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Waar lagen Abroeck en Overelve precies? 

Maarten van der Loo met hulp van 
JanPieter Derksen en Lex van der Loo, 

Castricum, 29 april 2017 

Het ‘Klevisches Kataster van 1730’ 
Tot mijn verbazing en verrassing lag het 

antwoord opgeslagen in de rijk gevulde 

kaartenmappen in ons familiearchief. Groot 
formaat zwart-wit kopieën van 

handgetekende kadasterkaarten uit het 

Klevisches Kataster van 1730. Een rijk 
bezit, in 1960 door mijn vader aangeschaft 

voor DM 868,-. 

 
Al bladerend vond ik in een daarvan een 

kaart waarop rood aangestreept ‘Abroicks 

Hoff’ te zien was. Dat moest Abroeck zijn, 

de boerderij met het aangrenzende land, op 

een handgemaakte kadasterkaart uit 1730, 

met duidelijk zichtbare perceelsgrenzen. 
Een opwindende vondst! Zie afbeelding 1. 

Verder bladerend kwam ik in dezelfde 

verzameling een kaart tegen met een groot 
aantal percelen met de namen ‘Drey Hoff’, 

‘Klein Elberen’ en ‘Ober Elberen’. Ook weer 

Ooit, lang geleden, vroeg ik aan mijn vader 
Joost: “Als wij een dubbele naam zouden 

hebben, hoe zouden we dan heten?” 

Zijn antwoord was: “van der Loo van 
Abroeck en Overelf.” 

Vanaf dat moment zaten die twee namen in 

mijn geheugen gegrift zonder te weten 
waar Abroeck en Overelf lagen. 

 

Eerder lichtte Richard van de Loo al een 
tipje van die sluier op, met foto’s van beide 

boerderijen (Loo-Kroniek 48, 1999) en 2 

overzichtskaarten (Loo-Kroniek 61, 2015).  
In het laatste nummer van de Loo-Kroniek 

laat Richard uitvoerig en grondig zien hoe 

het de latere 16e-eeuwse generaties van 
den Loe verging op die twee landgoederen, 

aan de hand van documenten.  

 
Maar waar ze nou precies lagen en hoe 

groot ze waren? 

Afbeelding 1. 

‘Abroicks Hoff’ is 

ontdekt op de 

gefotografeerde en 

daarna 

gedigitaliseerde 

fotokopie van een 

kaart uit 1730 in het 

Klevische Kataster. 

Foto JanPieter 

Derksen. 
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kaarten in de schaal 1:25.000. De Kendel  
gaf daarmee de sleutel, met name door de 

bruggetjes, die zowel op de kaart van 300 

jaar geleden als  op de huidige 
topografische kaart te zien zijn.  

 

Doorbladerend door de kaartenmappen 
verscheen een volgende kaart (afbeelding 

3) met ook weer de namen ‘Drey Hoff’, 

‘Klein Elberen’ en ‘Ober Elberen’. Deze 
kaart zou kunnen grenzen aan afbeelding 2. 

Maar wel een totaal ander kaartbeeld met 

nauwelijks aanknopingspunten. 

opwindend! Zou deze kaart iets laten zien 
van het goed Overelve? En van het complex 

boerderijen dat nu Dreihöfe heet? Zie 

afbeelding 2. 
 

Beide kaarten gaven een probleem: geen 

schaalaanduiding, geen kompasrichting, 
hoe moesten ze ingepast worden in het 

landschap van nu?  

 
Een klein riviertje, de Kendel, bleek 

zichtbaar te zijn zowel op de oude kaarten 

uit 1730 als op de huidige topografische 

Afbeelding 2. 

Dreihoff Noordzijde 

1730 Klevische 

Kataster Karte. 

Foto JanPieter 

Derksen. 

Afbeelding 3. 

Dreihoff Zuidzijde 

1730 Klevische 

Kataster Karte. 

Foto JanPieter 

Derksen. 
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 Na uitgebreid puzzelen (vergroten, 
verkleinen, draaien) bleek deze kaart 

inderdaad aan te sluiten op afbeelding 2 

en wel aan de zuidkant daarvan, maar 
met een heel andere maatvoering en 

kompasrichting.  Dit verschijnsel zou zich 

nog een aantal keer voordoen. 
De namen op de kaarten zijn 

handgeschreven en klein. Alleen door er 

foto’s van te maken en te digitaliseren kon 
ik ze thuis afdrukken, vergroten, 

uitknippen, draaien, anders vergroten, 

weer afdrukken, weer knippen, weer 
draaien, onder ze de loep nemen en ze 

tenslotte aan elkaar passen. Zie 

afbeeldingen 4 en 5. 
Mijn neef JanPieter Derksen, zoon van 

mijn vaders zus Gerda Derksen-van der 

Loo, heeft het technische deel van 
fotograferen en digitaliseren gelukkig op 

zich willen nemen. 

Om een lang verhaal kort te maken: al 
zoekend, bladerend, puzzelend en 

fotograferend verschenen er nog meer 

onverwachte en verrassende kaartbladen 

met percelen van Overelve en Abroeck; 
zie de afbeeldingen 6 en 7. 

Uiteindelijk resulteerde een overzicht van 

alle geknipte en geplakte deelkaarten, nu 
op dezelfde schaal in de juiste oriëntatie 

en aan elkaar gepast: afbeelding 4. 

Afbeelding 4. 

Overzicht van aan 

elkaar geplakte 

kaarten. Klevische 

Kataster Karte. 

Foto Maarten van der 

Loo. 

Afbeelding 5. 

Detail van een perceel op de aan elkaar 

geplakte kaarten. Klevische Kataster Karte. 

Foto Maarten van der Loo. 
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De originele kaarten, geprojecteerd 
op de kaart van nu 

Tot zover de zwart-witte kopieën. Maar 

bestonden er nog originelen? Na enig 
zoeken bleken deze bewaard te worden in 

het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in 

Duisburg. En zowaar beschikbaar op CD-
ROM, tegen betaling van € 60,-, zonder 

bezwaar voldaan door de Stichting Loo-

Archief. 
De originele kaartbladen bleken gekleurd 

en haarscherp getekend, een uitgesproken 
verrijking vergeleken met de zwart-wit 

kopieën.  

In afbeelding 8 dezelfde kaart als 
afbeelding 1, maar nu op basis van de 

digitale kopie van het Landesarchiv. Ze 

konden digitaal aangepast worden, 
elektronisch geknipt, vergroot en gedraaid 

en zo tot één geheel samengebracht en 

geprojecteerd op de huidige topografische 
kaart 1:25.000, zie afbelding 9.  

Afbeelding 7. 

Abroeck noordwaarts 

1730 Klevische 

Kataster Karte. 

Foto JanPieter 

Derksen. 

