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Na de succesvolle familie reünie in 2011 
op Schloss Wissen is het voor ons een hele 
uitdaging om na vijf jaar weer een 
boeiende familiedag te organiseren. 
Maar we hebben de handen uit de mouwen 
gestoken en we zijn aan de slag gegaan. 
Als locatie hebben we gekozen voor het 
dorp Loo in de Gelderse Liemers. Loo is 
onderdeel van de gemeente Duiven en ligt 
onder de rook van (Oud) Zevenaar. Loo is 
niet alleen gekozen vanwege de 
toepasselijke naam voor een Loo-reünie, 
maar ook omdat onze familie oeroude 
banden heeft met het gebied waarin het 
ligt.  
 
In Loo vinden we niet alleen aansprekende 
straatnamen zoals Loodijk  en Loostraat 
maar ook de havezate Loowaard die iets 

Dick van de Loo 
Rotterdam 

Loo reünie 18 juni 2016 in Loo (gemeente Duiven) 

buiten het dorp ligt. Deze havezate 
Loowaard is eigendom geweest van onze 
voorvader ridder Johan van den Loe (de 
vader van Bruen), die drost was in de 
Liemers namens de Hertog van Kleef. In 
de 16e eeuw werd de Loowaard bewoond 
door Herman van den Loe (een 
achterkleinzoon van Johan) en zijn vrouw 
Digna van Isendoorn. Zij hebben de 
Loowaard ingrijpend laten verbouwen. De 
beide familiewapens in de toren 
herinneren hier nog aan. De havezate 
Loowaard is nog steeds bewoond en 
inmiddels fantastisch gerestaureerd. Wij 
zijn dan ook heel blij dat de huidige 
bewoners ons de gelegenheid geven om 
de Loowaard tijdens de reünie te 
bezoeken. 

Afbeelding 1. 
De reüniecommissie 
2016. V.l.n.r. Eduard 
van de Loo (tak 
Venlo),  
Suzanna van der 
Sleen-Van de Loo (tak 
Wetten-Dieren), Dick 
van de Loo (tak 
Venlo), Paul van de 
Loo (tak Asperden), 
Nicole Raab (tak 
Venlo) en Xennia van 
de Loo (tak Wetten-
Dieren). 
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De Loo-reünie van 18 juni 2016 zal zich 
concentreren in het centrum van Loo. Hier 
zullen wij elkaar ontmoeten in de 
gastvrijheid van Zalencentrum Berentsen 
aan de Loostraat 51. Naast lunch, borrel 
en diner, zullen hier ook andere 
activiteiten plaatsvinden waaronder een 
lezing en een wijnproeverij. De excursie 
naar de Loowaard zal ook vanuit dit 
centrum starten.  
Iets verderop aan de Loostraat wordt de 
mogelijkheid geboden om elkaar te 
ontmoeten in sport en spel. Hiervoor 
mogen we het schoolplein van de 
dorpsschool gebruiken. 
 

Voorafgaand aan de opening van de 
reünie zal er voor belangstellenden een 
kerkdienst gehouden worden in de Sint-
Antonius Abtkerk die gelegen is aan de 
Loostraat 34. 
 
Het allerbelangrijkste is dat u tijdens de 
reünie voldoende gelegenheid heeft om 
bekende en nog onbekende familieleden te 
ontmoeten. Ook het muzikaal samenzijn 
na het diner, waarmee de reünie wordt 
afgesloten, zal daar aan bijdragen. 
 
De reüniecommissie voor deze 17de Loe-
Loo reünie bestaat uit Nicole Raab (tak 
Venlo), Suzanna van der Sleen-Van de Loo 
(tak Wetten-Dieren), Xennia van de Loo 
(tak Wetten-Dieren), Dick van de Loo (tak 
Venlo), Eduard van de Loo (tak Venlo) en 
Paul van de Loo (tak Asperden). 
 
In april zult u de officiële uitnodiging 
ontvangen en vanaf dat moment kunt u 
zich inschrijven. Heeft u namen en 
adressen (post- en email-adressen) van 
Loo-familieleden die interesse hebben om 
aan deze reünie deel te nemen maar nog 
geen aankondiging of uitnodiging hebben 
ontvangen, laat het ons dan weten.  
 
Nicole Raab is daarvoor onze 
contactpersoon: 
 
Mail: nicole.raab@kpnplanet.nl  of  
Tel: +31 6 53885274 
Adres: Jan van Almondestraat 113,  
NL-3176 VA Poortugaal 

Afbeelding 2. 
De Loowaard. 
Foto Eduard van de 
Loo, december 2015 

Afbeelding 3.  
Klok in de kerk van 
St. Antoniusabt met 
het Loo-wapen. 
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 De Loowaard, een monument met een verhaal 

Richard van de Loo,  
Soest, januari 2016 

Het huis en de ligging 
Bijzonder aan de De Loowaard is dat de 
ligging, het grondplan en het gebouw nog 
precies zo zijn zoals het allemaal is 
gebouwd in het derde kwart van de 16e 
eeuw. In al die eeuwen is er eigenlijk 
weinig veranderd.  Afbeeldingen uit de 16e 
en 17e eeuw zijn er helaas niet, maar een 
gedetailleerde tekening in het 
prentenkabinet van het Rijksmuseum  
Amsterdam geeft wel De Loowaard in 1742 
weer. Zie afbeelding 4. 
Deze tekening is gemaakt door de 
topografisch tekenaar Jan de Beijer (1703 – 
1780). In het land Van Kleef heeft hij 
talloze steden, dorpen, kastelen en kerken  
vereeuwigd, zoals onder meer de 
Vincentiuskerk en het klooster Grafenthal te 
Asperden en  Kasteel Wissen. 1   We zien 
het hoofdhuis met het dubbele dak, de 
traptoren en de aanbouw van de boerderij. 
In de top van de gevel zijn duidelijk de 
duivengaten zichtbaar.  Dendrologisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat de zware 
balken van de kapconstructie tussen 1558 
en 1560 zijn gekapt.2 
 
De duivengaten met hun uitvliegstenen 
zitten er nog steeds.  De buitengevel is 
versierd met zandstenen banden en 

De Loowaard: een stoer 16e eeuws 
bouwwerk omgeven door machtig 
geboomte, buitendijks  gelegen op een terp 
aan de rivier. Die rivier is de Nederrijn en 
dit statige huis ligt in het dorp Loo dat deel 
uit maakt van de gemeente Duiven (achter 
Arnhem). Men waant zich in een andere tijd 
en andere wereld. Naarmate men dichterbij 
komt, ontwaart men meer details, zoals 
twee wapenstenen met de kram van ons 
familiewapen. Dit prikkelt de 
nieuwsgierigheid. Wat is de historie van dit 
bouwwerk en heeft dit iets met onze familie 
te maken? Zeker nu dit huis tijdens de 
familiedag 2016 bezocht kan worden 
dankzij de welwillende medewerking van de 
huidige eigenaar, de familie Van Aalst, is 
het een goed moment om in dit tijdschrift 
weer eens aandacht te schenken aan dit zo 
bijzondere gebouw. Ook na zoveel eeuwen 
blijken stenen nog te kunnen spreken. En 
dat des te meer wanneer daarbij de 
geografische en historische context wordt 
betrokken. Hier volgt daarom het verhaal 
van dit gebouw als opmaat voor ons bezoek 
tijdens de familiedag. In dit verhaal konden 
ook nieuwe gegevens uit archieven worden 
betrokken.  Maar kom 18 juni vooral zelf de 
magie van dit monument op deze plek 
ervaren.    

Afbeelding 4. 
Tekening van De 
Loowaard 1742. 
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boogfriezen met gebeeldhouwde kopjes.  
Dit zijn typische elementen van 
renaissanceversiering. Toch is de bouwstijl  
van het huis volgens Wim Peters in zijn 
doctoraalstudie uit 1947 nog overwegend 
gotisch. 3 Het huis liep qua bouwstijl dus 
niet voorop. Het is goed mogelijk dat het 
huis oorspronkelijk nog één verdieping 
meer had, die bij een ophoging van de 
terp eind 18e of begin 19e eeuw onder de 
grond is gekomen. Opgravingen kunnen 
hierover uitsluitsel  geven.  Het uiterlijk 
zou dus nog imposanter zijn dan nu al het 
geval  is.  
 
Naar bovengenoemde tekening is een 
bekende gravure gemaakt in het 18e 
eeuwse boek ‘Het Verheerlijkt 
Kleefschland’.  De Loowaard lag in het 
land van Kleef, dat wil zeggen het 
toenmalige hertogdom Kleef. 

