
minderjarige kinderen Thies en Jacob, van 
wie bovengenoemde Johan de voogd is. 
Zij verkopen de Kroesenhof met alle 
opstallen, weilanden, akkers en vennen 
inclusief de op sommige delen berustende 
belastingen, die aan het klooster Bedburg 
moeten worden afgedragen, aan Frans 
van de Loe, heer van Wissen. Opnieuw 
een bewijs van de contacten tussen beider 
Loe-families en van de krachtige financiële 
positie van Wissen in die tijd.  
 
De verkoop van de Kroesenhof bleek 
enkele jaren later nog tot enige 
onduidelijkheid te leiden omdat, naar 
achteraf bleek, enkele percelen niet tot de 
Kroesenhof behoorden, maar een 
‘Leibgewinngut’ van de abdij Bedburg 
bleken te zijn. Volgens een notitie in het 
archief van Wissen van 8 april 1565 
komen namelijk Johan van Loe genant 
Abroick en zijn vrouw Alidt Moirmans 
alsook Derick Caetz en zijn vrouw Anna 
vam Loe gen. Abroick als verkopers van 
de Cruisenhof (= Kroesenhof) tot een 
regeling met Frantz von Loe, Herr zu 

kinderloos was. Tenslotte valt nog te 
melden dat dochter Anna van Loe was 
gehuwd met Derick Kaitz (Caetz).30 
Binnen de familie Kroesen is trouwens nog 
een oudere Henricus Kroesen, die 
inkomsten (vicarie) genoot van een altaar 
in de Stiftskerk te Kleef en in 1529 of kort 
daarvoor was overleden.31 Aangezien aan 
dezelfde Stiftskerk Seger van den Loe als 
kanunnik was verbonden kenden Henricus 
Kroesen en Seger elkaar. Wellicht is langs 
deze weg Jan van den Loe geattendeerd 
op Vlent Kroesen als mogelijke bruid, 
wanneer tenminste deze Henricus Kroesen 
senior een familielid was. 
Johan en Vlent van den Loe hadden 
samen verschillende bezittingen, die 
ongetwijfeld voor opbrengsten zorgden 
maar waarvoor ook belasting of pacht 
moest worden betaald. Dat Johan 
kennelijk over een eigen zegel beschikte, 
zegt iets over zijn sociale status. Boeiend 
is dat er via Overelve al een verbinding 
was met het klooster Grafenthal in 
Asperden. Dat zijn kleinzoon Hendrick zich 
omstreeks 1590 in Asperden zou vestigen 
is wellicht mede door deze verbinding te 
verklaren. Johan en Vlent krijgen een 
talrijk nageslacht. Voordat hun kinderen 
worden gepresenteerd, eerst nog 
aandacht voor een mogelijk 5e kind van 
het echtpaar Johan van den Loe en 
Hermanna van Wildt.  

III e (?) Elbert vanme Loe 
Elbert vanme Loe wordt omstreeks 1500 
genoemd als ‘suster’ van het 
begijnenconvent te Uedem. Of zij familie 
is en hoe wordt niet vermeld. Haar 
voornaam komt voor zover bekend niet 
eerder voor in onze familie. Wij weten 

Afbeelding 10.  
De voormalige 
kloosterkerk van 
Bedburg, 
tegenwoordig 
parochiekerk St. 
Johannes de Doper. 
Foto december 2014, 
R. van de Loo 
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 Wissen, inzake drie percelen land waarvan 
zij dachten dat die tot de Kroesenhof 
behoorden, maar in werkelijkheid werden 
gepacht van de abdij Bedburg.37 Deze 
notitie onthult ons ook de naam van de 
echtgenote van Jan van den Loe-Abroeck: 
Alidt Moirmans (spreek uit: Moermans). 
Over haar achtergrond weten we helaas 
niet veel. Wel is bekend dat zij nog een 
zus had: Jenneken Moirmans, die in eerste 
echt gehuwd was met Ruth Peelen en in 

tweede echt met Herman van Egeren.38 Er 
is ook nog een Derick Moirmans, die 
vermoedelijk haar broer was.  
 
Jan van den Loe-Abroeck had in Weeze 
een vooraanstaande positie. Onder meer 
in 1561, 1566, 1571 en 1574 wordt hij 
vermeld te Weeze.39 In 1565 treedt hij op 
als plaatsvervanger (‘Statthalter’) van 
richter Wessel von Plees te Weeze.40 Op 
13 april 1575 volgt hij Wessel von Plees 
op als richter van Weeze.41 In deze functie 
is hij talloze malen te vinden in oude 
akten of afschriften daarvan. Alleen al in 
het archief van Wissen is hij in deze 
functie te vinden in de jaren 1576, 1577, 
1579, 1581, 1591, 1593 en 1595.42 Ook in 
1597 treedt hij nog enkele malen op als 
richter.43 Minstens 22 jaar lang heeft hij 
dus de functie van richter vervuld.  
 
Zowel in zijn functie van schepen als van 
richter zegelde hij geregeld met zijn zegel, 
dat de Loe-kram vertoont met een ster in 
de opening.44 (zie afbeelding 11) Ook een 
in papier gedrukt zegel van hem komt 
voor.45 Van hem zijn ook enkele 
eigenhandige handtekeningen bekend; hij 
was dus de schrijfkunst machtig.46 (zie 
afbeelding 12)  
Dat Jan van de Loe van Abroeck een 
vertrouwelijke band met Wissen had blijkt 
onder meer uit het feit dat hij op 
verschillende momenten getuige was bij 
bijzondere rechtshandelingen in de familie 
v. Loe te Wissen, zoals bij de 
‘Mitgift’ (bruidsschat) voor Dorothea v. 
Loe bij gelegenheid van haar huwelijk in 
1571, en bij het opstellen van het 
testament van Sophie v. Nesselrode als 
weduwe van Frans van Loe, heer van 
Wissen, in 1579.47 Zijn vertrouwensrol 

Afbeelding 11. 
Zegel van Jan van den Loe als Richter van 
Weeze, 9 januari 1588 (Stadtarchiv Goch, 
Urkunde 151). Hij zegelt met de bekende 
Loe-kram met in de opening een ster.  

Afbeelding 12. 
Jan van Loe Richter 
tot Wees wordt 
vermeld in relatie tot 
enkele percelen land 
te Helsum bij Weeze. 
Lijfsgewinboek Johan 
Romswinckel vanaf 
1587. Bruikleen 
archiefdepot 
Romswinckel in het 
Loo-Archief.  
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 Wellicht hangt deze verkoop samen met 
zijn vertrek naar Zwolle als droogscheerder 
(=lakenbereider), waar hij in 1551 het 
burgerrecht krijgt, indien echter de in 
Zwolle voorkomende Aloff van der Loe 
identiek is met onze Adolf.53 In 1555 is hij 
al overleden, want bij de algehele verkoop 
van de Kroesenhof in dat jaar, wordt Anna 
Koppen als zijn weduwe genoemd.54 
Dezelfde akte vermeldt ook hun beider 
kinderen, die op dat moment (1555) nog 
onmondig zijn. 

Vb1. Jacob en Vb2 Thies van den Loe 
Twee broertjes, zonen van Adolf en Anna, 
genoemd in de akte van 1555. 

IVc. Wessel van den Loe (Overelfft) 
In de oorkonde van de verkoop van de 
Kroesenhof in 1555 wordt Wessel genoemd 
als broer van Johann, Anna, Gerrit en Thies 
van de Loe.55 In 1554 wordt hij genoemd in 
verband met stukken land te Hülm en 
Helsum, dus in de buurt van de hofstede 
Overelve.56 Volgens het kaartsysteem van 
Joost van der Loo is hij waarschijnlijk 
identiek met Wessel Overelfft. Van deze 
Wessel Overelfft is bekend dat hij gegoed 
was te Helsum als opvolger van Peter 
Schad.57 Omstreeks 1560 werd hij behand 
aan twee morgen (ongeveer 2 hektaren) 
land te Helsum als opvolger van Henrich 
opter Wilt.58 Alweer volgens het 
kaartsysteem van Joost van der Loo was 
deze Wessel gehuwd met Heill Schadden, 
vermoedelijk een dochter van 
bovengenoemde Peter Schad. Van dit 
echtpaar is nog een dochter bekend. 

Vc1 Alheidis van den Loe 
Alheidis wordt genoemd als dochter van 
Wessel en behand aan een stuk land te 
Weeze in een akte van 1600.59 Zij is 
wellicht genoemd naar haar tante: Alidt 
Moermans. 

IVd. Anna van den Loe  
Anna wordt genoemd in 1550 als 
echtgenote van Derck Kaits (= Caetz).60 
Eveneens wordt zij genoemd als vrouw van 
Derck Caetz en als zuster van Johan, 
Wessel, Gerrit en Thies in de fameuze 
oorkonde van de verkoop van de 
Kroesenhof in 1555. Wanneer in 1565 enige 
onduidelijkheid over de verkoop van de 
Kroesenhof aan Wissen moet worden 
weggenomen, nemen ook Derick Caetz en 
zijn echtgenote Anna vam Loe gen. Abroick 
aan deze regeling deel. Het 16e eeuwse 
afschrift van de betreffende akte onthult 
tevens de namen van de ouders van 
Derick: “Johan Caetz der Alde en Styn’.61 
‘Derich Caits’ wordt in 1552 en 1567 
genoemd als grondbezitter te Weeze.62  

wordt ook nog eens onderstreept doordat 
hij in 1597 door Wessel van Loe, heer van 
Wissen, wordt beleend met een huis aan 
de rand van Weeze ten behoeve van de op 
dat moment nog onmondige en wees 
geworden Johan van Heeckeren.48 Omdat 
Johan van Heeckeren in 1610 zelf wordt 
beleend met de toevoeging ‘zoals 
daarvoor Johan v. die Loe’, zou dit kunnen 
betekenen dat Jan van de Loe van 
Abroeck in dat jaar is overleden.49 
Mogelijk is hij echter al eerder overleden, 
want hij had in 1600 geen 
eigendomsrechten meer aan Overelve.  
Jan van de Loe van Abroeck was verder 
nog laat (= pachter) van Wissen, van het 
Stift Xanten50 en van de abdij Grafenthal.  
Uit zijn huwelijk met Alidt Moermans had 
hij verschillende kinderen, onder wie 
Henrick van de Loe, die naar Asperden zou 
vertrekken. Maar eerst aandacht voor zijn 
broers en zusters. 