Afbeelding 6. 

Drey Hoff - Overelve, 

Klevische Kataster 

Karte. 

Foto JanPieter 

Derksen. 
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Dit deel heeft Lex van der Loo op zich 
genomen. 

Wat dan heel erg opvalt is de 

overeenkomst tussen de toestand van 300 
jaar geleden en die van nu. De 

landschappelijke inbedding volgt exact 

dezelfde grenzen als toen: bepaald door 
waterloopjes, dijkjes, grondsoort, wegen. 

Overelve 

De precieze ligging van Overelve, 

tegenwoordig onderdeel van Dreihöfe,  is 

te zien op afbeelding 10. Op de plaats van 
het vroegere Overelve staat nu een 

woonhuis met wat schuren er achter. Zie 

afbeelding 11. 
Wat zeggen de percelen van Oberelberen, 

Klein Elberen en Dreihoff in 1730 over de 

omvang van het oorspronkelijke Overelve, 
de grond die Bruen’s vrouw Itgen inbracht 

in hun huwelijk omstreeks 1500?  

De omvang van Overelve was toen 33 
morgen. Zonder verder archiefonderzoek 

is hier weinig beslissends over te zeggen. 

Maar het lijkt wel op z’n minst 

aannemelijk dat het Overelve van 1500 

een behoorlijk groot deel van het areaal 

op afbeelding 2 in beslag nam.  
Het lijkt ook aannemelijk dat het Overelve 

van Itgen in later tijd is opgesplitst door 

erfdeling, verkoop, enz. Hieraan heeft 
waarschijnlijk ook het feit bijgedragen dat 

de formele eigendom van het goed 

Overelve verdeeld was over 2 grote 
grondbezitters, te weten Stift Xanten en 

de abdij Grafenthal of Neukloster. Zie 

hiervoor het artikel door Joost van der Loo 
‘Het goed Overelve’ in de Loo-Kroniek nr. 

15, 1979. 

In 1730 zijn de eigendomsverhoudingen 
als volgt (zie afbeelding 10): 

• OberElberen van Jungfrau Maas; 

• Klein Elberen van het ‘Armen Mann 

Haus in Goch; 

• DreyHoff van Herr von Morrien. 

Dus inderdaad een driedeling, vandaar 
“Dreihöfe”. 

Abroeck 
De precieze  ligging van hofstede Abroeck 

(tegenwoordig Coxhof) is te zien op 

afbeelding 8. 
De huidige Coxhof is geen landbouwbedrijf 

meer maar een woonboerderij, zie 

afbeelding 12. 
De percelen van ‘Abroicks Hoff’ op de 

kaarten van 1730 zijn nog volledig te 

herkennen in het landschap van nu. Zelfs 

in die mate dat de westelijke 

bebouwingsgrens van Weeze ophoudt bij 

de perceelsgrens van Abroeck. Zie 
afbeelding 9. 

We mogen  aannemen dat die percelen, 

dicht tegen Weeze aan gelegen, ook de 
oorspronkelijke percelen zijn die Bruen in 

leen gekregen heeft van zijn biologische 

Afbeelding 8. 

‘Abroicks Hoff’; 

dezelfde kaart als 

afbeelding 1, maar 

nu op basis van de 

digitale kopie van het 

Landesarchiv. 

Klevische Kataster. 
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vader ridder Johan van den Loe. Mogelijk 
waren ze in 1500 groter, met name het 

deel wat tegen Weeze aanligt. Het lijkt er 

op dat er tussen 1500 en 1730 aardig wat 
grond is verkocht door de eigenaren van 

Abroeck. Die grond blijkt in 1730 

behoorlijk versnipperd te zijn in veel 
kleine perceeltjes. Te denken valt aan 

tuingrond voor eigen gebruik, zoals onze 

volkstuinen. En de perceelsgrenzen van 
Abroeck in 1730 zien er kunstmatig uit en 

volgen voor een groot deel niet meer de 

natuurlijke grenzen van water, wegen, 
grondsoort etc. Zie afbeeldingen 13 en 14. 

Slot 
Al met al heeft de toevalsvondst in de 

kaartenmappen van het Loo-Archief er toe 

geleid dat het gebied van Abroeck en 

Overelve nu nauwkeurig in kaart is 
gebracht en goed is te bezichtigen.  

Het is een mooi, afwisselend, landelijk en 

groen gebied, zeker het bezoeken waard, 
zo dicht bij Schloss Wissen en ons aller 

Asperden. En wie meer wil kan nog 

prachtig fietsen langs de Niers of daar 
zelfs op kanovaren. Veel plezier in het 

gebied waar onze familie is ontstaan! 

Afb. 11 Woonhuis en 

boerderij op de 

plaats van Overelve -

Dreihofe. 

Foto JanPieter 

Derksen. 

Afb. 12 Maarten van 

der Loo voor de 

Coxhof in 2015, 

voorheen Abroeck. 

Foto JanPieter 

Derksen. 

Afbeeldingen 13 en 14. 

De verkaveling van Abroeck in kleine 

perceeltjes. Klevische Kataster Karte. 
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 Loo-reünie, 18 juni 2016 

Dick van de Loo 
Rotterdam, 24 februari 2017 

 

Na de lunch vertrok een eerste groep 
reünie bezoekers in de, door een tractor 

getrokken, "plokkenwagen" naar de 

havezathe Loowaard voor een rondleiding. 

Tegelijkertijd vond in het zalencentrum een 

interessante lezing plaats. Inleidend 

vertelde Richard over de Loe-tak in de 
Liemers en de relatie daarvan met de 

havezathe Loowaard. Daarna vervolgde 

archeoloog Jan Verhagen uit Zevenaar over 
de opgravingen en historie van de burcht 

Sevenaer, die ooit de ambtswoning was van 

ridder Johan van den Loe in zijn functie van 
drost van de Liemers voor de hertog van 

Kleef. 

Na de lezing stond de "plokkenwagen" 
alweer klaar om de volgende groep naar de 

Loowaard te vervoeren.  

 
Zoals in de vorige Loo-kroniek uitgebreid 

beschreven heeft onze voorvader Johan van 

den Loe de havezathe Loowaard in zijn 
bezit gehad. En in de 16e eeuw hadden 

Op zaterdag 18 juni 2016 werd voor de 
zeventiende keer een LOO-familie reünie 

gehouden. Dit keer was gekozen voor de 

landelijke omgeving van het dorpje Loo 
(gemeente Duiven), dat ligt in de Gelderse 

Liemers tussen Zevenaar en Duiven.  

Loo was niet alleen gekozen vanwege de 
toepasselijke naam voor een Loo-reünie, 

maar ook omdat in dit plaatsje de 

havezathe Loowaard ligt. 
De activiteiten van de reünie vonden 

enerzijds plaats in het centrum van Loo bij 

het zalencentrum, de kerk en het schutterij 
gebouw, allen gelegen aan de Loo-straat. 