 
De landstreek zelf heet de Liemers, een 
naam die al in de achtste eeuw voorkomt. 
4 Het is altijd een typisch grensgebied en 
dus twistappel geweest tussen de 
hertogen van Gelre en die Van Kleef. Rond 
1400 werden de Liemers en dus ook de 
Loowaard definitief Kleefs. Door het 
uitsterven van het Kleefse hertogelijke 
huis, werd deze streek Pruisisch.  Dit zou 
zo blijven tot 1816. Pas in dat jaar, bij het 
traktaat van de grenswijziging als 
uitvloeisel van het congres van Wenen, 
ging de Liemers behoren tot het nieuwe 
Koninkrijk Nederland, nu precies 200 jaar 
geleden!       
 
De Loowaard was een edelmanswoning 
ofwel havezate. Het kasteelachtige uiterlijk 
met de toren en de duivengaten wijst 
daarop. Maar ook de strategische ligging 
aan een rivier. 
Het bezit van een dergelijk huis was 
trouwens een vereiste om deel uit te 
kunnen maken van de ridderschap als 
bestuurlijk orgaan in die tijd. De eigenaren 
van de Loowaard golden door dit bezit als 
riddermatig en zijn als zodanig beschreven 
in lijsten van Kleefse riddermatigen uit de 
16e eeuw5). In de Loowaard zelf blijken 
van één van die eigenaren nog enkele 
stenen getuigen te zijn. Hoog in de toren 
prijken twee gebeeldhouwde 
wapenschilden. 
Eén steen met het kram- en dus Loe-
wapen. Daarnaast een steen met het 
familiewapen Van Isendoorn.  Lager in de 

Afbeelding 5. 
Oeroude balken torsen het dak van De 
Loowaard. Foto: Eduard van de Loo, 
december 2015 

Afbeelding 6. 
Detail van een  
18e-eeuwse kaart 
van de Liemers. 
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toren is een monumentale steen 
gemetseld met het alliantiewapen Van den 
Loe – Van Isendoorn. 
Omdat het heel goed mogelijk is dat deze 
wapensteen oorspronkelijk van kleuren 
was voorzien, geeft afbeelding 10 het 
wapen Van Isendoorn in kleur weer. 6  
De kleuren van het Loe-wapen zijn zoals 
bekend zilver en zwart.  De steen was 
sterk verweerd en het Loe-wapen deels 
weggeslagen door een granaatscherf in de 
tweede wereldoorlog. De steen is echter 
onlangs gerestaureerd en daardoor is 
goed zichtbaar dat het hier gaat om het 
echtpaar Loe – Isendoorn. In deze steen is 
onderaan nog een tekst aangebracht: Ao 
MDLXV Hermen va de Lo M fieri fecit. 
Hierdoor weten we dat Herman van den 

Loe, gehuwd met Digna van Isendoorn, de 
bouwheer was van de Loowaard en dat die 
bouw in 1565 is voltooid. Wat weten we 
nog meer over deze Herman en hoe kwam 
hij aan dit bezit, dat de grootste havezate 
van de Liemers was met ongeveer 150 
hectaren land erbij? 7 

Afbeelding 9. 
Grote wapensteen Loe-Isendoorn in de toren.  
Foto auteur december 2015 

Afbeelding 7. 
Hoogwater op De 
Loowaard, januari 
1982. 
Foto Persbureau 
Arnhem 

Afbeelding 8. 
Wapenschilden Loe-
Isendoorn hoog in de 
toren.  
Foto Wijnand Freling, 
1977  

Afbeelding 10. 
Wapen van de familie Isendoorn. 
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krijgsoverste Maarten van Rossum. In 
1543 had hij kasteel de Cannenburg bij 
Vaassen op de Veluwe verworven dat hij 
vervolgens grootschalig liet verbouwen.  
Na zijn dood is die verbouwing voortgezet 
door zijn erfgenamen uit de familie Van 
Isendoorn , waartoe ook Digna behoorde. 
Net als bij de Loowaard is de gevel van de 
Cannenburg versierd met een fraaie 
wapensteen met een alliantiewapen. In dit 
geval van het echtpaar Van Isendoorn – 
van Stommel, die de door hun oom 
begonnen verbouwing  omstreeks 1560 – 
1570 hebben voltooid.9  Zij waren een 
broer en schoonzus van onze Digna. 
Reken maar dat de beide echtparen 
veelvuldig contact hadden over elkaars 
bouwprojecten. Er waren ook zakelijke 
transacties tussen beide echtparen, zoals 
blijkt uit een schuldbekentenis van 
Hendrik van Isendoorn en zijn vrouw 
Sophia van Stommel aan hun (schoon)zus 
Digna van niet minder dan 144 
goudguldens. 10 De Loowaard is overigens 
een veel bescheidener bouwwerk dan De 
Cannenburch. Tegenwoordig is de 
Cannenburch één van bezittingen  van de 
Stichting Geldersch Landschap en 
Kasteelen die voor bezoekers zijn open 
gesteld. Dat de echtgenote van Herman 
uit een bekend en kapitaal krachtig 
adellijk en Gelders geslacht stamde zegt 
iets over de meer op de Nederland 
gerichte oriëntatie van deze Loe-tak. Maar 
daarover later meer in dit artikel.   
 
De gegevens over Herman in archieven 
zijn helaas spaarzaam. Wanneer hij is 
geboren weten we niet. Wel is bekend dat 
hij in juni 1546 als student en afkomstig 
uit Zevenaar was ingeschreven in 
Keulen.11 Als Herman toen ongeveer 18 
jaar oud was, moet hij omstreeks 1528 
geboren zijn. In 1563 wordt hij genoemd 
onder de riddermatigen in de Liemers. 12 
In 1566 geeft Herman met twee andere 
edelen uit Zevenaar toestemming voor  de 
stichting van een armenhuis te 

Afbeelding 11. 
De beide familiewapens op de grafsteen van 
Herman en Digna van den Loe. Foto: auteur, 
januari 1971.  

Afbeelding 12. 
Kerk te Groessen. 
Foto Richard van de 
Loo, december 2015 

De bouwheer: Herman van den Loe 
Herman van den Loe had de Loowaard in 
1558 geërfd van zijn vader.  In het archief 
van kasteel Wissen is nog de originele 
oorkonde uit 1558 van de erfdeling tussen 
Herman en zijn broers en zussen bewaard 
gebleven. 8 Ook zijn zegel hangt nog 
(wellicht beschadigd) aan dit document. 
Hierin is precies beschreven welke 
goederen Herman krijgt toebedeeld uit de 
ouderlijke boedel. In vrije vertaling en een 
en ander samenvattend lezen we: “de hele 
waard met de woning, visdijken, 
houtgewas en nog andere toebehoren in 
het kerspel Groessen; dan nog een Hof in 
’t Loe en verder nog allerlei stukken land 
en percelen in Groessen, Duiven en Wehl.”  
Kennelijk had de Loowaard dus toen al 
bebouwing, misschien een verpachtte 
boerderij.  Herman en zijn vrouw wilden 
zich echter een meer representatief huis 
aanmeten en dat huis is er in 1565 
gekomen, zoals de fraaie wapensteen in 
de toren vermeld.  
 
De wens tot een meer representatief huis 
is mogelijk ingegeven door het voorbeeld 
van een oom van Digna: de bekende 
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Groessen.13 In 1568 geven Herman, zijn 
vrouw en zijn overige broers en zussen 
een huis in erfpacht aan Wilhelm v. 
Ketteler te Wesel. 14 Eén jaar later, in 
1569, zou Herman overlijden. In de St. 
Andreaskerk van Groessen, niet ver van 
de Loowaard, is namelijk nog zijn 
monumentale grafsteen bewaard 
gebleven.  
 
Bij een verbouwing van deze kerk rond 
1900 is deze grafsteen ontdekt en toen in 
de toren ingemetseld, gelukkig aan de 
binnenkant.  In Loo-Kroniek nr. 9 van 
1948 geeft de bekende streekhistoricus en 
genealoog mr J. Belonje in een boeiend 
artikel een uitgebreide beschrijving van 
deze bijzondere grafsteen, die ons meer 
gegevens over deze Herman onthult.15  
Zijn sterfdatum is daar vermeld: 24 juli 
1569. Helaas niet zijn geboortedatum of 
leeftijd. Herman heeft dus maar kort van 
zijn nieuwe huis kunnen genieten.  Zijn 

vrouw Digna heeft haar man lang 
overleefd, want zij zou pas in 1587 
overlijden.   
 
Herman blijkt enkele kinderen gehad te 
hebben.  De 18e eeuwse historicus, J. von 
Steinen,  vermeldt twee kinderen. 16 
Volgens Von Steinen, die zijn bronnen 
overigens niet noemt,  hadden Herman en 
Digna een zoon, van wie de naam niet 
bekend is en vermoedelijk jong is 
overleden, en een dochter genaamd 
Margret, die gehuwd is met Martin van 
Haeften, maar geen kinderen zou hebben 
gehad. Een bewaard gebleven 
inboedelbeschrijving van Digna van den 
Loe – van Isendoorn uit 1587 noemt 
alleen een illegitieme dochter van 
Herman: Geertien van der Loe.  Zij 
ontvangt 15 gulden als ‘onsses z: moeyen 
z. mans natuerlicke dochter. ’17   Door het 
ontbreken van wettelijke nakomelingen 
vererfde de Loowaard in de familie van 
Herman van den Loe, zoals wij in een 
volgende paragraaf zullen zien. Digna is 
als weduwe niet op de Loowaard blijven 
wonen. Zij is verhuisd naar Huissen en is 
daar ook overleden, vermoedelijk in 1587 
of kort daarvoor.  Na haar overlijden is 
namelijk in april 1587 een inventaris 
opgesteld van de complete inboedel van 
haar huis in Huissen. Omdat deze 
inventarislijst gelukkig bewaard is 
gebleven, kunnen wij hierdoor enigszins 
een beeld krijgen van de inrichting van de 
Loowaard. Daarover gaat de volgende 
paragraaf.   