IVb. Adolf van den Loe en Anna 
Koppen 
In 1540 procedeert hij over het goed ‘die 
alde Nierse’ te Wetten, dat hij had 
verkregen (gekocht?) van wijlen Henrick 
van Hontzeler (Hoenselaer).51 Op 13 
februari 1553 verkoopt hij zijn kindsdeel, 
namelijk 1/7, van de hofstede Kroesenhof 
aan Frans vam Loe, heer van Wissen.52 

Afbeelding 13. 
Henrick van Loe 
wordt behandigt aan 
stukken land te 
Helsum ten behoeve 
van de St. 
Antoniuskapel te 
Weeze, omsteeeks 
1585. Notitie in het 
Lijfgewinboek 
Romswinckel.  

Afbeelding 14. 
Henrick van Loe des 
Richters tho Weze 
Jans van Loe Soen 
wordt wederom 
behandigt in 1598. 
Notitie in het 
Lijfgewinboek 
Romswinckel. 
Bruikleen in het Loo-
Archief.  
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IVe. Gerrit van den Loe 
Gerrit vam Loe wordt in 1555 genoemd 
als broer van Johan van Loe van Abroick, 
Wessell van Loe, Anna vam Loe (gehuwd 
met Derick Kate = Caetz) en Thies vam 
Loe bij de verkoop van de Kroesenhof aan 
Wissen.63 Meer weten we helaas niet van 
hem.  

IVf. Thies van den Loe 
Thies (= Matthias) van den Loe verkrijgt 
in 1544, als zoon van Johan en Vlendis, de 
derde hand aan Overelve.64 In 1552 doet 
hij hiervan afstand. Thies wordt eveneens 
genoemd bij de verkoop van de 
Kroesenhof in 1555 aan Wissen.  

De kinderen van richter Jan van den 
Loe en Alidt Moermans 
In hoeverre de vier broers van richter Jan 
van den Loe stamvaders van Loo-takken 
zijn geworden weten we helaas niet. Er 
zijn in het kaartsysteem van Joost van der 
Loo en in de door dr Dieter Kastner 
uitgegeven archiefinventarissen van 
Wissen nog wel enkele zeker tot onze 
familie behorende Loe’s te vinden, maar 
hun plaats in de genealogie is onzeker. 
Daarom richten wij ons op de kinderen 
van Richter Jan en zijn vrouw Alidt 
Moermans, die hier om de omvang van dit 
artikel te beperken, kort zullen worden 
gepresenteerd. 

Va1 Johan van den Loe 
Gezien zijn voornaam is hij vermoedelijk 
de oudste jongen in dit gezin. Circa 1580 
wordt namelijk een ‘Jan van Loe, des 
Richters soen’ gehand ten behoeve het St. 
Antoniusaltaar van de St. Cyriakuskerk te 
Weeze. Meer is over deze Johan tot nu toe 
niet bekend.65  

Va2 Henrick van den Loe 
Geboren omstreeks 1550 en vermoedelijk 
genoemd naar zijn kinderloos overleden 
oudoom Hendrick Kroesen. In 1552 
verkrijgt hij de tweede hand van Overelve. 
In 1598 wordt hij behand aan land te 
Helsum ten behoeve van de St. Thonnis 
Cappel, dat is de St Antoniuskapel te 
Weeze, waarvan hij kerkmeester was.66 
Uniek is dat dit feit staat genoteerd in een 
eind 16e eeuws handschrift dat zich in het 
Loo-Archief in bruikleen bevindt. Uniek is 
eveneens dat dit handschrift tevens 
documenteert dat Henrick een zoon is van 

richter Jan van den Loe: ‘Henrick van Loe, 
des richters tho Weze Jans van Loe Soen’. 
(zie afbeeldingen 13 en 14)  
Henrick huwde met Engel Ver (Vrede), 
dochter van de molenmeester te 
Asperden. In 1595 kon hij als opvolger 
van zijn schoonvader erfpachter worden 
van de watermolen te Asperden, die 
eigendom was van de Abdij Grafenthal. 
Uniek is ook dat Henricks persoonlijke 
handtekening bewaard is gebleven. (zie 
afbeelding 15). Henrick en Engel zijn 
stamouders van de nog steeds bloeiende 
tak Van de Loo. Henrick is in of na 1604 
overleden. 

Va3 Lysbeth van den Loe 
Lysbeth of Elisabeth van den Loe (van 
Beloy) is volgens mij het oudst bekende 
familielid met deze mooie voornaam. 
Mogelijk is zij vernoemd naar haar 
overgrootmoeder Elisabeth Kroesen. Zij 
verkreeg in 1552 de derde hand aan 
Overelve en werd genoemd als zus van 
Henrick. In 1587 was zij gehand te Weeze 
en werd zij genoemd als moeder van 
Gertgen Reiners.67 Zij was gehuwd met 
Jan Reiners (Reyners).68  

Va4 Vlent van den Loe 
Vlent of Vijlent van den Loe is ongetwijfeld 
genoemd naar Vlent Kroesen. Zij zou haar 
dochter kunnen zijn, maar waarschijnlijker 
is zij haar kleindochter. In elk geval heeft 
Joost van der Loo haar in een 
genealogisch overzicht van deze 
generaties in het Loo-Archief in zijn eigen 
karakteristieke handschrift toegevoegd als 
kind van richter Jan en Alidt Moermans. 
Zij was volgens het kaartsysteem van 
Joost van der Loo in eerste echt gehuwd 
met Ott up ter Wildt. In tweede echt met 
Peter Schors.69 Peter was een zoon van 
Willem Schors.70 In 1609 zijn Vlent en 
haar man Peter Schors nog in leven.71  

Va5 Bernt van den Loe 
In het archiefstuk over de erfopvolging 
van Overelve wordt Bernt (Bernardus) 
genoemd als vader van Bertram. Daarin 
staat dat deze Bertram in 1600 met 
toestemming van Henrick van den Loe de 
tweede hand verkrijgt aan Overelve. 
Gezien deze erfopvolging moet vader 
Bernt nauw familie geweest zijn van 
Henrick. Volgens Joost van der Loo waren 
zij broers, zoals hij heeft vermeld in de 
genealogie van Van de(r) Loo in 
Nederlands Patriciaat 1965 op p. 228. 
Bernt is geboren omstreeks 1560 en is de 
stamvader van de tak Van der Loo 
(Hassum, Dordrecht). Hij was gehuwd met 
Vreesken (Freza = Frederieke) Caetz. 

Va6 Gertgen van den Loe 
In een aangevuld genealogisch overzicht 
van de afstammelingen van Bruen van den 
Loe voert Joost van der Loo Gertgen van 

Afbeelding 15. 
Handtekening 
Henrick van den Loe, 
30 mei 1604, 
Oorkondenbestand 
Evangelische 
Gemeente Goch, 
Blatt 8.  
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Noten 
1. Richard van de Loo (1999): Bruen van den Loe en zijn gezin, met bijzondere aandacht voor de 

Kleefse kanunnik Seger van de Loe. In: Loo-Kroniek, Familietijdschrift voor de leden van het ge-
slacht Loo, nr. 48, 1-19.  

2. Dieter Kastner: Die Urkunden des Gräflich von Loësches Archivs von Schloss Wissen. Regesten. 
Band 1 (2004), Band 2 (2005), Band 3(2007), Band 4 (2008). Brauweiler/Bonn, Inventare enz. 
Verder aangeduid als A.W. (Archief Wissen), Band I, II, III of IV.  

3. Graag wil ik de archiefwerkgroep bedanken voor hun steun bij het controleren van de genealogi-
sche gegevens met behulp van de opgebouwde database (zie www.loo-archief.nl) over de oudste 
generaties Van den Loe. Hierdoor konden de door mij gevonden gegevens worden geverifiëerd en 
konden tevens de gegevens in de database worden aangevuld en gecorrigeerd, wat overigens een 
continu proces is en nog lang niet voltooid. Een speciaal woord van dank voor Paul Gommers van 
deze werkgroep, die een eerste ruwe versie van mijn manuscript van waardevol commentaar heeft 
voorzien.  

4. Leo van de Loo heeft twee boeken over de familie Van de Loo gepubliceerd: In 1918 Geschichte 
der Familie Van de Loo; en in 1933: Van de Loo – von Loe, Ursprung und Geschichte der Familie, 
Heft III. Daarnaast zijn veel gegevens te vinden in de door hem in de jaren ’30 van de vorige eeuw 
uitgegeven Loo-Blätter. In diezelfde Loo-Blätter heeft ook Joost van der Loo nog enkele artikelen 
gepubliceerd om na de tweede wereldoorlog te beginnen met de Loo-Kroniek. Voor dit artikel is 
met name zijn artikel uit de Loo-Kroniek 1949, nr. 10, 1-6 relevant, getiteld: Bruen van den Loe-
Abroeck en zijn direkte nakomelingen. Relevant is ook de door hem gepubliceerde stamreeks in de 
genealogie Van de(r) Loo in het Nederlands Patriciaat 1965.  