En anderzijds bij havezathe Loowaard 

gelegen in de uiterwaarden over de Loo-
dijk. Mede dankzij de vroegtijdige 

aankondigingen via Loo-kroniek, Loo-

nieuwsbrief en social media kwamen we 
met maar liefst 110 enthousiaste 

familieleden samen. 

Op pagina 14 en 15 is de groepsfoto 
opgenomen. 

 

Na de inschrijving, waarbij men zich kon 
laten fotograferen in een reusachtige kram, 

werd de reünie officieel geopend door de 

voorzitters van de Loo-stichting en de 
reüniecommissie (resp. Richard en Dick van 

de Loo). En omdat het op dat moment 

redelijk weer was werd direct daarna op het 
plein voor het schutterij gebouw de 

traditionele groepsfoto genomen. 

 
Dat onze aanwezigheid in Loo ook bij de 

bewoners van Loo bekend was werd 

duidelijk toen we aansluitend aan de lunch 

verrast werden door een prachtige show 

van Fanfare Excelsior en de vendeliers van 

Willem Tell. Zoals het hoort werd daarbij 
ook de vaandelgroet gebracht aan het 

schutterij vaandel en ook aan een enorme 

vlag met de Loo kram. 

Afbeelding 1. 

“Onze straat”. 

Afbeelding 2. 

Suzanna en René van 

der Sleen  - van de 

Loo. 

Afbeelding 4. 

De relatie met de Liemers. 

Afbeelding 5. 

De Plokkenwagen. 

Afbeelding 3. 

Vaandelgroet. 
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Herman van den Loe en zijn vrouw Digna 
van Isendoorn de Loowaard in eigendom. 

Zij hebben hem ingrijpend laten 

verbouwen, waaraan de verweerde stenen 
met hun familiewapens in de toren ons 

nog steeds herinneren.  

En nu, tijdens de reünie, werden wij 
allerhartelijkst rondgeleid door de huidige 

eigenaren van de Loowaard, de familie 

Theet en Evelyne van Aalst. Zij hebben 
het huis volledig gerestaureerd en uit hun 

verhalen bleek hoeveel werk het is 

geweest en met hoeveel liefde zij dit 
gedaan hebben. Het bezoek aan de 

Loowaard was hartverwarmend en enorm 

indrukwekkend. 

 
Bij terugkomst in het zalencentrum was er 

gelegenheid voor een wijnproeverij. Deze 

werd geleid door Virginie Grutters-van de 
Loo van wijngaard "de Plack" uit 

Groesbeek. Er werd ons uitgelegd hoe de 

smaken in onze mond tot stand komen en 
dat de wijnen van Nederlandse bodem 

altijd droge wijnen zijn. De nichtjes van 

Virginie assisteerden haar om ons 
achtereenvolgens 3 witte en 3 rode wijnen 

te laten proeven. We hebben ervan 

genoten! Meer informatie over de wijnen en 
mogelijkheden tot het bestellen ervan vindt 

u op www.wijngaarddeplack.nl. 

Ook voor de kinderen was er van alles te 

doen. Terwijl de allerkleinsten het leuk 

vonden om in het schutterij gebouw te 

kleuren en te spelen, konden alle andere 
kinderen ook daar terecht bij het 

kruisboogschieten onder leiding van leden 

van schietvereniging Willem Tell.  
Maar niet alleen de kinderen bleken het 

schieten leuk te vinden; ook de 

volwassenen deden fanatiek mee. Met de 
schietschijfjes in de hand en onder 

aanmoediging van de begeleiders gingen de 

familieleden de competitie met elkaar aan! 
Het was een spannende maar bovenal 

gezellige middag! 

Afbeelding 6. 

De toren van de 

havezathe Loowaard. 

Afbeelding 8. 

Hoofdklasse kruisboogschieten. 

Afbeelding 7. 

Wijn proeven met 

Virginie 

Grutters - van de Loo 

van “De Plack”. 

Afbeelding 9. 

De herinneringsvaantjes. 
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Na al deze activiteiten was het tijd voor 
een gezellige borrel in zalencentrum 

Berentsen, gevolgd door een uitgebreid 

diner buffet. Evenals de lunch was ook dit 
diner buffet voortreffelijk verzorgd.  

Tijdens het diner overhandigde Erik van de 

Loo een bedrag van € 450,- aan het 
bestuur van de stichting Loo-Archief. Dit 

naar aanleiding van zijn spontane actie om 

de stichting te steunen bij de aankoop van 
nieuwe Pc's.  

Richard bedankte vervolgens de familie 

van Aalst voor de geweldige gastvrijheid 
die wij ondervonden tijdens de 

rondleidingen op de Loowaard. Als 

herinnering overhandigde hij hen een 

mooie reproductie van een portret van 

Frans van der Loe, een telg uit de 

Liemerse Loe-tak. 
Ook de reüniecommissie werd door 

Richard in het zonnetje gezet en zij kregen 

allemaal een prachtige reproductie van 
een tekening van de Loowaard anno 1742. 

Na afloop kregen alle aanwezigen, tegen 

inlevering van hun naambatch, een 
herinneringsvaantje. Het tot stand komen 

daarvan was vooral te danken aan de 

inzet en expertise van Frank van de Loo. 
Ook konden er in de Loo-shop 

verschillende familie souvenirs 

aangeschaft worden en de speciaal voor 
deze reünie door Wim van de Loo 

vervaardigde Bruen-tegel. 

Terugkijkend was 18 juni 2016 een 
geslaagde reünie-dag. Een afwisselend 

programma voor jong en oud, gastvrij 

verzorgd in zalencentrum Berentsen, met 
voldoende gelegenheid om oude en 

nieuwe familiebanden aan te halen.  

Enkele reacties van reüniebezoekers 

Hierbij met enige vertraging mijn 

waardering en dank voor de hele 
aangename en informatieve familiereünie. 

Zowel de hele entourage, de logistiek, de 

vormgeving, het entertainment met 
harmonie en schutters, de voortreffelijke 

horeca, de excursies naar de Loowaard, de 

lezing over de burcht, etc., etc. Ik vond 
het de mooiste en beste reünie van alle 

die ik meegemaakt hebt (vanaf 1957 als ik 

me goed herinner). 
Maarten 

Alles ging in een ontspannen en gezellige 
sfeer en er waren voor alle leeftijden 

mooie activiteiten. Jullie hebben werkelijk 

aan alles gedacht. Heel origineel om van 
alle deelnemers Kramfoto’s te maken, 

want het is dit teken dat ons verbindt. Een 

kram is trouwens bedoeld om te 
verbinden! En dan het vendelzwaaien 

tegen het decor van een Loo-vlag! Wat 

bijzonder en feestelijk. Zelf heb ik de 
eucharistieviering aan het begin van de 

dag met die bijzondere, unieke kelk met 

Loe-wapen heel mooi gevonden. Ik hoorde 
van vele kanten over dit programmapunt 

lovende woorden. 