De inboedel  van Digna van den Loe - 
van Isendoorn.  
Na het overlijden van Herman van den Loe 
in 1569 zou de Loowaard vererven in de 
familie van Herman. Dit vooruitzicht in 
combinatie met haar status van weduwe 
zonder overlevende, wettelijke 
nakomelingen, maakte het voor Digna 
aantrekkelijk De Loowaard te verruilen 
voor een kleinere woning. Zij is daarom 
verhuisd naar Huissen, niet ver van de 
Loowaard aan de overkant van de rivier. 
Toen zij daar was overleden in of kort voor 
1587, kwamen 17 april van dat jaar twee 
executeurs testamentair en enkele 
familieleden van haar kant bij elkaar om 
nauwkeurig een overzicht te maken van 
alle roerende goederen en levende have in 
het huis van Digna. Enkele dagen later 
wordt de inboedel onder de familieleden 
verdeeld. Ook deze verdeling is vastgelegd 
en ondertekend door de erfgenamen. 
Omdat, zoals aangegeven, de inboedel 
vererfde op haar neven en nichten uit de 
familie Van Isendoorn, die kasteel De 
Cannenburch als hoofdzetel had, is dit 
unieke document van 40 pagina’s in het 

Afbeelding 13. 
Overlijdensdatum van Herman van den Loe 
op zijn grafsteen: 24 juli 1569. Foto: auteur.   
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archief van dit kasteel bewaard  
gebleven. 18 
Kamer voor kamer wordt de inboedel 
opgenomen.  Men krijgt zo een indruk van 
het aantal vertrekken in haar woning: de 
keuken, het saeltghen (= salon of 
woonkamer), de kelder, een kamer boven 
de woonkamer, twee kamers boven de 
keuken en de zolder. Kennelijk een huis 
met twee woonverdiepingen en een 
zolderverdieping.  Omdat het document te 
uitgebreid is voor een volledige weergave, 
volgt hier een selectie van de aangetroffen 
voorwerpen in de inboedelbeschrijving, die 
een indruk geven van het interieur en de 
status van Digna en haar overleden man.  
Een parade van voorwerpen trekt voorbij, 
die uitnodigen zich voor te stellen hoe dat 
voorwerp gebruikt zou zijn, in het 
dagelijkse leven of bij bijzondere 
gelegenheden. Op die manier is deze 

inventarislijst niet langer een droge, 
zakelijke opsomming, maar geeft zij iets 
weer van de poëzie der dingen uit die lang 
vervlogen tijd.    
 
In de keuken worden onder meer 
aangetroffen: 7 vrouwenstoeltjes, een 
oude vuurschop, 2 oude, beschadigde 
schilderijen van krijgshandelingen (zouden 
die wellicht afkomstig zijn van Digna’s 
oom Maarten van Rossum, de 
krijgsoverste?), een dozijn tinnen 
schotels, 12 houten borden, drie koperen 
potten, een braadspit, een tinnen zoutvat, 
een tinnen boterschaaltje, een tinnen 
mosterdpot, een pannekoekenpan, twee 
aardewerk kannen zonder deksel, een 
oude blaasbalg, een koperen pan met een 
steel enz.  
In het ‘saeltghen’ worden onder meer 
aangetroffen:  twe olde trysoren 
(=buffetten), een eettafel van 
populierenhout. In het afgesloten buffet 
wordt onder meer een oud Frans boek 
aangetroffen. Zou dat een gebedenboek 
zijn of wellicht een Franse ridderroman? 
We weten het niet. Elders vond men nog 
enkele ‘papieren boeckjes’.  
In de kelder treft men onder meer aan: 
twee waskuipen, een oude bijl, twee halve 
ankers van wijn, zes oude biertonnen 
bijna zonder banden, een oude leren 
emmer, een oude roomton enz.  
In de kamer boven het saeltgen worden 
onder meer aangetroffen: een oude 
bedstee, een hoofdkussen, een oude 
groene deken, een paar lakens, een 
tafellaken, 15 servetten. Ook worden drie 
schilderijen genoemd met religieuze 
voorstellingen: 1. de vrouw van de 
penning (de parabel van het penninkje 
van de weduwe; wel een toepasselijk 
thema voor Digna als weduwe) en het 
verloren schaap, 2. Daniël in de 
leeuwenkuil, 3. de stervende mens.   In 
huis en bij andere personen in Huissen 
(kennelijk daar zolang in bewaring 
gegeven) waren nog verschillende kisten 
en dozen, waarin brieven, oorkonden met 
zegels (zoals het koopbewijs van het Huis 
te Baer), contant geld (een grote 
hoeveelheid zilveren en gouden munten), 
kleding en sieraden.  In de categorie 
sieraden vielen onder meer: een gouden 
kruisje met een koortje om aan de hals te 
hangen; twee gouden huiven 
(haarbanden), waarvan één met pareltjes, 
de ander met ‘gesneden golt’; een gouden 
ketting met dubbele schakels met een 
gouden peer eraan hangende; nog een 
gouden ketting met een gouden appel  
eraan.   
 
De voorname staat,  die het echtpaar Van 
den Loe – van Isendoorn voerde,  blijkt 
ook uit de hoeveelheid zilver die werd 
aangetroffen. Zo vermeldt de 

Afbeelding 14. 
Titelpagina 
Inventarislijst Digna 
van Isendoorn 1587.  
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inventarislijst: een zilveren wijnkan met 
tuit, zes zilveren borden met het wapen 
Van Rossum, twee vergulde bekers met 
deksel waarop het wapen Van Rossum, 
een platte, hoge zilveren schaal met het 
wapen Van den Loe en Van Isendoorn, 
een noot (kokosnoot?) met zilver beslagen 
en met het wapen Loe-Isendoorn op het 
deksel ervan, een zilveren kelkbekertje 
met het Loe-Isendoorn wapen, twee 
rechte zilveren lepels met het wapen Loe-
Isendoorn, een platte zilveren beker, vier 
zilveren lepels, een platte zilveren 
banketschaal.  Ook waren er juwelen, 
zoals een klein doosje met parels, een 
turkoois (blauwgroene steen) aan een 
snoertje, een pater noster (= een 
rozenkrans, gebedsnoer) van St. 
Aeghtensteen (Agaat) en met zilveren 
knopen.  
 
In een grote kist, die kennelijk bij een 
goede buur in Huissen in bewaring was 
gegeven, werden onder meer nog zes 
zitkussens gevonden met het wapen Van 
Rossum en witte linnen gordijnen. Ook 
van de kleding krijgen we een indruk. 
Genoemd worden onder meer: drie 
vrouwen hemden, een zwarte vierkante 
rouwmuts van binnen rood gevoerd, een 
zwarte lakense rok, twee halsdoeken, vier 
linnen slaapmutsen,  een zwarte lakense 
onderrok, een bruine samaer (= tabberd, 
d.w.z. een lange japon) met satijn 
gevoerd en nog een japon met vier 
vergulde knoopjes. In de verschillende 

kisten bevinden zich ook nog allerlei 
lappen stof van linnen, vlas en laken. De 
lengte van die lappen in aantal ellen wordt 
nauwkeurig vermeld.  Dit zegt veel over 
de manier waarop men toen aan kleding 
kwam.  Er waren in die tijd nog geen 
kledingwinkels. Men maakte zelf kleding of 
liet die door een kleermaker of door een 
handige dienstmaagd maken.  Sommige 
lappen waren bestemd om cadeau te 
doen, zoals een lap stof (laken) voor een 
hemd voor de knecht en een zwarte rok 
die bestemd is voor de dienstmaagd 
Geertien.  In het huishouden van Digna 
was dus personeel.  
 
De levende have omvatte drie koeien, 
waarvan twee aan bekenden werden 
geschonken en een verkocht.  Die werden 
gehouden vanwege de melk, want bij de 
boedelverdeling werd ook ‘Jenneken dye 
mellickmaeght’ (= de melkmeid) bedacht 
met 3 gulden.  Verder wordt er nog een 
bedrag betaald voor de twee paarden die 
Digna in gebruik had.  
 