5. De vader van deze Bruen was Herman van den Loe. Hoe zijn moeder heette weten we nog niet. 
Herman was de oudste zoon van stamvader Bruen.  

6. Archief Wissen (A.W.) nr. 1586, 14 maart 1537; zie D. Kastner 2007 Band III, p. 34. 
7. A.W. nr. 1591, 27 mei 1537; D. Kastner 2007, Band III, p. 35. 
8. A.W. nr. 1598, 11 november 1537; D. Kastner 2007, Band III, p. 37. 
9. A.W. nr. 1706, 4 november 1543; D. Kastner 2007, Band III, p. 78. 
10. A.W. nr. 2210, 5 december 1558; D. Kastner 2007, Band III, p. 291.  

den Loe op als zuster van Bernt (Va5). 
Daarmee zou zij dus ook behoren tot het 
gezin van richter Jan van den Loe en Alidt 
Moermans. Gezien alle stippellijntjes in dit 
overzicht, zouden Gertgen en Bernt 
kunnen afstammen van een zekere 
Bertram van den Loe. Om Gertgen toch 
een plaats te geven in deze generaties en 
om nader onderzoek te stimuleren, 
plaatsen wij haar als dochter van Jan en 
Alidt, echter eveneens met stippellijntjes. 
In 1607 wordt zij vermeld als echtgenote 
van Johan van Hammeren.72 Omstreeks 
1600 worden zij en haar man vermeld als 
ouders van Bertold en Bertram.73 In 1618 
wordt zij vermeld als weduwe van Johan 
v. Hammeren bij de verkoop van haar huis 
en schuur te Weeze aan de Waterstraet.74 
Volgens het kaartsysteem van Joost van 
der Loo was zij in tweede echt mogelijk 
gehuwd met Johan van Dueren. In 1627 
was zij gehand te Hassum.75  

Band met Weeze en Wissen 
Zoals dit genealogisch overzicht laat zien 
waren de oudste generaties van onze 
familie nauw verbonden met Weeze en 
directe omgeving. Dat hing samen met de 
geringe mobiliteit van toen. Men trouwde 
binnen de eigen kring, zoals de regelmatig 
terugkerende namen laten zien. Zowel 
stamvader Bruen als zijn achterkleinzoon 
Jan namen als richter een vooraanstaande 
positie in de locale gemeenschap van 
Weeze in. Beiden hadden ook een 
bijzonder band met de Wissener Loe’s. 
Een vooraanstaande positie hadden tevens 

Seger van den Loe als kanunnik van het 
eerbiedwaardige kapittel van Kleef en zijn 
gelijknamige jongere neef Seger van den 
Loe als leenman van Abroeck. De band 
met deze streek hing eveneens samen 
met hun grondbezit aldaar, met name de 
oudste en omvangrijkste landgoederen 
Abroeck en Overelve. Tegen deze 
achtergrond is het niet verwonderlijk dat 
de via erfenis begin 16e eeuw verworven 
hofstede Kroesenhof, die bovendien 
verder weg lag, al in 1555 is verkocht. 
Begin 17e eeuw zouden uiteindelijk ook 
Abroeck en Overelve moeten worden 
verkocht. De verkoop van al deze 
goederen hing ongetwijfeld samen met het 
zware economische tij van die dagen. Dat 
werd direct veroorzaakt doordat deze 
streek regelmatig werd geteisterd door 
allerlei plundertochten en 
krijgshandelingen als gevolg van onder 
meer de 80 jarige oorlog. Door de verkoop 
van hun bezittingen kwam langzamerhand 
een einde aan het tijdperk van de Van den 
Loe’s in en rond Weeze. Henrick van den 
Loe begon in Asperden bij Goch een nieuw 
bestaan en nieuwe toekomst, waarmee 
voor onze familie een nieuw tijdperk 
begon. Zijn broer Bernt zou naar Hassum 
trekken en daar de stamvader van een 
nog steeds bloeiende familietak Van der 
Loo worden. Door de eeuwen heen zouden 
de contacten met de Wissener Loë’s in 
Weeze echter blijven. De familiedag van 
28 mei 2011 in Wissen is een bewijs van 
de nog steeds bijzondere band tussen de 
v. Loë’s en van de(r) Loo’s. 
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 11. A.W. nr. 1814, 10 november 1547; D. Kastner 2007, Band III, p. 124 
12. 24 februari 1571, Staatsarchief Düsseldorf, Depot Stadt Emmerich, B VI, 6, 1567-1574. Met kopie 

in Loo-Archief, hangmap Abroeck. In dit artikel wordt conform de aantekeningen van Joost van der 
Loo verwezen naar het Staatsarchief Düsseldorf. Tegenwoordig heet dit het Landesarchiv Nordrhein
-Westfalen, dat sinds kort is ondergebracht in Duisburg.  

13. A.W. nr. 2548, 3 april 1574; D. Kastner 2008, Band IV, p. 30. 
14. A.W. nr. 2596, 26 januari 1577; D. Kastner 2008, Band IV, p. 52 
15. Archief Weeze in het Staatsarchief Düsseldorf: Register van Hueslueden en kaeters, voor het ver-

richten van diensten aan de hertog van Kleef, 1548., p. 7a.  
16. Zie noot 14 
17. A.W. 2637, 2638, 2639, 2640; D. Kastner 2008, Band IV, p. 68-70. 
18. A.W. 2748, 13 februari 1608; D. Kastner 2008, Band IV, 109-110. 
19. Stadtarchiv Kleve, Schöffenprotokoll VI, 10, p. 209-210.  
20. A.W. 1706, 4 november 1543; D. Kastner 2007, Band III, p. 78 
21. Zie het artikel ‘Nochmals der Name ‘Vlant’ in: Loo-Blätter, Familiën-Zeitschrift für die Sippe Loo, 2e 

Jahrgang, nr. 11, November 1935, 158-159. Hierin staat dat Vlent een variant is van Jolanthe. Leo 
van de Loo gaat echter niet in op de verwarring die de schrijfwijze van de eerste letter geeft: een V 
of U. De V staat vermoedelijk niet voor een V maar voor een U! Dit wordt ondersteund doordat 
haar naam ook wel als Ulendis is geschreven. Kortom: Vlent’s naam is waarschijnlijk nooit uitgesp-
roken zoals geschreven, maar eerder als Yulenth of Yolenth. In het bekende prisma-woordenboek 
van voornamen (dr. J. van der Schaar, 1972) staat dat Iolente een romaanse variant is van Odelin-
de.  

22. Zie Joost van der Loo: Het goed Overelve, verwerving en vererving. In: Loo-Kroniek nr. 15, april 
1979, p. 19-23.  

23. Robert Scholten: Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal oder Vallis Comitis zu Asperden im Kreis 
Kleve. Kleve, 1899; ongewijzigde nadruk 1984, Historischer Verein für Geldern und Umgegend. P. 
148.  

24. Zie de transscriptie van deze tekst in: Joost van der Loo (1979), noot 18.  
25. Tijnsregister archief Wissen, nr. 182; zie: Dieter Kastner, Archief Wissen, Band III, nr. 1702. 
26. Tijnsregisters Archief Schloss Wissen, Anno 1531, Legerboick Thissen vam Loe (nr. 182).  
27. A.W. nr. 1931, D. Kastner, Band III, 2007 p. 168 
28. Leo van de Loo beschrijft op pagina 80 en 81 in zijn boek Van de Loo-Von Loe, Ursprung und Ge-

schichte der Familie, Band III, 1933 de locatie van de Kroesenhof en over zijn bezoek ter plekke. 
29. Richard van de Loo en zijn vrouw bezochten 30 december 2014 de Grusenhof (Uedemerstrasse 

168) en werden daar gastvrij te woord gestaan door de huidige eigenaars, de familie Strack. Zij 
kregen ook de vriendelijke toestemming foto’s van de Grusenhof te maken. De familie wist te ver-
tellen dat de geschiedenis van deze hofstede ver terug ging, maar details wisten zij niet.  

30. Kopiar Behandigungsbriefe Klooster Bedburg bij Kleef; Staatsarchief Düsseldorf, d.d. 12.4.1563. 
Zie hiervoor o.a.: Leo van de Loo: Etwas neues über den Kroesenhof in Schneppenbaum. In: Loo-
Blätter, 1936, p. 47-48.  

31. Oorkondenr. 2907, 24 september 1529 in: F. Gorissen: Urkunden und Regesten des Stiftes Monter-
berg-Kleve. Band II, Boss-Verlag Kleve, 1990, p. 18 

32. Zie het archief van de Vogtei Weeze in het Staatsarchief Düsseldorf. In een genealogisch schema 
van de oudste Loe-Abroeck generaties, zich bevindende in het Loo-Archief, heeft Joost van der Loo 
haar in handschrift toegevoegd als jongste kind van Johan van de Loe en Vlent Kroesen. In de 
stambladen daarentegen ontbreekt Elbert. Om deze reden kan Elbert niet met zekerheid worden 
toegewezen aan dit ouderpaar. Vandaar de stippellijn.  