Richard 
 

Heel hartelijk dank voor de mooie dag in 

Loo. Wij hebben genoten van de 
ontmoeting, de lezing en de excursie naar 

de Loowaard en Havezate. Jullie hebben 

een prachtig evenement georganiseerd en 
ik hoop dat jullie er zelf ook met veel 

plezier op terugkijken. 

Heleen, Pim en Titia 
 

Ik wilde even melden hoe leuk wij die dag 

hebben gevonden, een pluim op de hoed 
van het comité en lof voor de locatie en 

het restaurant, en natuurlijk ook dank aan 

de eigenaar van de Loowaard. 

Fantastische organisatie alom, ook de 

muziek en de vaandeldragers. Helaas 

konden wij niet aan het diner deelnemen, 
we hadden nog 500 km. voor de boeg 

maar ik hoorde dat het ook bijzonder goed 

verzorgd was. 
Carla 

 

Höhepunkt für mich war die Führung 
durch Haus Loowaard durch den neuen 

Hausherren Theet van Aalst – gut zu 

wissen, dass dieses Historische Anwesen 
unseres direkten Vorfahrens in guten 

Händen ist! 

Felix 
 

We hebben genoten van een zéér goed 

programma! Mijn vader en ik kregen bijna 
een 'Loo'-kick bij het zien van de vele 

familiewapens, o.a. in kerk, gegraveerd in 

de prachtige kelk, in het hekwerk voor het 
fraaie Maria altaar, het uithangbordje van 

het restaurant, in de vlag van het gilde, in 

de muren van de Loowaard en op de 
etiketten van de streekwijnen! Mijn 

moeder heeft dágen nagenoten van haar 

1e schot in de roos en samen zijn mijn 
ouders inmiddels terug geweest naar de 

Loowaard, waar ze een plaquette hebben 

gebracht naar Theet en Evelyne van 
Aalst met een fraaie afbeelding van dit 

'erfgoed', door mijn vader zelf gemaakt.  

 
Carine.  

Afbeelding 10. 

Het diner-buffet 

stond klaar. 
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wapens van  de ouders van Herman van 

den Loe van de Loowaard. Dit echtpaar 
heeft deze kelk geschonken aan de St. 

Andreaskerk van Zevenaar, die dit 

voorwerp nog steeds bezit.  
 

Via een aantekening in het Loo-Archief en 

de welwillende medewerking van Museum 
Catharijneconvent te Utrecht kon de 

verblijfplaats van deze kelk worden 

opgespoord. Het kerkbestuur van de St. 

Willibrordusparochie, waartoe deze kerk 

tegenwoordig behoort, heeft onze familie 

bij hoge uitzondering toestemming 
verleend deze kelk voor deze gelegenheid 

te mogen gebruiken. Het verzoek was wel 

dat de beheerder van de kerk en dus ook 
van deze kelk persoonlijk zou meekomen. 

Het was heel spannend of dat zou lukken, 

maar gelukkig waren de heer Van Bommel 
en zijn echtgenote bereid de taak van 

‘kelk-wacht’ op zich te nemen. Grote dank 

dat zij dit op hun vrije zaterdag hebben 
willen doen! 

 

In voelbaar samenspel verzorgden Paul 
van der Ven en Marie-Thérése van de Loo 

een prachtige viering, met als thema: 

verbondenheid:  van je familie moet je het 
hebben.  Het handzame tekstboekje deed 

goede dienst bij de lezingen en gezangen. 

Ja, er werd ook gezongen, met de mooie 
gitaarbegeleiding van Aegir van de Loo. 

Wat een verbondenheid geeft het samen 

dankend zingen! En ongetwijfeld zullen de 
Liemerse Loe’s van lang geleden met een 

hemelse glimlach dit schouwspel rond hun 

kelk in het hun zo vertrouwde en dierbare 
Loo hebben aanschouwd. 

 

 

Voorafgaand aan de reünie was 

traditiegetrouw een familieviering. Plaats 
van samenkomst was de St-Antonius 

Abtkerk in Loo. Al van verre werden de 

kerkgangers begroet door het gebeier van 
de grote luiklok met Loo-wapen.  Mede 

dankzij  giften van familieleden is in 1970 

deze klok gegoten en in gebruik genomen.  
Die klok en dat Loo-wapen kregen wij niet 

te zien, maar dat gemis werd ruimschoots 

goed gemaakt door enkele andere Loo-

krammen in het interieur. Toppunt was 

natuurlijk de 16e eeuwse kelk met op de 

voet een schildje met links de kram van ons 
familiewapen en rechts het wapen van de 

familie Van Hönnepel. Het gaat hier om de 

Familieviering met bijzondere kelk 

Richard van de Loo,  

Soest, 27 januari 2017 

Afbeelding 1. 

Alliantiewapen Loe – 

Hönnepel op de voet 

van de kelk.  Links 

de Loe-kram, rechts 

een vogel op een 

balk.  Foto: auteur 

Afbeelding 2. 

De voorgangers Paul 

van der Ven, 

priester, en Marie-

Thérèse van de Loo. 

Foto: auteur 
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Ter nagedachtenis aan mijn broer Michiel 

(1951-2016) 

 
In vergelijking met onze stamvader Bruen 

van den Loe (ca. 1445-ca. 1509) heeft zijn 

echtgenote, Itgen van Groesbeeck, veel 
minder aandacht gekregen. Toch zijn er 

over haar en haar voorgeslacht nog zoveel 

gegevens , dat het tijd wordt onze 
stammoeder de aandacht te geven die zij 

verdient. Itgen blijkt een bijzondere 

familie- achtergrond te hebben, die 
onverwachte kanten belicht van onze 

oorsprong in vrouwelijke lijn. Een primeur 

in dit tijdschrift is verder een oudere 
vermelding van Wissen dan tot nu toe bij 

de redactie bekend was.  