Tenslotte worden er nog allerlei brieven,  
koopakten, rekeningen en kwitanties 
gevonden.  Daaronder trof men een 
‘rentbrieff’ aan ten behoeve van de armen 
in Groessen en Loo. Herman en Digna 
traden hiermee in de voetsporen van 
Hermans overgrootvader ridder Johan van 
den Loe, die in Zevenaar een gasthuis 
voor zieken had gesticht. Dit komt in de 
volgende paragraaf aan de orde. 

Afbeelding 15. 
3-D reconstructie van 
de burcht Sevenaer. 
Illustratie: © Ulco 
Glimmerveen 
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De woning van Digna in Huissen was 
uiteraard veel kleiner dan de Loowaard 
(die Wert, zoals men die noemde in de 
inventarislijst), maar we krijgen door de 
boedelbeschrijving toch een indruk van de 
inrichting van de Loowaard. De vertrekken 
waren sober ingericht met tafels, stoelen 
en kisten (nog geen kasten), enkele 
buffetten, bedsteden. Aan de wand enkele 
schilderijen. Bij de ramen gordijnen tegen 
het licht en tegen de kou. Her en der 
kussens op de stoelen of in nissen bij het 
raam. Verlichting was er door kaarsen.  
Kortom, alleen wat noodzakelijk was en 
niet de overdaad die zo vaak onze 
tegenwoordige inrichting kenmerkt. 
Verder een enkel boek en natuurlijk de 
administratie van alle bezittingen en 
inkomsten uit pachten.  Het huishouden 
werd draaiend gehouden door personeel, 
bestaande uit een knecht (ongetwijfeld 
voor de paarden, de open haard en het 
brandhout en klusjes in en rond het huis) 
en enkele dienstmaagden.  Een centrale 
ruimte was de keuken, die ook lekker 
warm was in de winter. Niet toevallig dat 
de keuken als eerste vertrek in de 
inventarislijst wordt genoemd en het 
vertrek is met veruit de meeste stoelen. 
Daar zat kennelijk ook het personeel.  

Ridder Johan van den Loe en de 
hertogelijke burcht Sevenaer 
Herman behoorde tot een tak van de 
familie Van den Loe die al enkele 
generaties banden had met de Liemers.  
Deze band met de Liemers was tot stand 
gekomen dankzij Hermans overgrootvader 
ridder Johan van den Loe. Afbeelding 17 
geeft de familiecontext van Herman in 
grote lijnen weer, evenals zijn relatie met 
de familie Van de(r) Loo.  Ridder Johan 
(geboren omstreeks 1400 – overleden 
1476) was namelijk door de hertog van 
Kleef benoemd als zijn bestuurlijk 
vertegenwoordiger in de Liemers.  Toen 
de hertog van Kleef omstreeks 1400 de 
Liemers in bezit had gekregen van de 
graaf van Gelre, wilde hij uiteraard daar 
meteen zijn gezag doen gelden. In het 
dorp Zevenaar liet hij een stevige burcht 
bouwen met meters dikke muren en een 
klein garnizoen militairen. Deze burcht 
was tevens de residentie van de drost, die 
namens de hertog het landsheerlijk gezag 
in die streek vertegenwoordigde en 
uitoefende.  Deze functie valt te 
vergelijken met die van een commissaris 
van de koning. Als vertrouweling van de 
hertog van Kleef, mede dankzij de 
gemeenschappelijke pelgrimage in 1450 

Afbeelding 16. 
Herman van den Loe 
in zijn familiecontext. 
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naar het Heilig Land, is het niet zo 
verwonderlijk dat Johan op deze 
vertrouwelijke en ongetwijfeld financieel 
aantrekkelijke post werd benoemd. 19   
Evenals zijn voorgangers nam Johan zijn 
intrek in de burcht. Pas onlangs, door de 
aanleg van een parkeergarage in het 
centrum van Zevenaar, zijn de 
fundamenten van deze burcht terug 
gevonden en heeft men kunnen 
reconstrueren hoe deze burcht eruit heeft 
gezien. 20  De ambtsresidentie van Johan 
van den Loe was dus deze middeleeuwse 
burcht en niet, zoals foutief in oudere 
publicaties is vermeld het nog steeds 
bestaande Huis Sevenaer, waarnaar zich 
de familie Van Nispen tot Sevenaer is 
gaan noemen.   
 

Kasteel Enghuizen en Loo-gasthuis te 
Zevenaar 
Ridder Johan van den Loe bewoonde zelf 
met zijn gezin kasteel Enghuizen te 
Zevenaar, dat zijn eigendom was. Hoe het 
eruit zag weten we niet. In de 18e eeuw is 
het huis afgebroken, behalve de kelders. 
Op die kelders is toen een nieuw kasteel 
gebouwd, dat in 1945 zwaar werd 
beschadigd en in 1947 is afgebroken. 21 
Behalve bestuurlijk, als vertegenwoordiger 
van het hertogelijk gezag, was Johan ook 
maatschappelijk en kerkelijk betrokken bij 
zijn woonplaats Zevenaar. Zo kwam door 
zijn initiatief en financiële ondersteuning 
een opvanghuis voor zeven armen tot 
stand. Dit zogeheten Loo-gasthuis werd 
eeuwenlang gefinancierd door een door 

Johan en zijn vrouw in 1467 opgerichte 
stichting, die over landerijen en dus 
pachtinkomsten beschikte. 22   Helaas is 
dit unieke huis, een voorbeeld van een 
van de oudste particuliere 
verzorgingshuizen in Nederland, rond 
1980 afgebroken.  Gelukkig is nog wel de 
oorkonde van deze stichting in het 
parochie-archief van Zevenaar bewaard 
gebleven. Dit lijvige document is door 
Joost van der Loo in de Loo-Kroniek 1947 
integraal gepubliceerd en van uitgebreid 
commentaar voorzien. 23 In deze oorkonde 
valt tevens te lezen dat  Johan en zijn 
vrouw een Maria-altaar schenken aan de 
kerk te Zevenaar.  
 

Een Mariabeeldje mogelijk 
geschonken door ridder Johan van de 
Loe 
De verering van Maria door ridder Johan 
blijkt ook uit de vermelding van een 
Mariabeeldje in de bovengenoemde  
oorkonde.  Dit beeldje zou wellicht het 15e 
eeuwse albasten beeldje van Maria als 
Moeder der Smarten kunnen zijn dat 
eeuwenlang in de kerk van Oud-Zevenaar 
voor Mariadevotie zorgde. 24  Helaas is dit 
zo bijzondere beeldje in 1975 uit de kerk 
gestolen en tot op heden niet terug 
gevonden. 25 

Een Loe-tak in de Liemers 
De ambtelijk-bestuurlijke  positie van 
ridder Johan en zijn rol als geldschieter 
van zijn broodheer, de hertog van Kleef,  
maakten hem tot een kapitaalkrachtig 

Afbeelding 17. 
Kasteel Enghuizen, 
Zevenaar. 
Foto Rijksdienst voor 
het Cultureel 
Erfgoed.  
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persoon. In de Liemers verwierf hij zich 
een aanzienlijk grondbezit, waartoe ook 
de gronden van De Loowaard behoorden. 
Voor zijn oudste zoon, Wessel, kocht hij in 
1462 kasteel Wissen bij Weeze, dat nog 
steeds in bezit is van zijn nakomelingen.   
Wessel zou bovendien een aanzienlijk deel 
van de overige bezittingen van zijn vader 
erven, waaronder kasteel Enghuizen en de 
Loowaard. 26 Johan had nog een tweede 
zoon, Bruen, die hoewel onwettig kind, 
toch door Johan werd geaccepteerd 
getuige de familienaam en het kram-
wapen, die Bruen mocht voeren.  Hoewel 
Bruen in het testament van Johan niet 
wordt genoemd, is hij op de achtergrond 
toch aanwezig, want erfgenaam Wessel 
wordt in dit document herhaaldelijk 
aangeduid met: Wessel van den Loe, 
synen echten soon, dat dye syn rechte 
enighe erve sy. Deze nadrukkelijke 
omschrijving is begrijpelijk in het licht van 
het bestaan van Bruen als onwettige zoon. 
27 Maar nu terug naar de oudste zoon.  

Wessel, genoemd naar zijn grootvader en 
overgrootvader, en daarom aan te duiden 
als Wessel III, had in Wissen een groot 
gezin. Zoon Mathias (Thys) zou Wissen 
erven en daar de Loe-stam voortzetten. 28 
Zijn jongere broer, Wessel IV, zou alle 
bezittingen in de Liemers erven, en in 
1505 huwen met Margriet van Hönnepel. 
29 Dit echtpaar woonde op kasteel 
Enghuizen. Hij vervulde in de Liemers de 
bestuurlijke functie van ambtman en 
hofmeester van Kleef.  Wessel IV is kort 
vóór of in 1547 overleden, want in dat 
jaar vindt een erfdeling plaats tussen zijn 
weduwe Margriet van Hönnepel en hun 
acht kinderen. 30 Dit echtpaar werd 
begraven in de kerk van Zevenaar. Aan 
hen heeft eeuwenlang een grafsteen 
herinnerd, die de sterfdatum van Margriet 
vermeld (21 mei 1558), maar helaas niet 
die van haar man Wessel. 31 Herman van 
den Loe was één van hun acht kinderen. 
Het voert te ver om alle broers en zussen 
van Herman de revue te laten passeren, 
maar enkelen mogen in dit artikel niet 
ontbreken omdat zij de context van 
Herman verduidelijken en voor de 
vererving van de Loowaard van belang 
zijn.  