33. Zijn genealogische bevindingen noteerde Joost van der Loo op zogeheten ‘stambladen’. Dit zijn op 
A3 formaat in de jaren ’30 van de vorige eeuw in Duitsland gedrukte vellen papier waarop een af-
stammingsreeks kan worden genoteerd. Joost gebruikte deze stambladen om onze genealogie te 
reconstrueren. Zij vormen een onmisbare bron voor onze kennis over onze familie. Tevens laten ze 
aan de hand van vele doorhalingen en gewijzigde verbindingslijnen tussen de generaties zien hoe-
zeer genealogie een lastige puzzel is en dat Joost geworsteld heeft met de juiste plaats van een 
persoon in onze genealogie. Inmiddels is de informatie uit de stambladen overgenomen in de digi-
tale database.  

34. Zie hiervoor mijn artikel: Bruen van den Loe en zijn gezin, met bijzondere aandacht voor de Kleef-
se kanunnik Seger van den Loe. In: Loo-Kroniek 48, juni 1999, p. 1-19.  

35. Staatsarchief Düsseldorf, Stift Xanten, Akten nr. 32a, fol. CLXXV (nieuwe nummering 184), zoals 
afgedrukt en voorzien van transsciptie in: Loo-Kroniek nr. 15, 1979: Joost van der Loo: Het goed 
Overelve, verwerving en vererving, p. 19 en 20.  

36. A.W., nr. 2132, 3 juli 1555, D. Kastner, 2007, Band III, p. 258  
37. A.W. nr. 2363, 8 april 1565, Dieter Kastner, 2007, Band III, p. 352 
38. A.W. 14 april 1559, nr. 2219 Dieter Kastner, 2007, Band III, p. 298. In deze oorkonde wordt te-

vens Derick Moirmans genoemd, vermoedelijk broer van Jenneke en dus zwager van Jan van de 
Loe. In het Lijfsgewinnsboek van de kerk te Weeze (berustend in het gemeente-archief aldaar) 
staat op pagnina Nieuw Fol 7) genoteerd dat In 1559 Jenneken Moermans, weduwe van Rutger 
Peelen, behand is aan een huis en hof aan de markt van Weeze en dat zij in 1579 is overleden.  

39. A.W. nr. 2287, 2390, 2493, 2553, Dieter Kastner, 2007, Band III,  
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 40. A.W., nr. 2362, 4 april 1565, Dieter Kastner, Band III, 2007  
41. Staatsarchief Düsseldorf, Handschrift A III 37, Fol. CCLIX.  
42. A.W., nrs. 2581, 2596, 2606, 2619a, 2625, 2684, 2687, 2689, 2702, 2703, 2704. Dieter Kastner, 

2007, Band III.  
43. 24.2.1597 als richter onder een getuigenverklaring: Kleve, Stiftsarchief, Urkunde Nr. 944; afge-

drukt als regest in: F. Gorissen, Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve. Band II, 
Boss-Verlag Kleve, 1990, nr. 3821, p. 448 ; en 3 juni 1597 Staatsarchiv Münster, Depositum 
Landsberg-Velen, Bestand Calbeck, Nr. 12106.  

44. B.v. A.W. Nr. 2552, 11 juni 1574, Dieter Kastner, 2007, Band III 
45. Staatsarchief Düsseldorf, Nachlass Nettesheim, 4.  
46. O.a. A.W. 13 januari 1574, Nr. 2543, en 26 december 1577, Nr. 2606, Dieter Kastner, 2007, Band 

III, p. 27. En: 24.2. 1597, Kleve Stiftsarchief, Urk. Nr. 944.  
48. A.W. 14.1.1571, Nr. 2493 en 1579, Nr. 2619a, Dieter Kastner, 2007, Band III.  
49. A.W. 4.4.1597, Nr. 2710, Dieter Kastner, 2007, Band III.  
50. A.W. 30.10.1610, Nr. 2772, Dieter Kastner, 2007, Band III.  
51. A.W. nr. 2645, 12 september 1582, Dieter Kastner, Band III, p. 71 
52. Stiftsarchiv Xanten, A 67, fol.236.  
53. A.W. nr. 2054, 13 februari 1553, Dieter Kastner, 2007, Band III, p. 224.  
54. Gemeente Archief Zwolle, Burgerregister, OAAZ 114, p. 50.  
55. A.W., nr. 2132, 3 juli 1555, D. Kastner, 2007, Band III, p. 258  
56. Zie noot 30 
57. Behandigingsbuch 16e und 17e eeuw, pastorie Hülm, archiefnr. 3.  
58. Stiftsarchief Xanten, A 19, laatste bladzijde.  
60. Tijnsregister Archief Schloss Wissen, Anno 1544/1545, p. 34. Opvallend is echter dat Joost van der 

Loo als jaartal 1560 noemt, terwijl dit Tijnsregister gedateerd is 1544/1545.  
61. Staatsarchief Düsseldorf, archief Stift Xanten, nr. 32a, p. 119 
62. Pepersgued, Archiv S, Maria im Kapitol, Stadtarchiv Köln, p. 84 en 100.  
63. A.W. nr. 2363, 8 april 1565, Dieter Kastner, 2007, Band III, p. 352-353 
64. A.W. nr. 2021, 1 juni 1552, p. 200; A.W. nr. 2423, 4 maart 1567. P. 375. Dieter Kastner, 2007, 

Band III.  
65. A.W. nr. 2132, 3 juli 1555. Dieter Kastner, 2007, Band III, p. 258.  
66. Staatsarchief Düsseldorf, Archief Stift Xanten, nr. 32a. p. 184.  
67. Kerkarchief (pastorie) Weeze; Lijfgewinsboek, p. 31 
68. Lijfsgewinsboek Johan Romswinckel 1590; bruikleen in het Loo-Archief. P. 149.  
69. Klooster Grafenthal, Lijfsgewinsboek nr. 17, p. 32; Archief Gaesdonck.  
70. Archief Gaesdonck, klooster Grafenthal, Tijnsboek priorin Eva v. Wachtendonck, 1551, p. 85.  
71. Staatsarchief Düsseldorf, Archivalia Stift Rees, p. 10. Behandigungsbuch Hülm, pastorie Hülm, 

archiefnr. 3, p. 53 en 89.  
72. Archief Gaesdonck, Tijnsboek kerk Asperden 16e-18e eeuw, p. 17 e.v.  
73. Staatsarchief Düsseldorf, Archivalia Stift Rees, p. 3 en 7.  
74. Kerkarchief Weeze, Lijfsgewinsboek, 103-II, 30.  
75. Staatsarchief Düsseldorf, Archief Stift Xanten, nr. 32 a, p. 31.  
76. A.W., nr. 2807, 10 januari 1618, Dieter Kastner, Band IV, 2008, p. 131.  
77. Archief Gaesdonck, archief klooster Grafenthal, Lijfsgewinsboek, nr. 17, p. 107.  

 

In 1985 heeft Joost van der Loo (1907-
1985) in samenwerking met dr. Eike Pies 
in twee kloeke delen de genealogie 
gepubliceerd van het in oorsprong hoog-
adellijk geslacht Stecke. Onze familie en 
de Von Loë’s stammen hiervan af omdat 
de oudst bekende gemeenschappelijke 
stamvader, Wessel vamme Loe gehuwd 
was met Hadewych Stecke. Joost van der 
Loo en Eike Pies hadden toen al een derde 
deel bijna gereed, dat over de illegitieme 
aftakkingen van deze allang uitgestorven 
familie handelt. Door het overlijden van 
Joost van der Loo bleef de uitgave van dit 
derde deel liggen. Nu na 30 jaar is het 
dan toch van deze uitgave van ruim 350 
pagina’s gekomen. Uit 

kostenoverwegingen is gekozen voor een 
Cd-rom uitgave. Die bevat een schat aan 
gegevens, niet alleen op genealogische 
gebied, maar ook aan prachtig 
beeldmateriaal zoals oude kaarten, 
stadsgezichten, familieportretten, 
familiewapens en grafmonumenten die 
samen een beeld geven van deze 
wijdvertakte familie. En dat alles in kleur! 
Die verschillende takken bloeiden onder 
verschillende namen, zoals Stecke, Pies, 
Wrede, Van der Eycken en Van Beeck en 
in verschillende steden, zoals Essen, 
Keulen, Holten (D), Kleef, Wesel, Münster, 
maar ook in Nederland: Deventer en 
Doesburg. Aan de Stickes in Deventer is 
een apart hoofdstuk gewijd. Deze tak 
heeft daar in de 17e eeuw een 
vooraanstaande rol gespeeld en heeft zelfs 

(Vervolg op pagina 24) 

‘Die Herren Stecke’ deel C 
Richard van de Loo, 
Soest, 10 januari 2015. 
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25 november 2013 overleden te Mook bij 
Nijmegen Margaretha (Mayke) Antonia 
Frederica Maria van de Loo, weduwe van 
Willem Arntz, op de leeftijd van 77 jaar. 
Takl Asperden, N.P. p. 223 
 
8 maart 2014 te Asperden bij Elisabeth 
Seifert–van de Loo 76ste vergadering van 
de Stichting Loo-Archief. 
 