Itgen van Groesbeeck, onze 

stammoeder 

Itgen van Groesbeeck was de echtgenote 
van Bruen van den Loe. Wanneer en waar 

zij is geboren weten we niet. Ook haar 

trouwdatum is niet bekend. Wel weten we 

dat zij en Bruen de stamouders zijn 

geworden van een talrijk nageslacht. Hun 

eigen gezin telde minstens 8 kinderen. 1) 
Over haar bestaan zijn wij geïnformeerd 

doordat zij de erfgename was van twee 

hofsteden met land: Overelve en 
Kleynvordt, allebei gelegen in de omgeving 

van Weeze. Dankzij bewaard gebleven 

documenten, waarin deze bezittingen zijn 
vermeld, kunnen we meer te weten komen 

over Itgen en haar voorgeslacht. 2)  

In het document, waarin nauwgezet de 
erfopvolging van Overelve is bijgehouden, 

lezen we ook over Itgen: ‘Item daar is an 

behant Idtgen van Groessbeck Bruijnen 
wiff, Ao. XV, C, 6’ (= 1506). Hetzelfde 

document informeert ons ook over de 

ouders van Itgen. In de eerste regels 
ervan worden namelijk, helaas zonder 

jaartal, genoemd als ‘behand’ zijnde: 

Segers wyff van Gruysbeeck, Bruyn van 
den Loe ind Johanna van Groessbeeck. 3) 

Hier wordt dus de moeder van Itgen 

genoemd: de echtgenote van Seger. We 
weten nu dat Itgen een dochter was van 

Seger van Groesbeeck en dat zij een zus 

of tante Johanna van Groesbeeck had.  
 

In het rijke archief van kasteel Wissen is 

een oude akte die meer licht werpt op de 
ouders van Itgen.4) In 1459 verkopen 

namelijk Seger van Groesbeke, Bastard, 

en zijn vrouw Stynken aan een ander 
echtpaar de erfelijke rente (opbrengst) 

van een weiland gelegen in het ‘Wissener 

Richard van de Loo,  

Soest, januari 2017    

Het verborgen verleden van Itgen van Groesbeeck 

Broick’ (Wissener Bruch). Verder staat er 
nog vermeld dat als Seger komt te 

overlijden, de helft van deze rente weer 

terugvalt aan de erfgenamen van de 
overleden 1e echtgenote van Seger: 

Ydtken van Groesbeke. Haar vader was 

dus Seger van Groesbeeck en gezien de 

toevoeging ‘Bastard’ kennelijk een 

onwettig kind. Verder blijkt Seger in 

eerste echt gehuwd te zijn geweest met 
een zekere Ydtgen (= Ideke), die in 1459 

al was overleden, maar hem wel kinderen 

had geschonken (de erfgenamen). In 
tweede echt was Seger gehuwd met 

Stynken (Christina). Het ligt zeer voor de 

hand dat onze stammoeder Itgen van 
Groesbeeck, de echtgenote van Bruen, 

genoemd is naar deze Ydtgen. Dat 

betekent dan dat Itgen stamt uit het 
eerste huwelijk van haar vader en dat 

Stynken dus haar stiefmoeder is.5) Dit is 

allemaal belangrijke informatie, want 
hieruit blijkt tevens overduidelijk dat Itgen 

zelf een wettige dochter van haar vader 

was.  

Afbeelding 1. 

Tastbaar aandenken aan onze stamvader 

Bruen van den Loe; de tegel met zijn zegel 

zoals hij dat zelf gebruikte in 1492. Bij 

gelegenheid van de familiereünie 2016 in een 

beperkte oplage gemaakt door Wim van de 

Loo (Eindhoven).  
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 Zoals gezegd bracht Itgen van Groesbeeck 
nog een tweede goed mee in haar 

huwelijk met Bruen: de hofstede 

Kleynvordt, dat oorspronkelijk behoorde 
tot het bezit van kasteel Kalbeck.6) Dit 

kasteel ligt aan de Niers, ten noorden van 

kasteel Wissen. In dit document staat: 
Item aen die Cleynvuerdt haldende 

omdrint XII malder sait lant behandt 

Johan ind Ydtken Zegers kinderen van 
Groesbeeck Ind Styn syn huisfrouwe. Hyr 

an behant Ydtken van Groesbeeck Ind 

Bruyn van den Loe Ydtkes vurs. echte 
man. Hier staan in chronologische 

volgorde enkele inschrijvingen van een 

behandigingsregister (de registratie van 
de rechthebbenden) vermeld van de 

hofstede Kleynvordt. Kennelijk was Itgens 

moeder al overleden, want hier wordt 
enkel Styn vermeld, de tweede echtgenote 

van Seger van Groesbeeck. Tevens wordt 

duidelijk dat Itgen nog een oudere broer 
Johan had, die eveneens ‘behand’ was aan 

dit goed. Naderhand valt alles toe aan 

Itgen en haar man Bruen. De toevoeging 
‘echte man’ benadrukt dat Itgen de 

wettige echtgenote van Bruen was. 

Aansluitend volgt nog een inschrijving 
waarbij Bruen wordt vermeld als Richter to 

Wese, dus met zijn ambtelijke functie.  

 

Samenvattend weten we tot nu toe dat 

Itgen een wettige dochter was van Seger 

van Groesbeeck en nog een oudere broer 
Johan had. Itgen was bepaald niet 

onbemiddeld. Zij had, zoals men zo 

treffend zegt in het Duits, ‘Sand am Fuss’: 
de hofsteden Overelve en Kleynvordt uit 

de erfenis van haar vader Seger van 

Groesbeeck. Verder blijkt vader Seger zelf 
van onwettige geboorte te zijn. Tenslotte 

weten we dat Itgen als weduwe is 

overleden tussen 1514 en 1519 7). In het 
navolgende wordt het ‘verborgen verleden’ 

van Itgen verder terug gespoeld in de tijd. 

Haar ‘roots’ via haar vader werpen een 
opmerkelijk licht op haar afkomst.   

De herkomst van Seger van 
Groesbeeck 

Wat weten we over de herkomst van 

vader Seger? Daarover informeert ons 
eveneens een oude akte uit het archief 

van Wissen. Deze akte vermeld dat in 

1436 jonkvrouwe Johan (= Johanna) van 
Groesbeeck und van Flodorp het 

behandigingsrecht aan de hofstede 

Kleynvordt overdraagt aan haar broer 
Seger van Groesbeeck, bastaard.8) Deze 

Johanna van Groesbeeck was gehuwd met 

Derick van Vlodorp. In een akte uit 1425 
in het archief van Grafenthal staat 

vermeld dat dit echtpaar allerlei inkomsten 

uit hun goederen, onder meer uit Overelve 
(!) dat nu toebehoort aan Seger van 

Groesbeeck, bastaard, onder bepaalde 

voorwaarden overdraagt aan de abdij 
Grafenthal.9) Onze Seger, die in 1425 de 

bezitter was van het goed Overelve, is dus 
een halfbroer van Johanna, want zij 

hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde 

moeder. Ondanks Segers onwettige 
afkomst werden hem toch allerlei 

Groesbeeck-bezittingen, zoals Overelve en 

Kleynvordt, toebedeeld. Uit andere 
bronnen weten we dat het echtpaar Derick 

en Johanna van Voldorp – van Groesbeeck 

kinderloos was. Dat verklaart waarom 
Johanna haar halfbroer Seger de hofstede 

Kleynvordt overdraagt. Dit doet zij, zoals 

gezegd, in 1436. In de betreffende akte in 
het archief van Wissen noemt zij haar 