Broer Frans van den Loe, 
landcommandeur Duitsche Orde Balije 
Utrecht 
Eén van Hermans broers was Frans van 
den Loe. Hij zou in 1571 de 30ste 
landcommandeur worden van de nog 
steeds bestaande Ridderlijke Duitsche 
Orde, balije van Utrecht. 32   Bijzonder is 
dat er van Frans een portret in vol 
ridderornaat als landcommandeur 
bewaard is gebleven, zoals afbeelding 18 
laat zien.  
In hoeverre dit een gelijkend portret is, is 
niet zeker. Volgens recent kunsthistorisch 
onderzoek gaf namelijk zijn opvolger, 
Jacob Taets van Amerongen, opdracht om 
in één keer een portretserie van alle 
landcommandeurs te maken. 33 Tot die 
serie behoorde als laatste ook het portret 
van Frans van den Loe. De meeste 
portretten zijn dus fantasieportretten, 
maar wellicht vertoont het portret van 
Frans toch enige gelijkenis, omdat hij toen 
nog leefde. Volgens het opschrift op het 
portret zou Frans in 1592 zijn overleden.  
Omstreeks 1960 heeft Robert E.J. van de 
Loe (1924-2014) door Clemens baron van 
Lamsweerde (1897-1972) een kopie laten 
schilderen, die door Robert nog voor zijn 
overlijden is geschonken en persoonlijk 
overhandigd aan Degenhardt baron de Loë 
te Mheer.  Frans van den Loe zou maar 
enkele jaren landcommandeur zijn en al in 
1579 worden opgevolgd door Jacob Taets 
van Amerongen.  De in de ogen van de 
Duitsche Orde losse levenswandel van 

Afbeelding 18. 
Albasten 15e eeuws 
beeldje van een 
treurende en 
rouwende Maria met 
Jezus, eeuwen lang 
bezit van de kerk van 
Oud-Zevenaar; 
mogelijke schenking 
van ridder Johan van 
den Loe.  
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Frans zal de oorzaak zijn van zijn korte 
landcommandeurschap.  Het in 
verschillende archieven bewaard gebleven  
archiefmateriaal over Frans van den Loe 
geeft zeker stof voor een monografie over 
deze persoon op het breukvlak van 
katholieke traditie en beginnende 
reformatie. 34 

Broer Diederik van den Loe, proost te 
Emmerik 
Nog een andere broer van Herman heeft 
sporen nagelaten, namelijk Diederik of, in 
deftig latijn, Theodoricus van den Loe. Hij 
zou als jongere zoon kiezen of bestemd 
zijn voor een kerkelijke loopbaan.  Hij 
werd priester en als zodanig verbonden 
aan de St. Martinikerk te Emmerik.  Deze 
kerk, die behoorde tot het aartsbisdom 
Utrecht, was een zogeheten kapittelkerk, 
waaraan enkele priesters als kanunniken 
waren verbonden. Ook Diederik werd 
kanunnik en zelfs proost (= prepositus = 
voorzitter) van de kanunniken.  Aan deze 
Diederik en zijn ouders, dus ook de ouders 
van Herman en Frans, herinnert ons een 
bijzonder object uit de schatkamer van 
deze kerk te Emmerik. Het gaat om een 
16e eeuws kruisbeeld of eigenlijk 
Calvarieberg met daarop later 
aangebracht twee zilveren wapenschildjes: 
een met het wapen Loe en het andere 
schildje met het wapen Hönnepel, zoals 
afbeelding 20 laat zien.  

 
Dit bijzondere object was tijdens 
oorlogshandelingen gestolen uit de kerk, 
maar in 1543 kon de moeder van Diederik 
dit kleinood tegen een fors losgeld 
terugkopen en aan de kerk schenken. 35 

Het is goed mogelijk dat proost Diederik 
als herinnering aan deze daad van zijn 
moeder de wapenschildjes van zijn ouders 
heeft laten aanbrengen. In het licht van 
de heraldische traditie in de familie Van 
den Loe is dit niet verwonderlijk.  Proost 
Diederik had net als zijn broer Frans 
goede contacten met wat nu Nederland is. 
Zo zijn er van hem nog brieven bewaard 
gebleven aan de familie Van Arnhem van 
huize Kernhem op de Veluwe. 36 
 
De broers Frans, Diederik en Herman 
waren voor een groot deel volop op 
Nederland georiënteerd, waarbij men 
dient te  bedenken dat Nederland als staat 
zich nog aan het vormen was. Zij leefden 
in een spannend tijdsgewricht. In zekere 
zin waren zij grensgangers in de overgang 
van renaissance naar de nieuwe tijd, maar 
ook in de betekenis van staande tussen de 
Nederlandse en Duitse cultuur. Tegen 
deze achtergrond is het niet verwonderlijk 
dat het opschrift op Herman’s grafsteen in 
Groessen in het Duits is. De verdere 
geschiedenis van de Loowaard laat zien 

Afbeelding 19 
Frans van der Loe als 
landcommandeur van 
de Duitsche Orde 
Utrecht. Collectie 
Duitsche Orde, Balije 
van Utrecht. 

Afbeelding 20 
Wapen Frans van der Loe op een wapenbord 
met de wapenschildjes van alle 
landcommandeurs Duitsche Orde Balije van 
Utrecht; 1875. Collectie Duitsche Orde Balije 
van Utrecht.  
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Afbeelding 21. 
16e eeuwse 
Calvariegroep met 
wapenschildjes Loe – 
Hönnepel, verwijzend 
naar de ouders van 
proost Diederik en 
zijn broer Herman 
van den Loe.  

hoe ook dit monument laveert tussen die 
beide culturen.  

Vererving van de Loowaard tot begin 
20ste eeuw 
Omdat De Loowaard niet vererfd kon 
worden op de kinderen van Herman en 
Digna werd dit huis vererfd op een nichtje 
van hen, namelijk op één van de dochters 
van Hermans broer Wessel V.   Deze 
Wessel V was drost in de Liemers en in 
1543 gehuwd met Gertrud van Wylich, 
dochter van de erfelijk hofmeester van het 
hertogdom Kleef en heer van kasteel 
Diersfordt bij Wesel. 37 Behalve de 
bruidegom en enkele andere familieleden 
van beide kanten ondertekenden en 
zegelden ook proost Diederik en 
landcommandeur Frans als broers van de 
bruidegom deze acte.  Wessel krijgt in dit 
huwelijksverdrag tevens kasteel Vondern 
bij Oberhausen uit de ouderlijke boedel 
toebedeeld.) Wessel en Gertrud kregen 
vier dochters. De oudste, Elbrecht, zou 
huwen met Johan v. Wylich en kasteel 
Vondern erven.  Dit wordt duidelijk uit een 
erfdeling in 1575 toen hun vader al 
overleden was. De oorkonde hiervan 
berust nog altijd in het archief van Wissen. 
38 De drie jongste, toen nog niet gehuwde 
zussen (Catharina, Elisabeth en 
Wesselina) zouden met name goederen in 
de Liemers erven, naast de goederen die 
zij van hun oom Herman van den Loe al 
hadden geërfd.  Catharina zou huwen met 
Johan von der Recke. 39 Dochter Elisabeth 