10 april 2014 overleden te Heeswijk Gérard 
van de Loo (weduwnaar van Antoinette van 
de Loo-Acket) op de leeftijd van 88 jaar. 
Tak Kessel-Ottersum 
 
10 mei 2014 gehuwd (wettelijk) te 
Ouderamstel Emilia (Emilie) Bernadette 
Maria van de Loo en Mark Frederik Nijman. 
Emilie is de oudste dochter van Daan en 
Lidwien van de Loo–Melchers. Tak Wetten-
Venlo, N.P. p. 198  
 
1 juni 2014 overleden te Amsterdam 
Mathilde Joanna Stefanie Maria van de 
Loo-van der Drift op de leeftijd van bijna 
87 jaar, echtgenote van mr Frank van de 
Loo. Tak Wetten-Bemmel-Dieren. N.P. 192 
 
5 juli 2014 overleden te Baarn Robert Emile 
Joseph van de Loe op de leeftijd van 90 
jaar. Hij was weduwnaar van Mathilde van 
de Loe–van Rijckevorsel van Kessel. Hij 
was ridder van de Orde van het H. Graf, 
magistraal ridder van de Orde van Malta en 
broeder-honorair van de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap. Tak Wetten-Venlo, 
N.P. p. 203 
 
29 juli 2014 overleden te Den Haag Ing. 
Gerardus Jacobus van der Loo op de 
leeftijd van 93 jaar. Hij was weduwnaar 
van Engelina Petronella van der Loo–van 
Dam). Voor het onderzoek naar onze 

familie heeft hij zich zeer verdienstelijk 
gemaakt. Hij was Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tak Emmerich-Duisburg 
‘Jan uyt Cleef’)  
 
6 september 2014 gehuwd (kerkelijk) te 
Flerzheim Theresa Freiin von Loë en 
Christian Munte. Stam Wissen-Adendorf.  
 
9 september 2014 overleden te Asperden 
Elisabeth Maria Antonia Heimann geb. 
Werhahn, eerder gehuwd geweest met 
Gustav van de Loo en moeder van Elisabeth 
Seifert-van de Loo, op de gezegende 
leeftijd van 94 jaar. Zij is 15 september 
begraven in het familiegraf op het kerkhof 
te Asperden. N.P. p. 215 
 
9 september 2014 overleden te Haarlem 
Gustaaf (Guus) Theodorus Franciscus van 
de Loo op de leeftijd van bijna 73 jaar. Hij 
was de vader van Anouk en van de veel te 
jong overleden Floris. Tak Asperden. N.P. p. 
210 
 
12 september 2014 geboren te Groningen 
Julius Daniël van der Sleen, eerste kind en 
zoon van René en Suzanna van der Sleen – 
van de Loo en kleinzoon van Jeroen en 
Teresa van de Loo-Jaroszyck. Tak Wetten-
Bemmel-Dieren. N.P. p. 192 
 
8 november 2014 ten huize van Lex van 
der Loo de 77ste vergadering van de 
Stichting Loo-Archief.  
 
9 december 2014 overleden te Malden 
enkele dagen vóór haar 93ste verjaardag 
(13 december) Triny Leemans-Bruns 
(weduwe van Ben Leemans en dochter van 
Maria Bruns-van de Loo, N.P. p. 217). Tak 
Asperden.  

Gegevens voor deze rubriek kunnen worden gestuurd aan de secretaris van de Stichting Loo-
Archief: Jeroen van de Loo, Gravenborch 11, 3992 CA Houten, e-mail: secretaris@loo-archief.nl. 
Ten behoeve van het familiearchief verzoeken wij u een exemplaar van geboortekaarten, 
huwelijksaankondigingen, overlijdensannonces enz. op te sturen naar de secretaris.  

Familiegegevens 

het bestuur van de 
Stichting Loo-Archief 
te Asperden, 8 maart 
2014. V.l.n.r.: Rob 
van de Loo 
(penningmeester), 
Richard van de Loo 
(voorzitter), 
Huguette Verheijen – 
van de Loo (lid), 
Jeroen van de Loo 
(secretaris), Lex van 
der Loo (lid) en 
Elisabeth Seifert – 
van de Loo (lid).  
Foto: Marcus van de 
Loo (Hamburg).  

Verwijderd  wetgeving AVG met verband in 
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 Ter herinnering aan Gerard van der Loo 

Door Lex van der Loo, 
Zoetermeer, 11 december 2014. 

Gerard is geboren in Rotterdam waar zijn 
ouders in het kappersvak zaten. Vlak voor 
de tweede wereldoorlog verhuisde zijn 
moeder naar Den Haag, omdat zijn vader 
het gezin had verlaten. In de oorlog 
ontmoet hij mijn moeder Lien, waarmee hij 
zijn verdere leven zal delen. 
Samen deden ze in die moeilijke tijd alle 
dingen die god en de Duitsers verboden 
hadden. Ook in het verzet waren ze actief. 
Zo distribueerden zij bonkaarten voor 
mensen die onderduikers hadden. Dan 
gingen mijn ouders samen op pad. Mama 
voorop en die moest dan laten weten of het 
veilig was. En papa een eind daarachter 
met de bonkaarten. Hij kon daarover 
beschikken omdat hij bij de crisis- en 
distributiedienst werkte; de organisatie die 
de bonkaarten verdeelde en waar gelukkig 
een aantal mensen samenspande om 
bonkaarten achterover te drukken.  
In de loop van 1944 heeft hij een peloton 
van de Binnenlandse Strijdkrachten 
opgericht en was hij daarvan tot 1945 de 
commandant. 
 
Hij was weliswaar opgeleid tot onderwijzer, 
maar is niet als onderwijzer gaan werken 
omdat hij bij zijn eerste aanstelling slechts 
de kachels mocht opstoken! Omdat dit zijn 
eer te na was, ging hij daarom snel werken 
bij de Gemeentelijke Crisis- en Distributie-
dienst. Je kunt wel vaststellen dat hij heel 
zijn leven echter een onderwijzer in hart en 
nieren is gebleven. Bij de dienst maakte hij 
kennis met het ambtenaarschap. Hij is het 
grootste deel van zijn werkzame leven 
ambtenaar geweest. En daar was hij trots 
op. 
 
Na de oorlog ging hij werken bij 
Gemeentewerken als landmeter en 
studeerde ’s avonds om zich met een aantal 
certificaten op te werken tot HTS-niveau. 
Bij de Gemeente ’s-Gravenhage was hij 
uiteindelijk verantwoordelijk voor alle grote 
asfalteringswerkzaamheden, zoals de 
Soestdijksekade, Goeverneurlaan, 
Prinsegracht, Buitenhof, Rijswijkseweg. 
Toen hij in Den Haag geen verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden meer zag, ging 
hij werken bij de Gemeente Amsterdam 
waar hij o.a. verantwoordelijk werd voor de 
asfaltering van Schiphol gevolgd door een 
korte uitstap naar het particuliere 
bedrijfsleven. Hij werkte korte tijd bij 
Smallegange, een wegenbouwer om daarna 
weer als ambtenaar te gaan werken bij de 
Provinciale Waterstaat Zuid-Holland. En hij 
was daar de “asfaltkoning”, want bij de 
provincie hadden ze wel verstand van 
water, maar niet van wegen. 
Uiteindelijk werd hij daar hoofd van de 
afdeling Vaarwegen en kreeg daar de 

Deze zomer is Gerard van der Loo op 93-
jarige leeftijd overleden. Gerard heeft tot 
kort voor zijn overlijden thuis gewoond in 
de Medemblikstraat in ’s-Gravenhage. Het 
bleek helaas niet meer goed mogelijk om 
hem thuis de noodzakelijke zorg te geven. 
Hij heeft de laatste weken van zijn leven 
doorgebracht in het verpleeghuis Houtwijk 
waar hij liefdevol is verzorgd door de 
medewerkers. Hij ging geestelijk en 
lichamelijk de laatste maanden achteruit. 
Uiteindelijk is hij vredig ingeslapen op 29 
juli 2014. 
 

Gerard van der Loo 
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 genealogen hun werk nog uitsluitend met 
pen en papier deden. 
Het resultaat van dat internet-speurwerk 
heeft hij vastgelegd, zowel in het 
stamboomprogramma als op papieren 
afdrukken. Hij besefte toen al de 
vluchtigheid van de gegevens op internet. 
En zijn vooruitziende blik klopt, want een 
groot aantal van de websites die hij 
raadpleegde, bestaan op dit moment niet 
meer en de gegevens daarvan zijn niet 
(altijd) meer openbaar beschikbaar. Zijn 
papieren archief vormt een imposante rij 
met ordners waarin de afdrukken van 
internet-gegevens en kopieën van 
documenten in de fysieke archieven zijn 
opgeborgen.  
 
Toen we bij de Stichting een aanvang 
maakten met de digitalisering van de 
stamboomgegevens heeft Gerard de 
stamboomgegevens van duizenden 
familieleden ingevoerd in de digitale 
stamboom. Een werk waar hij ten minste 
een paar jaar mee bezig is geweest. 
Aanvankelijk gebruikte hij die gegevens 
zelf, voor zijn eigen onderzoek. Na een 
aantal gesprekken en de garantie dat de 
gegevens nooit zouden worden verkocht, 
maar alleen gebruikt zouden worden voor 
het stamboomonderzoek van de stichting, 
heeft hij besloten om de gedigitaliseerde 
gegevens aan de stichting beschikbaar te 
stellen. Door die invoer kunnen we heden 
ten dage beschikken over onze digitale 
stamboom op de website met daarin meer 
dan 9.300 persoonsnamen van 
familieleden.  
 