(half)broer Seger van Gruesbeck, Bastard, 

Herr Johans Sohn.10) Beiden overleden 
tamelijk kort na elkaar: Derick in 1436 en 

Johanna in 1438.11) In 1447 wordt 

verklaard dat Seger van Groesbeeck de 
eerste hand en de inkomsten heeft van 

hofstede en goed in der Kleinenforth up 

ter Niersen (= Kleynvordt gelegen aan de 
Niers) en dat zijn echtgenote Ideke de 

tweede hand als lijftocht (een recht op 

levenslang vruchtgebruik van een goed) 
heeft. Wanneer Seger komt te overlijden, 

mogen zijn erfgenamen de derde hand 

verkrijgen, onder voorbehoud van de 
toestemming van Ideke, gezien haar 

lijftocht.12) In 1451 verlenen Seger van 

Groesbeeck en zijn vrouw Ideke de derde 

hand van de hofstede Kleinefort aan hun 

zoon Johan van Groesbeeck de jonge.13) In 

1451 was Ideke dus nog in leven, maar zij 
moet daarna zijn overleden, want in 1459 

was Seger reeds gehuwd met Styn.14) Hoe 

de beide echtgenotes van Seger van 
zichzelf heetten weten we helaas niet. In 

1480 is Stynken nog in leven.15)  

 

Ridder Johan van Groesbeeck, 

grootvader van Itgen 
De vader van Johanna en dus ook van 

Seger was Johan van Groesbeeck, heer 

van Heumen, Malden en Beek en in 1403 
beleend met kasteel Kalbeck.16) De 

hierboven genoemde akte van 1436 geeft 

hun onderlinge relatie weer, want daar 
staat Seger vermeld als zoon van Heer 

Johan en als bastaardbroer van Johanna. 

Over deze Johan van Groesbeeck is meer 
bekend.17) Volgens een 19e eeuwse 

genealogie (Fahne) wordt hij in 1403 

ridder genoemd en was hij in 1418 één 
van de medezegelaars van het verbond 

van de ridderschap in Nijmegen. In 1421 

stichtte hij een altaar in het hospitaal te 
Goch. Zijn hoofdresidentie was het 

machtige kasteel Heumen, gelegen aan de 

Maas ten zuiden van Nijmegen. Van dit 
kasteel resten nu nog enkel de 

fundamenten.18)  

 
Ridder Johan behoorde tot een familie die 

rijk en aanzienlijk was geworden doordat 

zij eeuwenlang voor de Duitse keizers de 
beheerders waren van het Rijkswald, het 
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uitgestrekte bosgebied tussen Nijmegen 
en Kleef.19) Dit bosgebied diende als 

jachtgebied wanneer de keizer in 

Nijmegen op de Valkhofburcht verbleef. In 
het dorp Groesbeek bij Nijmegen hadden 

zij hun stamburcht, waarnaar zij zich ook 

gingen noemen.20) 

 

Reeds in 1050 wordt een zekere 

‘forestarius Silicho’ = houtvester Silicho) 
genoemd, die van de Duitse koning 

Hendrik III een hoeve te Gronspech 

(=Groesbeek) kreeg. Mogelijk is deze 
Silicho een voorvader of zelfs stamvader 

van het geslacht Van Groesbeeck. Door 

het erfelijke ambt van waldgraaf en door 
hun huwelijken verwierf dit geslacht 

steeds meer aanzien en macht. In de loop 

van de 14e eeuw verminderde voor hen 
het belang van het waldgraafschap en 

trokken zij zelfs weg uit Groesbeek. 

Volgens de genealogie Van Groesbeeck in 
de Collectie Van Spaen 19) was ridder 

Johan tweemaal gehuwd. In eerste echt 

met Margriet van Reepdorp en in tweede 
echt met Ermgard van Lynden.21) Uit zijn 

eerste huwelijk in elk geval twee dochters: 

Johanna en Margriet. Hij had ook nog 
minstens twee wettige zonen: Johan en 

Derick. Daarnaast nog een onwettige zoon 
Seger, zoals reeds toegelicht. Over de 

moeder van deze Seger is niets bekend. In 

1448 treden de broers en zus Van 
Groesbeeck gezamenlijk op met hun 

bastaardbroer Seger bij de verkoop van de 

nalatenschap van Johanna van Vlodorp-
van Groesbeeck. Opvallend in deze akte is 

dat ook de echtgenotes van de (half)

broers mede ondertekenen en dus ook 
Ideke als echtgenote van Seger.22) Dit 

zegt iets over de kennelijk goede 

verhoudingen tussen de erfgenamen en 
ook over de positie van Seger, die hoewel 

halfbroer en van onwettige afkomst, toch 

partij was bij deze erfdeling. Dat Seger 
door zijn vader als zoon was erkend 

bewijzen zijn achternaam en voornaam. 

De naam Seger is namelijk een typische 
Van Groesbeeck-naam. Vader Johan 

overleed in 1423.23) Hij was een zoon van 

heer Seger van Groesbeeck. Onze Seger is 
dus vernoemd naar zijn grootvader Seger. 

Over deze grootvader meer in de volgende 

paragraaf. 

Seger van Groesbeeck, 

overgrootvader van Itgen 
Seger van Groesbeeck wordt genoemd als 

‘knape’ in 1359 en vanaf 1366 als ridder; 

in 1375 als heer van Heumen, Malden en 

Beek. Hij was in eerste echt gehuwd met 

Aleid van der Straten. 24) Zij was 

erfgename van kasteel Kalbeck aan de 
Niers. In tweede echt was hij gehuwd met 

Margaretha van Byland. Zoon Johan zal 

ongetwijfeld zijn gesproten uit het eerste 
huwelijk, want anders was Kalbeck niet op 

hem vererfd. Van Aleid weten we dat zij 

nog een broer had: Hendrick van der 
Straten, die heer was van kasteel Wissen! 

Van Seger is een fraai wapen in kleur 

bewaard gebleven in het eind 14e eeuwse 
wapenboek Gelre. 25) 

 

In 1387 ondertekent Seger de huwelijkse 
voorwaarden van zijn dochter Fye (= 

Sophie) met Sweder van Rechteren. Hij 

zegt haar niet minder dan 2800 gulden 
toe.26) Deze huwelijksakte is mede 

ondertekend door zwager Hendrick van 

der Straten. Dit brengt ons op zijn ouders 
en dus ook die van Aleid.  