zou in 1585 huwen met Peter van 
Aldenbochum, Kleefs hofmeester. De 
oorkonde van hun huwelijksverdrag berust 
in het archief van kasteel Haag bij Geldern 
van de familie v. Hoensbroech. 40 In 1620 
leefde Elisabeth nog, maar was zij reeds 
weduwe, want in dat jaar sloot zij een 
contract over enige goederen te Duiven41  
Hun enige dochter, Gertrud von 
Aldenbochum, zou in 1606 huwen met 
Anton van Aeswyn, die een zoon was 
Reinhard van Aeswyn en Mechteld van 
Isendoorn, ongetwijfeld familie van Digna. 
42 Gertrud wordt in 1646 vermeld als 
weduwe en heeft haar man lang overleefd, 
want in 1673 wordt haar nalatenschap 
opgemaakt en is zij dus overleden. 43 De 
jongste dochter, Wesselina, zou huwen 
met Gisbert v. Bodelschwing en volgens 
Leo van de Loo (1938) de Loowaard erven. 
Afbeelding 21 geeft de tot nu toe 
geschetste familierelaties en erfopvolging 
weer.  
Afbeelding 22 laat zien dat de Liemerse 
Loe-tak door het ontbreken van 
mannelijke naamdragers zou verdwijnen. 
Het huwelijk van Wesselina van den Loe 
en Gisbert v. Bodelschwingh, die na het 
overlijden van Wesselina zou hertrouwen, 
was voor zover we weten kinderloos.44  In 
1612 zou Gisbert v. Bodelschwingh enkele 
goederen in de Liemers overdragen aan 
zijn schoonzus Elisabeth. 45 Deze 
transactie wijst erop dat Wesselina in dat 
jaar vermoedelijk al was overleden en dat 
er geen kinderen waren. Ongetwijfeld om 
dezelfde reden zou de Loowaard vererven 
op Wesselina’s nichtje Gertrud van 
Aldenbochum, die in 1606 zou huwen met 
Anton van Aeswijn.  In een lijst van 
deelnemers aan de ridderdag 1637 te 
Kleef komt deze Anton van Aeswijn 
namelijk voor met de aanduiding ‘herr von 
Braeckell, zu Enghausz und Lohe uffgen 
Warth”. 46 Dit Lohe uffgen Warth is 
uiteraard de havezathe Loowaard en 
Enghausz is Enghuisen. Maar helaas: ook 
het huwelijk van Gertrud v. Aldenbochum 
en Anton van Aeswijn zou kinderloos 
blijven.  In 1646 is er een boedelscheiding 
tussen Gertrud van Aldenbochum als 
weduwe van Anton van Aeswijn en een 
gelijknamige neef van haar man, die heer 
is van Wesenthorst te Gendringen. 47 In 
1671 maakt Gertrud haar testament en in 
1673 wordt een inventaris opgemaakt van 
haar nalatenschap, waardoor we weten 
dat zij in dat jaar is overleden. Beide 
documenten zijn nog in het archief van 
kasteel Haag bewaard gebleven. 48 
Bestudering van de hier genoemde 
archiefstukken uit het archief van kasteel 
Haag betreffende de families Van Aeswijn, 
Van Aldenbochum en Van Bodelschwingh 
kan wellicht nog meer aan het licht 
brengen over de erfopvolging op de 
Loowaard.  
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Afbeelding 22. 
Familierelaties en 
erfopvolging 
Loowaard na de dood 
van Herman en 
Digna. 

De Loowaard zou vererven op de familie 
Von Bodelschwingh, maar deze familie zou 
hier niet gaan wonen. 49 De Loowaard 
kreeg de status van een pachtboerderij en 
was één van de vele bezittingen van deze 
familie. 50 In 1753 zou echter deze tak van 
de familie in mannelijke lijn uitsterven met 
het overlijden van Gisbert Wilhelm v. 
Bodelschwingh. Zijn enige dochter, 
Gisbertine Anne Luise v. Bodelschwingh, 
was zijn enige erfgename en verkreeg dus 
ook de Loowaard. Zij zou huwen met een 
v. Bodelschwingh uit een andere tak. De 
erfdochter uit dit huwelijk, Christine Luise 
Elisabeth v. Bodelschwingh (1766-1833), 
zou in 1788 huwen met Karl Wilhelm v. 
Plettenberg, die toen de familienaam v. 
Bodelschwingh-Plettenberg aannam. Uit 
dit huwelijk stamde onder meer Gisbert 
von Bodelschwingh-Plettenberg (1790-
1866) die zou huwen met Wilhelmine 
(Minette) von Plettenberg. De oudste zoon 
uit dit huwelijk was Karl Gisbert W.A. 
Graaf von Bodelschwingh-Plettenberg 
(1821-1907), die zou huwen met Eugénie 
Freiïn Quadt-Wickradt-Hüchtenbruck. Hun 
dochter Wilhelmine (Minette) Freiïn von 
Bodelschwingh-Plettenberg (geb. 1849) 
huwde in 1867 met Dodo Freiherr zu Inn- 
und Knyphausen (1835-1911). Hun beider 
zoon Carl zu Inn- und Knyphausen 
verkocht de Loowaard in 1918 aan de 
pachtersfamilie Van Sadelhoff.51. Bij de 
verlenging van het pachtcontract in 1888 
telde de Loowaard nog altijd ruim 103 
hectaren landbezit. 52   

De Loowaard in de 20ste en 21ste 
eeuw 
Sinds de verwerving door ridder Johan van 
den Loe is de Loowaard eeuwenlang alleen 
via vererving doorgegeven. Pas in 1918 
zou de Loowaard voor de eerste maal 
worden verkocht. Hierna volgde wederom 

een lange periode van vererving in de 
familie Van Sadelhoff. Zelf bewaar ik nog 
herinneringen aan de beide vrijgezelle 
broers Van Sadelhoff, wanneer ik daar af 
en toe uit nieuwsgierigheid naar tastbare 
Loe-historie op bezoek kwam.  Zij hadden 
buitengewoon veel zorg en liefde voor dat 
oeroude complex waar hun voorouders 
hadden geleefd en gezwoegd. Zelf 
woonden zij daar zeer eenvoudig, zonder 
enige luxe, hun slaapvertrekken 
onverwarmd en alleen de keuken heerlijk 
warm.  In die keuken werden wij, eerst 
samen met mijn ouders, later met mijn 
eigen gezin, steeds gastvrij ontvangen, 
ook al kwamen wij onaangekondigd. Het 
was voor hen soms letterlijk overleven en 
de ontembare krachten van het wassende 
water weerstaan. Niet voor niets slingerde 
op het terrein ergens een roeibootje.  De 
familie bewoonde (toen) vooral het 
boerderij gedeelte. Het hoofdhuis stond 
grotendeels leeg en werd gebruikt voor 
opslag. Doordat de Bodelschwingh-
eigenaren ver weg waren en de Sadelhoff-
eigenaren het hoofdhuis nauwelijks 
gebruikten bleef dit hoofdhuis ongerept. 
Het alsof de tijd daar had stil gestaan. Er 
was een mysterieuze sfeer, de echo van 
een ver verleden. Hoorden we nog ergens 
de voetstappen van Herman en Digna?   
 
In 2002 brak een nieuwe tijd aan. De 
familie Van Aalst kocht het complex en 
startte de hardnodige restauratie. Een 
zware tegenslag was de moedwillig 
aangestoken brand, die het 
boerderijgedeelte in de as legde. Maar het 
hoofdhuis bleef gelukkig gespaard. Nu 
prijkt de Loowaard als een prachtige 
bakstenen parel aan het lint van de rivier 
in een schitterend landschap. 53 Kom zelf 
dit unieke monument bezoeken en 
ervaren tijdens onze familiereünie! 
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Noten 
1  Voor informatie over het leven en werk van Jan de Beijer zie: Guido de Werd: Jan de Beijer, 

tekeningen van Emmerik tot Roermond. Uitgeverij Van Spijk, Venlo, 1980.  
2  Ben Olde Meierink: De Loowaard, in: Kasteelkatern, periodiek van de Nederlandse 

Kastelenstichting, jrg, 11, nr. 27, december 2009, 4-8.  
3  Wim J. Th. Peters, Een studie naar de stijl van het huis. Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit 

Nijmegen, 1947.  
4  A.G. van Dalen: Gelderse Historie in de Liemers. Uitgeverij Nijgh & van Ditmar, Den Haag, 

 Rotterdam 1971; in de inleiding gaat Van Dalen in op de herkomst en betekenis van de naam 
Liemers. Een recente duiding geeft Wim van Heugten: Die Liemers, eine Marsch die über die Lee 
entwassert. Deutungsversuch zum Namen des Ehemals klevischen Drostamts Liemers. In: 
Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2011. Boss-Verlag, Kleve, 2010, 40-46.  

5 R.J.K.M De Nerée tot Babberich: Riddermatigen van de Lymers. In:  Gelre, bijdragen en 
mededelingen,  deel XXVIII, 1925. 187-194 (De Nerée, Riddermatigen 1925).  

6  De heraldische beschrijving van het wapen Van Isendoorn is: ‘in rood drie palen van paalvair en 
een gouden schildhoofd’, ontleend aan:  Wapenbeschrijving d’ Isendoorn à Blois in: C. 
Schimmelpenninck van der Oye e.a. (red.): Wapenregister van de Nederlandse Adel. W. Books en 
Hoge Raad van Adel, 2014, p. 357.  

7  R.J.K.M. Nerée tot Babberich:  De Lymers en hare havezathen. Bijdragen en mededelingen Gelre, 
deel XX, p. 69.  

8  Dieter Kastner: Die Urkunden des Gräflich von Loeschen  Archivs von Schloss Wissen, Regesten. 
Band III: 1535-1573, Bonn, 2007  (Inventare nichtstaatlicher Archive 44),   nr. 2211a, 7 december 
1558; p. 292-294.  Verder afgekort vermeld als: Dieter Kastner: Urkunden Wissen, Band III, 2007.  

9  Zie voor gegevens over de Cannenburch en de familie Van Isendoorn het standaardwerk: D.J.G. 
Buurman (red.) De Cannenburch en zijn bewoners. Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen en 
Walburg Pers, 1990, p. 45-48). 