In de archiefcommissie leverde hij 
jarenlang een bijdrage aan het speurwerk 
als zich weer iemand meldde met de vraag: 
“Hoor ik erbij”. En die vragen kwamen ook 
via de email en via internet bij hem binnen 
en steeds minder in de vorm van papieren 
brieven. Als zich zo’n vraag voordeed, 
speurde hij in en buiten het Loo-Archief 
naar familieleden en kon zo vaak de 
aansluiting tot stand brengen. Bijvoorbeeld 
van de tak Nieuwkoop. 
 
Gerard ging er niet prat op, maar vond het 
wel heel leuk, dat we een familiewapen 
hebben. Dat is de kram die Bruen gebruikt 
om officiële documenten te zegelen. En 
voor hem was meteen duidelijk dat het niet 
kon gaan om het adellijke wapen, maar om 
de kram met een klein krammetje in het 
midden. Hij was een steevaste bezoeker 
van de reünies en kocht daar voor zijn 
kleinkinderen de tegels en glazen. 
 
Hij laat in veel opzichten een leegte achter. 
Hij realiseerde zich al langere tijd dat de 
kwaliteit van zijn leven sterk achteruitging 
en heeft voor mijn gevoel ten langen leste 
beseft dat zijn leven geleefd was.  

erkenning die hij decennia zocht doordat 
hij een paar jaar voor zijn pensionering 
werd bevorderd tot hoofdbouwkundige. In 
de periode bij de Provincie liet hij zich ook 
formeel registreren als ing. 
 
Naast zijn bezoldigde werkzaamheden 
vervulde hij ook vele onbezoldigde 
(bestuurs-)functies. Bijvoorbeeld bij de 
stichting vakantiebesteding ambtenaren, 
de volkstuinvereniging, de 
personeelsvereniging, de 
seniorencommissie, de vereniging van 
eigenaren, enz.  
 
Zijn inzet voor de maatschappij en voor 
familie, vrienden en kennissen en zijn 
lange staat van dienst leidden uiteindelijk 
tot het lintje: hij werd ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 
En hij was daar – zoals een Van der Loo 
betaamt – stilletjes trots op. 
 
Voor de stichting Loo-archief is Gerard van 
aanzienlijke betekenis geweest. Nadat hij 
besmet was geraakt met het stamboom-
virus, is hij eerst op zoek gegaan naar de 
aansluiting van onze eigen tak via “Jan uyt 
Cleef”. En die aansluiting heeft hij zeer 
aannemelijk gemaakt. Helaas ontbreekt 
één geboorteakte, maar hij heeft voor de 
aansluiting voldoende indirecte 
aanwijzingen gevonden.  
 
Terwijl hij dat eerste onderzoek in de jaren 
90 deed door met mijn moeder bezoeken 
te brengen aan stads- en regioarchieven in 
onder andere Cleef en Arnhem, legde ik 
contact met Theo van der Loo die indertijd 
al een website had met stamboom-
gegevens van de familie Van de(r) Loo. En 
via Theo kwam ik in contact met Pieter 
van de Loo en daarmee met de Stichting 
Loo-Archief. Dat contact gaf opeens een 
enorme versnelling in het onderzoek.  
Ook voor Gerard betekende dat contact 
dat er een hele nieuwe wereld voor hem 
openging: de wereld van internet. Terwijl 
de meeste van zijn tijdgenoten het 
internet maar als “malle fratsen van die 
jongelui” afdeden, raakte hij (wel wat 
onder mijn invloed) doordrongen van de 
mogelijkheden van internet. Op zijn eigen 
computer (ja die had hij al een aantal 
jaren) ontstond een eigen archief van 
mensen met de naam Loo of daaraan 
gerelateerde mensen. Hij hield al die 
gegevens keurig bij in een Amerikaans 
genealogie-pakket dat ik ooit voor hem 
heb gekocht, ondanks het feit dat hij de 
Engelse taal niet zeer goed beheerste. Na 
de opkomst van internet heeft hij zich op 
80-jarige leeftijd het gebruik van internet 
eigen gemaakt en zijn vaardigheden om 
met de computer om te gaan nog verder 
uitgebouwd. Ik mag wel zeggen dat hij 
een niet onverdienstelijke internet-
speurder was in de tijd dat de meeste 
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Lourdes, het bedevaartsoord in het zuiden 
van Frankrijk bij de Pyreneeën, waar mijn 
grootouders jaren lang naar afreisden. 
Het verhaal van Bernadette en nadenken 
over Lourdes en wat de Maltezer Orde 
daar voor vele zieken betekent, hebben zij 
bewerkstelligd.  
Mijn grootvader Robert van de Loe en 
mijn grootmoeder Mathilde van de Loe – 
van Rijckevorsel van Kessel gingen als 
één van de weinige Nederlanders. In 1980 
hebben zij samen met het echtpaar Erik 
en Liesbeth van Voorst tot Voorst en nog 
enkele anderen vanuit de Nederlandse 
afdeling van de Orde van Malta de 
allereerste bedevaart met zieken naar 
Lourdes georganiseerd. In 1981 werd de 
eerste groep van 10 gasten begeleid. Een 
zaal in het Accueil in Lourdes was de 
plaats waar de gasten verbleven en nog 
steeds verblijven. Wijzelf verblijven in een 
hotel 10 minuten van het Accueil. 
 
Heel veel is veranderd sinds de 
beginjaren, toen men nog met de trein 
naar Lourdes ging. Vandaag de dag is het 
vliegtuig het vervoermiddel, het aantal 
gasten, maar ook de ernst van hun 
ziekte/handicap hebben dit beïnvloed. Het 
grondbeginsel is echter altijd hetzelfde 
gebleven. 
Nog steeds is naastenliefde het 
hoofdbegrip en ondersteunen we de 
gasten in alles wat maar mogelijk is. 
 
We vlogen op 2 mei 2014 vanaf 
Eindhoven-Airport, daar verzamelden we 
met alle pelgrim helpers en ontvingen de 
gasten. Het vertrouwen tussen ons allen 
is een groot goed en was direct aanwezig. 
Waarschijnlijk is iedereen het snelle 
boarden van zijn of haar vakantie wel 
gewend. Helaas werkt het met een 
bedevaart voor Ouderen/Zieken net iets 
anders, het neemt namelijk veel tijd in 
beslag.  

Het Accueil, Notre-Dame genaamd bevond 
zich niet ver van het vliegveld en hier 
werden de gasten en hun bagage netjes 
naartoe gebracht. In de Equipe waren de 
taken al verdeeld, zodat men zich al goed 
kon voorbereiden. 
 
In de ochtend werden na het ontbijt de 
gasten naar de bekende trekkarren 
geholpen, zodat wij met zijn allen de 
heilige mis konden bijwonen. 
De Heilige mis op zondag in de Pius X 
Basiliek brengt bijna 25.000 mensen 
bijeen in één kerk, dit is altijd een 
fascinerende belevenis.  
In de middag is er voor de helpers ruimte 
om met gasten te wandelen en langs de 
grot te gaan. De grot waar Maria aan 
Bernadette was verschenen, is zeer 
speciaal en brengt veel mensen samen. 
Lourdes is natuurlijk bekend om zijn 
geneeskrachtige water en de 
ontspringende bron bij de Grot, velen 
vullen hier ook flesjes en drinken dit 
water. 
 
Heel veel mooie dingen heb ik mogen 
ervaren in Lourdes, van het intieme 
vertrouwen en de directe waardering tot 
de emotie, die op sommige momenten 
hoog vloeide, niet alleen in tranen maar 
ook in gedachten. Lourdes is als een 
vakantie, het is een plek waar je tot rust 
kan komen en waar je tijd kan nemen 
voor jezelf en naasten. Niet alleen een 
plaats om dichter tot God te komen, maar 
ook zeker een plek om dichter tot jezelf te 
komen door emotie en erkenning. Ik ben 
geïnspireerd en gefascineerd geraakt door 
de sfeer die er hing en heb hier erg van 
mogen genieten. Niet alleen de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden, 
maar ook de ontwikkeling van het 
empatisch vermogen na deze bedevaart is 
sterk toegenomen. 

Lourdes, een bijzondere ervaring 
Bas Dalmeijer, 
Utrecht 23 december 2014. 

Bas Dalmeijer, 
Lourdes,  
2 t/m 7 mei 2014. 

V.l.n.r. Richard van 
de Loo, Myriam van 
de Loo-Waller, Rob 
van de Loe, Thil van 
de Loe-van 
Rijckevorsel van 
Kessel in Lourdes 
1996. 
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Na het aansprekende avontuur van Celine 
van Baaren in de vorige Loo-Kroniek leek 
het ons leuk om ook ons reisverhaal in te 
zenden.  
Als drie van de Loo-zusjes (Suzanna 31jr, 
Marieke 28jr, Dominique 25jr) zijn we van 
29 december 2014 tot 2 januari 2015 
naar de Europese Taizé-ontmoeting in 
Praag geweest. Als deelnemers waren we 
pelgrims van hoop, zoals de leidend 
broeder, broeder Alois, in één van zijn 
overwegingen schreef (http://
www.taize.fr/en_article17412.html). 
  