Diederick van der Straten en 
Margeretha van Kleef: Itgens 

betovergrootouders 

Van Diederick van der Straten weten we 
dat hij jarenlang een vertrouweling was 

van de hertog van Gelre. Namens de 

hertog wordt Diederick al vanaf 1330 in 
oorkonden vermeld als vertegenwoordiger 

(‘ambtman’) van het hertogelijk gezag in 

Goch en omgeving.27) Kasteel Kalbeck was 
zijn eigendom, maar het was wel een 

leengoed van de hertog van Gelre. 

Afbeelding 2. 

Kasteel Heumen in 

betere tijd, tekening 

van Jan de Beyer, 

1741 (RKD, P1271a) 

Afbeelding 3. 

Oudst bekende 

afbeelding van de 

burcht Groesbeek. 

Tekening in het 

Kaartboek van 

Thomas Witteroos, 

1570. Collectie 

Gelders Archief te 

Arnhem (ARK IIIa)  
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 Kalbeck was in bezit gekomen van 
Diederick via zijn echtgenote: Margaretha 

van Kleef. Deze Margaretha was een 

onwettige dochter van Dietrich Luf van 
Kleef, broer van de regerende graaf van 

Kleef. Over het huwelijk van Diederick van 

der Straten met Margaretha van Kleef zijn 
wij geïnformeerd door een oorkonde uit 

1330 waarin Diederick van der Straten 

verklaart dat hij met zijn leenheer (en 
zwager!) Dietrich Luf III van Kleef tot 

overeenstemming is gekomen wegens 

bepaalde inkomsten uit de tol bij 
Nijmegen, die de overleden vader van 

Dietrich Luf van Kleve (Dietrich Luf II 

geheten!) had toegekend aan zijn dochter 
Margaretha, de echtgenote van Dietrich 

van der Straten. 28) Dat Diederick een 

goede relatie had en wilde houden met het 
Kleefse gravenhuis blijkt onder meer uit 

het gegeven dat hij in 1338 de 

huwelijksbelofte van graaf Dietrich van 
Kleef aan Maria von Virneburg mede 

ondertekent. 29) In 1351 verklaart hij 

dienstman van graaf Johan van Kleef te 
willen zijn. In dezelfde oorkonde beloofde 

de oudste zoon van Diederick (Johan van 

der Straten) aan de graaf van Kleef hem 
geen schade te zullen toebrengen vanuit 

zijn huis te Kalbeck.30) Aangezien Johan 

later koos voor de geestelijke stand, viel 

Kalbeck uiteindelijk toe aan dochter Aleid, 

die met Seger van Groesbeeck was 

gehuwd zoals toegelicht. Overigens dienen 
we te bedenken dat het middeleeuwse 

Kalbeck op een andere plek lag dan het 

huidige kasteel Kalbeck, dat dateert uit 
het begin van de 20ste eeuw. Slechts 

enkele ruïnes van de oorspronkelijke 

burcht zijn nog zichtbaar. 31) 
Diederick van der Straten had dus zowel 

te maken met de hertog van Gelre als met 

de graaf van Kleef! Deze twee vorsten en 
toen nog vorstenhuizen vormden elkaars 

concurrent en onze Dietrich verstond de 

kunst om handig tussen deze twee 
‘machten’ te laveren om daarmee zijn 

voordeel te doen. Een voorbeeld hiervan is 

dat Diederick van der Straten als knaap 
één van de mede-ondertekenaars was van 

de aankoop van grote delen van het 

Rijkswald door graaf Reinoud van Gelre in 
1331. 33) De verkopende partij was de 

graaf van Kleef. Deze overdracht vormde 

de start van grootschalige ontginningen 
van het Rijkswald door de graaf van 

Gelre.34) Niet onmogelijk dat onze 

Diederick door dit voorbeeld op het idee 
werd gebracht deze kunst van 

waardevermeerdering ook zelf te gaan 

toepassen. Want het was Diederick van 
der Straten die het initiatief nam tot 

grootschalige ontginning van de woeste 

gemeenschappelijke gronden ten westen 
van Goch, bij Sevengewalt. Hij slaagde 

erin van de hertog van Gelre toestemming 

te krijgen dit gebied (enkele honderden 
hectaren groot) te gaan ontginnen en 

verkavelen, waardoor dit gebied de 

landsheer veel meer zou gaan opbrengen. 
Maar natuurlijk zorgde Diederick ervoor 

dat hij de beste krenten uit deze 

ontginningspap verkreeg. Diederick 

claimde de grootste en aantrekkelijkste 

stukken grond. Dit alles weten we dankzij 

een uniek document in het archief van 
kasteel Wissen: de Gocher Landrolle. Dit 

14e eeuws document beschrijft 

nauwkeurig de ontgonnen percelen en wie 
de (nieuwe) eigenaar is.35) Diederick van 

der Straten kan met recht een succesvolle 

middeleeuwse projectontwikkelaar worden 
genoemd.  

Afbeelding 4. 

wapen Seger van 

Groesbeeck in het 

wapenboek Gelre.  

Afbeelding 5. 
Vermoedelijk oudst 

bekende afbeelding 

van de burcht 

Kalbeck: tekening 

van 1731 door 

Abraham de Haen 
(collectie 

Rijksprentenkabinet 

Amsterdam)
objectnr. BI-1897-

387-B-36(R) . 32) 
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 Van der Straten en eerste vermelding 
van Wissen 

Het ligt daarom voor de hand dat het 

Diederick was die kasteel Wissen stichtte 
of minstens de aanzet gaf tot een 

grondige verbouwing en uitbreiding ervan. 

Hoewel harde bewijzen ontbreken, is dit 
laatste waarschijnlijk, want reeds Dietrichs 

vader, Johan van der Straten, had in de 

omgeving van Weeze en Goch uitgestrekte 
bezittingen. Informatief in dit kader is de 

volgens Joost van der Loo (1981) oudste 

vermelding van Wissen.36) Van 30 mei 
1372 dateert namelijk een oorkonde 

waarin Wissen met de dijken en de 

voorburcht wordt genoemd als huis (Huys) 
van Hendrick van der Straten, zoon van 

Diederick.37) Toch is er nog een nog enkele 

maanden oudere vermelding van Wissen, 
waarop de onlangs en te vroeg overleden 

stadsarchivaris van Geldern, dr Stefan 

Frankewitz, wijst. Van 28 januari 1372 
dateert namelijk een oorkonde in het 

archief van kasteel Haag van de familie 

Van Hoensbroech 38), waarin Wissen wordt 
genoemd als ‘heren Henrix Hues end 

Guede van der Straten’. In 1372 was 

Wissen dus al een imposant bouwwerk 
met een voorburcht, zoals die nog steeds 

bestaat. Dit complex was toen in bezit van 

Hendrick van der Straten, maar het is heel 

wel mogelijk dat niet hij maar zijn 

kapitaalkrachtige vader Diederick de 

bouwheer was. Hoe het ook zij: Wissen 
zou in elk geval de hoofdbezitting van de 

familie Van der Straten blijven, terwijl 

Kalbeck in de vrouwelijke lijn vererfde en 
daardoor uit deze familie raakte.  