10  Gelders Archief te Arnhem, archief van de Cannenburch, 1569. 
11  Jhr Mr A. J.M. van Nispen tot Pannerden: Losse schetsen uit de Liemers, gebundelde uitgave van 

verschenen artikelen in Liemers Lantaern, Zevenaar, 1953. P. 13. Jammer genoeg noemt Van 
Nispen zijn bronnen niet. In de inleiding geeft hij echter aan dat hij zich deels baseert op de 
genealogische aantekeningen van grootvader en kleinzoon Van Spaen, berustend in de collectie 
van de Hoge Raad van Adel te Den Haag, waarvan in 1951 een inventaris was verschenen. Van 
Nispen zelf was enkele jaren lid van de Hoge Raad van Adel.  

12  Mr R.J.K.M. De Neree tot Babberrich: Riddermatigen in de Lymers. In: Gelre, Mededelingen, deel 
XXVIII, 1925, 187-194.  

13  Notitie in het ‘ouwe kerckenboeck van Groessen, 1692’. Gepubliceerd in:  Archief voor de 
Geschiedenis van het  Aartsbisdom Utrecht, 46, 1921, p. 94.  

14  Zie de regestvorm van de betreffende oorkonde van 30 april 1568 in:  Leo van de Loo, Von Marl im 
Vest Recklinghausen zum Niederrhein. In: Loo-Blätter, Jrg. 5, Nr. 5-6,  1938, p. 34; hierin (p. 26, 
voetnoot 15) is tevens te lezen dat deze oorkonde is beschreven in: Kronyk van het Historisch 
Genootschap te Utrecht, 1851, p. 86 e.v.  

15  ie het nog altijd lezenswaardige en informatieve artikel van  mr. J.  Belonje: De herbouwers van de 
Loowaard. In: Loo-Kroniek nr. 9, sept. 1948, 13-17. Mr Belonje en Joost van der Loo waren goede 
bekenden van elkaar en correspondeerden regelmatig over allerlei genealogische puzzels en 
onderwerpen. In het Loo-Archief is deze correspondentie verspreid bewaard gebleven.  

16  J.D. von Steinen: Westphälische Geschichte. Ditter Teil, Lemgo 1757, Verlag Meyers; zie hiervoor 
Leo van de Loo: Eine Genealogie ‘von denen von Loe’aus dem Jahre 1757; in: Loo-Blätter, 4e Jhrg. 
Nr. 3, 1937, p. 13-19. 

17  In vertaling: natuurlijke dochter van de overleden (z = zaliger) man van onze overleden tante 
(=moeyen). Notitie in de inventarislijst van Digna van den Loe-van Isendoorn, 1587. Zie verder 
noot 18.  

18  De in 1587 opgestelde inboedelbeschrijving van Digna van den Loe-van isendoorn berust in het 
archief Cannenburch, ondergebracht in het Gelders Archief te Arnhem; kopie ontvangen dankzij 
mevrouw drs Marjan Witteveen-Jansen te Zaltbommel omstreeks 1990; de inventaris is 
gedeeltelijk gepubliceerd door M.G. Wildeman in De Nederlandsche Leeuw XXVI, 1908, kolom 13-
24. 

19  Meer over Johan van den Loe’s  pelgrimsreis naar het Heilig Land zie: Dieter Kastner, Der Klevische 
RitterJohann vom Loe und der Bau zweier Zellen für das Karthäuserkloster auf der Gravinsel. In: 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 206, Rheinland Verlag, Pulheim, Abtei 
Brauweiler, 2003, 51-93. Een levendige beschrijving van deze reis in het heilig jaar 1450 geeft 
eveneens: Joost van der Loo, Van de drie Lantsheren, ein spätmittelalterliches flämisches Volkslied 
zur Klevischen Pilgerfahrt ins Hl. Land Ao. 1450. In: Loo-Blätter, Jrg. 6, Nr. 3, 1939, 23-26.  Johan 
van den Loe reisde in het gevolg van de hertog van Kleef. Zie daarvoor: Kathrin Kelzenberg: 
Johann I. von Kleve pilgert ins Heilige Land. Die Pilgereise und ihre politische Kontexte. In: 
Vorträge zum Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis 2013. Brochure uitgegeven door Historischer Verein 
für Geldern und Umgegend, Geldern, 2014. P. 20-37. : Johan van den Loe was in 1450 al enkele 
jaren drost van de Liemers. Onder meer in een oorkonde van 14 februari 1444 wordt Johan 
vermeld als ‘drossaet ende amptman in Lyemers’ (Archief Kasteel Haag, nr. 4054). Zijn beschadigd 



 

 17 

 zegel hangt nog aan deze oorkonde.  
20  Informatie over deze burcht is te vinden via: www.burchtsevenaer.nl. Zie tevens: J.G.M. 

Verhagen: het sterke slot ‘Sevenaer’. In Westerheem, jrg. XXXIX, nr. 2, 1990, 45-69, dat een 
uitvoerig opgravingsverslag geeft van de fundamenten. Van dezelfde auteur: Jan Verhagen: De 
middeleeuwse burcht ‘Sevenaer’, haar relatie tot de omgeving. In: Gelders Erfgoed, 2005, nr. 6, 3-
4. Tenslotte nog: Jan Verhagen; De middeleeuwse burcht Sevenaer in beeld. In: Old Senders Ni-js, 
periodiek voor Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum, Oud-Zevenaar en Zevenaar, 2012, nr. 2, 
824-856.  

21  Voor info over en afbeeldingen van Kasteel Enghuisen zie Wikipedia 2016.   
22  Het beheer van de Stichting Loo-gasthuis werd gevoerd door de kerkmeesters van de kerk te 

Zevenaar, met de hulp van een rentmeester. Langs deze weg zijn archivalia van deze Stichting 
terecht gekomen in het familie-archief Van Nispen, dat zich nu in het Gelders Archief te Arnhem 
bevindt onder nr. 3027. Hierin treft men onder meer aan de pachtregisters 1748-1798, nrs. 2490, 
2491, 2492 alsmede correspondentie van opeenvolgende rentmeesters van het Loo-Gasthuis, 
onder meer met leden van de familie Von Bodelschwing-Plettenberg 1786-1810, die toen De 
Loowaard bezat. Wellicht dat langs die weg en via het parochie-archief kan worden nagegaan hoe 
het met deze stichting is afgelopen en wat er met de bezittingen is gebeurd. In de 19e eeuw en 
zelfs nog in de 20ste eeuw is er over het voortbestaan en eigenaarschap van dit soort vrome 
stichtingen tot op regeringsniveau de nodige discussie geweest. Ik verwijs hiervoor naar: Conrad 
Gietman en Arjan Verschoor: Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Vicarie Sancti Nicolai 
1501 – 2001. Uitgeverij Van Gruting, Westervoort, 2001.  

23  Joost van der Loo: De fundatie van het Maria-altaar en het Loo-gasthuis te Zevenaar Anno 1467. 
Deel 1 in:  Loo-Kroniek nr. 3, 1946, 13-31; deel 2 in: Loo-Kroniek nr. 1, 1946, 1-8. Een fragment 
van een 15e eeuws afschrift van dezelfde oorkonde is gepubliceerd door Leo van de Loo in zijn 
artikel Einen Familienurkunde aus dem Jahre 1467,  Loo-Blätter, 4e Jahrgang 1937, Nr. 1-2, S. 3-
9. Dit fragment kon nota bene door Leo van de Loo met financiële steun van enkele familieleden 
bij een antiquariaat in München worden verworven. Helaas is dit fragment in de tweede 
wereldoorlog door het bombardement van Essen, waar Leo van de Loo woonachtig was, verloren 
gegaan evenals al het overige archiefmateriaal dat Leo van de Loo had verzameld.  

24  Joost van der Loo, De fundatie van het Maria-altaar en het Loo-Gasthuis te Zevenaar, deel 2; in: 
Loo-Kroniek nr. 4, 1947, pagina 2-3.  

25  geraadpleegd 23 januari 2016 de website van het aartsbisdom Utrecht: http://aartsbisdom.nl/
Bedevaarten/Paginas/Oud-Zevenaar   Hierin informatie over dit beeldje.  

26  Dieter Kastner, 2005, Urkunden Archief Wissen, Band II,  testament van Johan van den Loe 12 
december 1474, nr. 1044.  

27  Richard van de Loo: Bruen van den Loe en zijn gezin, met bijzondere aandacht voor de Kleefse 
kanunnik Seger van den Loe. In: Loo-Kroniek, familietijdschrift voor leden van het geslacht Loo, 
nr. 48, 1-19, 1999. Bruen is, zoals bekend, de stamvader van de familie Van de(r) Loo. 