Taizé biedt ons inspiratie, persoonlijke 
reflectie en rust. Of we in Amsterdam een 
Taizé-gebedsdienst volgen, een weekje in 
het Franse dorpje Taizé verblijven of rond 
oud&nieuw zo’n Europese ontmoeting 
meemaken, we voelen ons hierna als 
christen altijd weer opgebouwd! Tijdens 
deze ontmoeting werden we eraan 
herinnerd dat Jezus ons ‘het zout der 
aarde’ noemt. We hebben de opdracht om 
niet ‘onze smaak’ te verliezen en vooral 
niet comfortabel in het 'zoutpotje' moeten 
blijven liggen. Als een licht op een 
standaard mogen we voor alle mensen 
schijnen! (Mattheüs 5:13-16) 
  
Marieke en Dominique zijn reeds ervaren 
Taizé-gangers. Afgelopen jaren zijn ze op 
de Europese ontmoetingen in Poznan, 
Rotterdam, Berlijn en Straatburg geweest. 
De organisatie van een Europese 
ontmoeting stoelt vrijwel geheel op 
vrijwilligers. Dit jaar hebben 23 duizend 
jongeren zich aangemeld. Deze jongeren 
worden verdeeld over parochies in en om 
Praag. Wij mochten naar de parochie in 
Hbrovka (in het zuid-oosten van de stad), 
met in totaal ongeveer 140 jongeren (max 

35 jaar). Deze 140 personen zijn allemaal 
door gastgezinnen van de parochie 
opgevangen. Wij mochten, met nog een 
Nederlandse, logeren bij een heel erg 
leuk, warm en jong gezin met vier 
kinderen.  
 
Iedere ochtend was er om 8.30 uur een 
gebedsdienst. Met name Marieke heeft 
veel bijgedragen aan de gebedsdiensten 
door de vrijwilligers in de parochie op 
sleeptouw te nemen. In welke talen zullen 
de gebeden en de lezingen worden 
voorgelezen? Wie kunnen dat doen? Wie 
introduceert de 7 minuten stilte 

Europese ontmoeting van Taizé in Praag  
Suzanna van der Sleen—van de Loo 
Groningen, 10 januari 2015. 

V.l.n.r. Suzanna, 
Marieke, Paula, 
Dominique op 2-1-
2015. Wandelend 
naar het kasteel van 
Praag heb je prachtig 
uitzicht over de stad.  

Sv. Frantisek z Assisi (U. Habrovky 2), het 
kerkje behorende bij onze parochie in Praag. 
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halverwege de dienst, enz. Aansluitend 
was er tussen 9 en 11 uur tijd voor de 
gespreksgroepen. We hebben alle drie een 
gespreksgroep begeleid als 'animator'. 
Hierin waren verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd, waaronder Fransen, 
Hongaren, Polen, Zwitsers, Duitsers, 
Oekraïners en Kroaten. De voertaal was 
Engels, maar tussendoor werd er veel 
vertaald. Wij konden met ons Pools, Frans 
en Engels de nodige vertalingen op ons 
nemen. 

Elke dag was om 13 uur het middaggebed 
in één van de mooie kerken in Praag en 
aansluitend waren er workshops. Thema’s 
varieerden van “Hoe kan ons toekomstig 
veiligheidsbeleid eruitzien, gezien de 
internationale terreurdreiging?” tot “Wat 
belemmert ons in onze persoonlijke relatie 
met God?” en tot “Herken God in moderne 
kunst.”  
 
Vanaf 17.30 uur werden de 23 duizend 
jongeren verwacht in de Expo-hallen van 
Praag voor het avondeten. Culinair was 
het eten niet, indrukwekkend wel. Om 19 
uur begonnen er in vijf enorme hallen het 
avondgebed, verdeeld over de 
verschillende talen waarin de lezingen en 
gebeden werden gedaan. Het was vaak 
niet eerder dan 22 uur dat we in de metro 
stapten richting het gastgezin, om daar de 
dag nog eens na te bespreken onder het 
genot van heerlijke zelfgebakken cake of 
koekjes. We hebben een super-super 
gezellig oud en nieuw-landenfeest gehad! 
Om 3 uur ’s nachts vermaakten we ons 
nog met allerlei Europese volksdansen. Als 
een ware Europees Songfestival-
presentator leidde Marieke het feest.  
 
We kunnen nog veel meer schrijven, maar 
eigenlijk zou je het zelf gewoon mee 
moeten maken. Volgend jaar vindt de 
Europese ontmoeting tussen 28 december 
2015 en 2 januari 2016 plaats in Valencia! 
Meer informatie: www.taize.fr. 

V.l.n.r. Suzanna, 
Domique, Marieke 
(31-12-2014). Op de 
achtergrond het 
national museum aan 
de kop van dè 
shopping street in 
Praag, Vaclavske 
namesti.  

Marieke, Dominique en Suzanna voor de 
kathedraal in het kasteel van Praag op 2-1-
2015.  

Suzanna en Dominique tijdens de viering van 
het licht: avondgebed op 1-1-2015.  
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Het Loo-Archief is ons familie-archief. Het 
herbergt belangrijk materiaal van ons 
collectieve geheugen. Voor het overgrote 
deel zijn alle documenten in ons archief 
geschonken door familieleden. Dat is een 
goede zaak. Zo blijven deze documenten 
niet alleen bewaard, maar kunnen ze ook 
worden benut voor onderzoek, worden 
geraadpleegd door familieleden en 
gebruikt voor publicaties, zoals de Loo-
Kroniek. Maar al te vaak verdwijnt bij een 
verhuizing of sterfgeval materiaal, 
waarvan achteraf blijkt dat het heel 
jammer is dat het definitief verloren is. 
Van heel wat familieleden, ook in de 
jongste generaties, bezit het Loo-Archief 
helemaal niets, zelfs geen foto of 
geboortekaartje! Gelukkig zijn er 
familieleden die de weg naar ons familie-
archief wél weten te vinden. Ook in 2014 
is op die manier ons archief en de 
bibliotheek verrijkt met prachtige 
aanwinsten. Hierbij een overzicht van de 
belangrijkste schenkingen die het Loo-
Archief mocht ontvangen in het afgelopen 
jaar 

Aanwinsten archief 
• De originele aankondiging van het 

huwelijk van Johanna Wilhelmina 
Gertruda Arntz met Carel Gustaaf 
Hubert van de Loo (Asperden) en van 
haar zus Clementine Johanna Arntz 

met George Julius Dorsemagen 
(Wesel); datum en plaats: Millingen 27 
april 1875. Geschenk van Carl en 
Tonneke van de Loo – Driessen te Beek 
bij Nijmegen, die dit bijzondere 
document van een goede buur mochten 
ontvangen! 

• Fotoportret van Jeanette (Johanna 
Gertruda Wilhelmina) van de Loo – 
Arntz (1847-1918). Geschenk van 
Elisabeth Seifert – van de Loo te 
Asperden. 

• De originele brief van Wilhelmina M.T, 
van de Loo – Janssen (1813-1891) aan 
haar zoon Gerhard Franz van de Loo 
(1834-1911), steenfabrikant en 
wijnhandelaar de Nijmegen en gehuwd 
met Aleida van Heukelum. De brief is 7 
juli 1884 geschreven in Huize 
Niersheim te Asperden, dat zij en haar 
man hadden laten bouwen naast de 
molen te Asperden. Deze brief staat 
afgedrukt in Loo-Kroniek nr. 40, 1992, 
p. 21-24. Geschenk van Elisabeth 
Seifert – van de Loo te Asperden. 

• Enkele persoonlijke documenten van 
Annie Schneemann – van de Loo, zoals 
de oorkonde van haar 1e H. Communie 
uit 1922 te Venlo, haar persoonsbewijs 
uit 1941 en twee kleine adresboekjes. 
Geschenk van haar kinderen. 

• Een originele lijst van zakelijke 
adressen in de wereld van de 
steenfabrikage rond 1900, afkomstig 
van de N.V. steenfabriek van 
nageperste en andere stenen v/h Frans 
van de Loo te Dieren. Geschenk van de 
kinderen van Prof. Karel van de Loo 
(1922-2013) te Nijmegen. 

Aanwinsten bibliotheek 
• Een monumentaal boek van Rien van 

den Brand e.a. dat in ruim 1400 
pagina’s een overzicht biedt van de 
oorkonden van het voormalige klooster 
Grafenthal. Hierin o.a. de oorkonden 
van stamvader Bruen van den Loe als 
Richter te Weeze in 1489, van Henrick 
van Beloe (van den Loe) in 1595 en 
van Bernt van den Loe als schepen van 
Asperden in 1644. Ondanks enkele zeer 
storende fouten en omissies toch een 
waardevolle bron van informatie, al 
was het maar door alle foto’s van de 
originele oorkonden. Geschenk van 
Elisabeth Seifert – van de Loo. 

• Wederom een prachtig boekwerk over 
de Oorkonden van Grafenthal, dat wil 
zeggen het overzicht van de 
transscripties van de 16e eeuwse 
afschriften van oorkonden van dit 
klooster uit de jaren 1280-1524, 

Schenkingen aan het Loo-Archief 
Richard van de Loo, Huguette Verheijen-
van de Loo 
Soest 12 januari 2015 
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 waaronder over de molen in Asperden 
en de Schaerhof te Kessel. Het 
origineel van deze afschriften bevindt 
zich in de collectie van Huis Bergh te ’s
-Heerenbergh. Geschenk van Elisabeth 
Seifert-van de Loo. 

• Een fraai ingebonden jaargang 1912 
van het tijdschrift Buiten. Hierin o.m. 
artikelen en schitterende foto’s over de 
Limburgse kastelen Holtmeulen bij 
Tegelen (toen bezit van de familie Van 
Basten Batenburg) en Geysteren van 
de familie De Weichs de Wenne, die 
daar nog steeds woont. Verder 
artikelen van de bekende publicist A.F. 
van Beurden, die in 1899 het 
allereerste genealogische artikel over 
de familie Van de Loo publiceerde in 
het tijdschrift De Nederlandsche 
Leeuw. Geschenk van Richard van de 
Loo, Soest. 

• Via een ruilabonnement met de 
Gemeente Weeze is onze bibliotheek 
verrijkt met een enkele Jaarboeken 
Weezer Geschichte, Altes und Neues 
aus der Heimat, met een schat aan 
informatie over de streek waar onze 
familie lang geleden vele generaties 
heeft gewoond en waar nu nog steeds 
de familie Von Loë op kasteel Wissen 
woonachtig is. 

• Onze bibliotheek is met nog enkele 
waardevolle boekwerken en 
tijdschriften verrijkt, echter door 
aankoop uit het jaarlijkse budget 
hiervoor. Dankzij de jaarlijkse 
contributies van alle begunstigers 
kunnen deze aankopen worden 
gedaan! 

 
Het bestuur bedankt alle gevers en 
begunstigers van harte voor hun bijdragen 
en hoopt ook in volgende jaren zich over 
schenkingen te kunnen verheugen. Zo 
blijft het Loo-Archief een levend archief! 

Legaat en/of schenking 
Bezit u een mooi familiedocument, -boek 
of –portret waarvoor u geen bestemming 
heeft, dan kunt u de Stichting als 
begunstiger overwegen. Zij neemt de 
artikelen graag op in het Familie-
Collectieregister. Omdat niet alles in het 
archief opgehangen dan wel opgeborgen 
kan worden en het ook waardevol is als 

familieleden ervan kunnen genieten, kan 
de Stichting, onder voorwaarden, het 
stuk in bruikleen uitgeven aan een 
geïnteresseerd familielid. Indien u dat 
niet op prijs stelt, kunt u dat ons 
uiteraard mededelen.  
 
Een legaat van goederen hoeft niet per 
sé in een testament te worden 
vastgelegd. U kunt ook legateren door 
middel van een codicil als aanvulling op 
het testament. Dit codicil dient met de 
hand geschreven, gedateerd en 
ondertekend te zijn. Daarbij dient u 
e.e.a. nauwkeurig te omschrijven.  
 
Ook geldelijke legaten en schenkingen 
zijn zeer welkom zodat de Stichting het 
archief en de stamboom nog beter op 
niveau kan houden. U kunt denken aan 
de restauratie van boeken en 
schilderijen, bijzondere aanschaffingen, 
noodzakelijke investeringen in 
apparatuur en financiële ondersteuning 
van familie reünies.Uiteraard kunt u 
aangeven dat u uw schenking of legaat 
graag aan een specifieke bestemming 
toegekend ziet worden.  
 
Indien u een legaat of schenking in een 
geldbedrag wilt toekennen, is een 
notariële vastlegging nodig.  

Geboortes en andere 
familiegegevens 
Om ons familie-archief compleet te 
houden, vragen wij u nieuwe 
familiegegevens zoals geboortekaartjes, 
huwelijks- en overlijdensannonces op te 
sturen, maar ook foto’s en 
getuigschriften zijn welkom. U kunt dit 
opsturen aan onze secretaris per 
mail:secretaris@loo-archief.nl dan wel 
per post: J. van de Loo, Gravenborch 11 
3992 CA Houten). 

Jongerentarief donateurschap 
Het speciale jongerentarief geldt voor 
alle familieleden tot 27 jaar en bedraagt 
slechts EUR 10 per jaar. Interesse? Geef 
je op bij de secretaris onder vermelding 
van je naam, adresgegevens en 
geboortedatum: secretaris@loo-
archief.nl dan wel per post: J. van de 
Loo, Gravenborch 11 3992 CA Houten).  
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Dit artikel gaat over het lofdicht op het 
zilveren paar Gerardus van de Loo en 
Anna van den Berg d.d. 28 november 
1822, Huize Roepaen te Ottersum door 
hun oudste zoon Johann Wilhelm Lambert. 
Door gelukkige omstandigheden is deze 
lofrede bewaard gebleven, in eigenhandig 
handschrift van Johann Wilhelm Lambert 
(Wilhelmus) van de Loo, geboren 17 juni 
1805 te Ottersum als derde kind van 
bovengenoemd echtpaar. Hij zou zich 
later in Asperden (bij Goch) vestigen om 

daar het familiebedrijf van de Aspermolen 
over te nemen van zijn kinderloze oom 
Engelbert van de Loo. Naast zijn functie 
van meelfabrikant was hij ook 
burgemeester van Asperden. De lofrede is 
bewaard in de originele lijst en bevindt 
zich bij een achter-achterkleinkind van 
deze Johann Wilhelm Lambert: Elisabeth 
Seifert – van de Loo te Asperden. 
Eveneens door gelukkige omstandigheden 
is er ook nog een afbeelding van vader en 
zoon bewaard gebleven: een unieke foto 
of juister daguerrotype van omstreeks 
1850. Die foto zal ongetwijfeld in 
Ottersum zijn gemaakt. Hier volgt de 
letterlijke tekst van het lofdicht: 

Dr Richard P.J.M. van de Loo,  
Soest, 2 december 2014 

Opgedragen aan de Edellieden Gerardus van de Loo en Anna Maria van 
den Berg van deszelfs zoon Wilhelmus bij gelegenheid van het 
vijfentwintig jarig jubelfeest der Echtverbintenis. Ottersum den 28 
november 1822 
 
Broeders! Zusters! Dischgenoten, zingen wij een vrolijk lied.  
Om onze vreugde te vergrooten, daar de tijd ons vreugde biedt. 
Laat ons blijde jubileeren, door ons welgemeend gezang,  
haare echtverbintenis vereeren, van vijfentwintig jaren lang.  
Aan familiedisch gezeten, zullen wij uit dankbaarheid 
het beschenken niet vergeten, ’t is een plicht ons opgeleid. 
De kring van tien dien wij besluiten op dit vroolijk jubelfeest, 
Niets moet onze vreugde stuiten, juichen wij verheugd van geest! 
Ja, nu vlug eens ingeschonken. Vivat! Vivat! Jubeljaar!! 
Ja, de romers uitgedronken, Vivat! Vivat, menig jaar!! 
Ja de Hemel spaar u het leven, tot het volle Jubeljaar.  
En nog menig jaar daarneven, hierom bidden wij te gaâr! 
Voorspoed blijft u steeds verzellen, Liefde aan uw hart gepaard. 
Ramspoed moet u nimmer kwellen. Vrede zij u hier op aard! 
Is uw lot eens afgeweven, dan wil u Gods Majesteit 
de huwelijksche Eerkroon geven in de zalige Eeuwigheid!!! 

De ‘kring van 10’ in dit lofdicht verwijst 
naar het tiental kinderen dat het gezin 
van Gerard van de Loo en Anna Maria van 
den Berg toen telde. In 1823 zou nog het 
elfde kind geboren worden: Antonia 
Wilhelmina Francisca van de Loo, in de 
familie tante Fränzke genaamd. Zij zou in 
1850 intreden in de congegratie van de 

Zusters van Liefde te Tilburg onder de 
kloosternaam zuster Ursula. Zij staat als 
jongedame, dus nog voor haar intrede, 
afgebeeld op een uniek fotoportret samen 
met haar vader Gerardus en haar oudste 
broer, Wilhelm van de Loo, van het 
lofdicht. Niet onmogelijk is dat deze foto is 
gemaakt bij gelegenheid van haar 
aanstaande intrede, want zij draagt nog 
niet het kloosterlijk habijt. Dit geeft dan 
tevens een aanknopingspunt voor de 
datering van deze foto, die via een 
speciale techniek is gereproduceerd van 
een zilveren plaat: een zogeheten 
daguerrotype. 1850 was ook het jaar van 
de 75ste verjaardag van haar vader 
Gerardus.  
 
Literatuur: 
Pastoor Th. Driessen: De Roepaen te 
Ottersum. In: Loo-Kroniek, 
familietijdschrift voor leden van het 
geslacht Loo. Nr. 14, april 1960, p. 1-14.  
Richard van de Loo: Door het oog van een 
antieke camera. In: Loo-Kroniek nr. 15, 
april 1979, 24-27.  

V.l.n.r. Gerardus, J. 
Wilhelmus L. en 
Francisca, omstreeks 
1850  
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enkele burgemeesters voortgebracht. Eén 
van hen komt centraal voor op het 
monumentale portret dat Gerard ter Borch 
in 1667 heeft geschilderd van de magistraat 
(= het stadsbestuur) van Deventer. Aan 
deze invloedrijke Deventer Stickes heeft de 
stadshistoricus van Deventer, dr Clemens 
Hogenstijn, een boeiende paragraaf gewijd. 
In een bijlage zijn tenslotte nog veel 
aanvullingen opgenomen op de beide eerste 
delen. Het onderzoek staat niet stil. Nog 
steeds worden bronnen ontsloten en 
vondsten gedaan, zoals over de bekende 
zuster van de Moderne Devotie, Salomé 
Sticke (1369-1449). Op het fundament van 
Joost van der Loo heeft dr. Eike Pies in de 
afgelopen 30 jaar verder gebouwd en aldus 
een prachtig, informatief standaardwerk 
over deze nazaten van de Steckes 
geschreven. Evenals de beide delen uit 
1985 is ook deze uitgave in het Duits.  
 
De Cd-rom kost € 25,= inclusief 
verzendkosten en is direct te bestellen via: 
www.piesverlag.de  
 
Van de beide delen (Die Herren Stecke) uit 
1985 zijn nog een beperkt aantal sets 
beschikbaar. Te bestellen voor € 45,= + 
verzendkosten via: 
secretaris@loo-archief.nl  
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