28  Dieter Kastner, 2005, Urkunden Archief Wissen, Band II, Urkunde nr. 1337, 12 augustus 1506.  
29  Van Nispen: Liemers Lantaern, 1953, p. 11.  
30  Loo-Blätter, 1938, Nr. 5/6, 34. 
31  Van Nispen: Liemers Lantaern, 1953, p. 11. Van Nispen heeft de gegevens over deze grafsteen 

vermoedelijk gevonden in de collectie Van Spaen. Deze grafsteen is evenals de wapenschildjes in 
de glas-in-loodramen in de kerk van Zevenaar helaas verdwenen.  

32  De oorkonde van zijn benoeming tot landcommandeur is in het archief van de Duitsche Orde Balije 
Utrecht bewaard gebleven. Zie P. van Hinsbergen: Inventaris van het archief van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht, 1982, nr. 281; zie ook: Leo van de Loo: Frans van der Loe, 
ridder vander duutscher Orde. In: Loo-Blätter,  Jhrg. 4, Nr. 9, Sept. 1937, 48-49. Bijzonder is dat 
er van hem een portret in vol ridderornaat als landcommandeur bewaard is gebleven. 

33  Meuwissen, D.: Faithful to tradition. The function of the portrait series of the Landcommanders of 
the Teutonic Order, Utrecht Bailiwic. In: J.A. Mol e.a. (red.) The Military Orders and the 
Reformation. Choices, State Building, and the Weight of Tradition. Hilversum 2006, 237-268.  

34  Archiefmateriaal over Frans van den Loe bevindt zich onder meer in: het archief van de Duitsche 
Orde te Utrecht, het centrale archief van de Duitse Orde te Wenen, bij de Hoge Raad van Adel in 
Den Haag, in het huisarchief Kernhem van de familie Van Arnhem nu in het Gelders Archief en in 
het archief van kasteel Wissen te Weeze).  

35  G. Lemmens: Die Schatzkammer Emmerich. Emmerich, 1983, 58-61.  
36  Sophie Reinders: Adellijke vriendschap en verwantschap rond 1600: de familie Van Arnhem. In: 

Historisch Jaarboek voor Gelderland, Bijdragen en mededelingen Gelre, Vereniging Gelre, Arnhem 
2015, 135-169.  

37  De huwelijksacte van Wessel vam Loe en Gertrud von Wylich van 6 november 1543 is nog bewaard 
gebleven in het archief van Schloss Diersfordt.  Zie hiervoor: C. Wilkes und R.Brandts: Urkunden 
des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599. Essen, 1957, Urkunde nr. 834, S. 234-
235. 

38  Dieter Kastner, 2008,  Urkunden Archief Wissen, Band IV, Urkunde Nr. 2572, 10.9.1575.  
39  Leo van de Loo, Von Marl im Vest Recklinghausen zum Niederrhein. Loo-Blätter, Jahrg. 5, nr. 5/6, 

Mai/Juni 1938, 25 – 36, in het bijzonder het genealogische overzicht op p. 28-29, waarvan de 
gegevens van de vier dochters van Wessel en Gertrud van den Loe – van Wylich deels gecorrigeerd 
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 en aangevuld konden worden ten behoeve van dit artikel dankzij gegevens uit het recentelijk 
ontsloten archief van kasteel Haag  van de familie Hoensbroech. Zie tevens noot 40.  

40  Rien van den Brand en Stefan Frankewitz: Inventaris archief Kasteel Haag. Venray 2008, Urkunde 
Nr. 331, 21 Oktober 1585, p. 83. Verder te citeren als Archief Haag.  

41 .Archief Haag, oorkonde nr. 1284, 15 juli 1620.   
42  Archief Haag, oorkonde 321, 25 juni 1606.  
43  Urkunden Haag Nr. 322, 1.9.1646; nr. 324, 1673.  
44  Van Nispen: Liemers Lantaern, 1953.  
45  Archief Haag, oorkonde nr. 5198, 9 juli 1612. 
46  De Neree tot Babberich, Gelre, deel XXVIII, 1925.  
47  Archief Haag, oorkonde nr. 322, 1 september 1646.  
48  Archief Haag, oorkonden nr. 323, 24 september 1671, en nr. 324, 1673.  
49  De in dit artikel gepresenteerde gegevens over de familie Von Bodelschwingh zijn ontleend aan de 

genealogie Plettenberg (Bodelschwingh-Plettenberg) in Gothaisches Taschenbuch der Freiherrlicher 
Häuser, 1920, Gotha, Justus Perthes, 599-600, met enkele kleine aanvullingen via het lemma 
Bodelschwingh via Wikipedia.  

50  Eén van deze pachters, Willem Koch (1825-1913),  heeft  in 1902 zijn levensverhaal opgeschreven, 
dat een boeiende inkijk geeft in het leven op de Loowaard in de 19e eeuw: J.W.C. Koch, 
Herinneringen uit mijn leven; een Liemerse autobiografie. Uitgave Akkermans, Zevenaar, 1992.  

51  Zie: W.J.Th. Peters: De Loowaard, zeven pachters en de nieuwe eigenaars. Historische Kring 
Duiven-Groessen-Loo. 2005.  Dit was de laatste publikatie van Wim Peters (1919-2005), die zich 
geboren in Loo en afstammend van de familie Van Sadelhoff, steeds zeer verbonden heeft gevoeld 
met de Loowaard. In latere jaren was hij als hoogleraar klassieke archeologie werkzaam aan de 
universiteit van Nijmegen en heeft de auteur van hem nog college gehad en door de jaren heen 
met hem contact onderhouden. Zie tevens noot 3.  

52  Zie noot 51.  
53  Een indruk van de natuurontwikkeling rond de Loowaard geeft: Fokko Erhart: DeLoowaard in 

beweging. Oktober 2011; zie tevens: www.wildernisfoto.nl 

Afbeelding 23. 
Twee kaarten ontleend aan de website van het Kadaster ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan. Het betreft links de 
kaart van circa 1800 en rechts de kaart van 2015.  
Op de website is het mogelijk om een tijdreis te maken door de kaarten van een bepaald gebied in Nederland. De website 
is te vinden op: www.topotijdreis.nl. © Kadaster Apeldoorn  
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Leo van de Loo.  
Indien u een familiedocument bezit, een 
familieboek of -portret waar u geen 
begunstigde voor heeft en u wilt de 
Stichting begunstiger maken, dan kunt u 
er verzekerd van zijn dat uw schenking in 
goede handen komt. De artikelen worden in 
het Familie-collectieregister opgenomen en 
ofwel in het archief bewaard ofwel in 
bruikleen uitgegeven onder voorwaarden 
aan een geinteresseerd familielid. Indien u 
de bruikleen niet wenst, dan wordt dat 
uiteraard gerespecteerd. Ook geldelijke 
legaten en schenkingen blijven welkom. De 
stichting heeft meerdere interessante 
bestemmingen daarvoor zoals de 
restauratie van boeken en schilderijen, 
bijzondere aanschaffingen en de financiële 
ondersteuning van familie reünies. 
Vanzelfsprekend kunt u laten weten dat u 
uw schenking of legaat aan een specifieke 
bestemming wilt doen toekomen.  

Jongerentarief donateurschap 
Vind je het als jongere leuk om een eigen 
Loo-kroniek te ontvangen dan is er een 
speciaal tarief voor jongeren tot 27 jaar. 
Tevens ondersteun je de familiestichting 
hiermee! Het tarief bedraagt EUR 10 per 
jaar.  
Je kunt je per mail  opgeven bij de 
secretaris onder vermelding van je naam, 
adresgegevens en je geboortedatum: 

Afgelopen jaar heeft onze Stichting weer 
diverse mooie schenkingen en giften mogen 
ontvangen. Wij danken de gulle gevers hier 
zeer hartelijk voor, het zijn waardevolle 
bijdragen die ons archief verder verrijken.  
 
Wij delen graag de belangrijkste aanwinsten 
die het Loo-Archief in het afgelopen jaar 
mocht ontvangen:  
 Van mr Mark Schlinkman, oud-

burgemeester van Rijnwaarden en sinds 
kort burgemeester van de 
fusiegemeente Berg en Dal (inclusief de 
vroegere gemeente Groesbeek) het boek 
van dr dr G.B. Janssen, Twee eeuwen 
Gelderse Bakstenen; de 
baksteenfabricage in Gelderland in de 
19e en 20ste eeuw. Uitgeverij Fagus, 
Aalten, 2008. 

 Via Marianne Frodl-Schneemann uit 
Wenen enkele persoonlijke papieren van 
mr Bernard van de Loo (1922-2013), 
zoals zijn geboortekaartje. 

 Via Mechtild van de Loe (mede namens 
haar zussen Virginie en Edith) enkele 
papieren uit de nalatenschap van Rob 
E.J. van de Loe (1924-2014), zoals foto’s 
van zijn ouderlijk en van zijn 
grootouderlijkhuis te Venlo en andere 
oude familiefoto’s. Bijzonder zijn ook 
twee fraai ingebonden exemplaren van 
de Familiengeschichte Van de Loo van 

Schenkingen aan het Loo-Archief 
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