 

Diederick gebruikte op zijn zegels het 
bekende wapen van deze familie Van der 

Straten: een springende, zilveren vis op 

een schild van keel (=rood).39) Die vis 
verwijst ongetwijfeld naar het water van 

de Niers, waarin toen heel wat vis 

voorkwam. Ondersteuning voor deze 
associatie vormt bovendien het gegeven 

dat Diederick’s vader, Johan van der 

Straten, van de hertog van Gelre de 
visserij bij Schravelen aan de Niers kreeg. 

Schravelen is een gehucht dat valt onder 

Winnekendonk aan de Niers, vlakbij 
Kevelaer.40) Diederick is vermoedelijk ca. 

1356 overleden.41) We zullen onze 

aandacht richten op de vader van 
Margaretha van Kleef.  

Dietrich Luf II van Kleef, graaf van 
Hülchrath 

Van Dietrich Luf van Kleef is bekend dat 

hij omstreeks 1260 is geboren en 
overleden tussen 23 maart 1308 en 8 mei 

1309.42) Hij is dus ongeveer 50 jaar oud 

geworden. Hij was een zoon van graaf 
Dietrich van Kleef en Aleidis van 

Heinsberg, die in 1255 waren gehuwd. Om 

hem te onderscheiden van gelijknamige 
familieleden wordt hij in de literatuur en 

ook in deze bijdrage aangeduid met 

Dietrich Luf II. Als jongere zoon van een 
regerend graaf, kwam Dietrich niet in 

aanmerking voor opvolging in het 

kernbezit van de familie Van Kleef, 
namelijk het graafschap Kleef en de 

stamburcht te Kleef. Dit kernbezit werd 

vererfd op zijn oudste broer Dietrich VI, 

genoemd naar hun beider vader. Via zijn 

moeder erfde hij echter de burcht 

Hülchrath, waardoor hij zich graaf van 
Hülchrath mocht noemen.  

Dietrich Luf II voerde een nogal 

eigenzinnige politiek, die hem regelmatig 
in conflict bracht met zijn broer Dietrich in 

Kleef. In 1288 nam hij aan de zijde van de 

aartsbisschop van Keulen deel aan de slag 
van Woeringen.43) Hij behoorde echter tot 

de verliezende partij, werd gevangen 

genomen en moest uiteindelijke een 
enorm losgeld betalen om weer vrij te 

komen. Mede door deze tegenslag liepen 

Afbeelding 6.  

De springende vis in het 

wapen Van der Straten 

Afbeelding 7. 

Zegel Diederick van der Straten, 

1349.  

Afbeelding 8. 

Wapen Hendrick van der 

Straten in wapenboek Gelre 
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 zijn schulden zodanig op dat zijn 
gelijknamige zoon Hülchrath in 1322 

moest verkopen. Dietrich Luf II van Kleef 

was tweemaal gehuwd en had uit beide 
huwelijken minstens 13 kinderen. 

Daarnaast had hij nog enkele 

buitenechtelijke kinderen, onder wie 
Margaretha. Van Dietrich Luf II van Kleef 

zijn nog verschillende zegels bekend.44) Hij 

zegelde met een zogeheten ruiterzegel, 
zoals in die tijd was voorbehouden aan de 

hoge adel waartoe hij behoorde. Wij zien 

hem in volle wapenrusting, geharnast en 
gehelmd op zijn strijdros gezeten met 

getrokken zwaard. Op de flanken en het 

schild is het Kleefse wapen afgebeeld. 
Hoewel zijn gezicht niet zichtbaar is, 

hebben we hier toch wel een van de 

oudste bekende afbeeldingen van een 

verre voorouder uit een ver verleden.  

 

Het is goed mogelijk de stamreeks via 
Dietrich Luf II van Kleef verder terug te 

voeren, maar dit valt buiten het bestek 

van deze bijdrage.  

Tenslotte 

Itgen van Groesbeeck blijkt bijzondere 
voorouders te hebben. Door haar hebben 

wij een directe verbinding met de familie 

Van Groesbeeck. Van die band getuigen 

Van Groesbeeck. Van die band getuigen 
de bezittingen Overelve en Kleinfordt. Op 

die verbinding wijst tevens het feit dat 

Itgen en Bruen één van hun kinderen 
vernoemden naar diens grootvader Seger 

van Groesbeeck: de latere kanunnik Seger 

van den Loe. Ook in latere generatie komt 
de naam Seger in onze familie af en toe 

voor. Via de Van Groesbeecks blijken er 

bloedlijnen te lopen naar de familie Van 
der Straten. Deze familie zetelde op 

kasteel Wissen tot de verkoop door de 

laatste van der Straten in 1461 aan onze 
voorvader ridder Johan van den Loe, de 

vader van Bruen. Zo is de cirkel weer 

rond. Een aardig bijkomend detail is nog 
dat het wapen Van der Straten, een 

springende vis, identiek is met dat van de 

familie Van Abroeck, met wie de Van de 
(r) Loo’s eveneens zeer waarschijnlijk 

bloedbanden hebben.45) Er zijn namelijk 

aanwijzingen dat de moeder van Bruen uit 
deze familie afkomstig is. Indien de Van 

Abroecks een zijlinie zijn van de Van der 

Stratens, dan is die springende vis in het 
wapen Van der Straten niet alleen via de 

Van Abroecks, maar ook via de Van 

Groesbeecks richting het helmteken in een 
recente variant van ons familiewapen 

‘gezwommen’! Wikkelen wij de lijnen van 

onze voorouders nog verder terug, dan 

komen wij zelfs uit bij de graven van 

Kleef. Indertijd meende Leo van de Loo, 

die in de eerste helft van de vorige eeuw 
zeer verdienstelijk onderzoek heeft 

gedaan naar onze familie, al een connectie 

met de graven van Kleef te hebben 
gevonden. De uitgebreide stamboom van 

het Kleefse gravenhuis in deel III van zijn 

Familiengeschichte Van de Loo uit 1933 
getuigt hiervan. In latere publicaties heeft 

Joost van der Loo aangetoond dat deze 

vermeende connectie op onjuiste 

Afbeelding 9. 

Burcht Hülchrath bij 

Grevenbroich (D), 

detail gravure van 

Hogenberg, 1583.  

Afbeelding 10. 

Ruiterzegel Dietrich Luf II van Kleef, 1302.  

Afbeelding 11. 

Detail van contrazegel Dietrich Luf II van 

Kleef, met stamwapen Van Kleef, 1302. 
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Noten  

1 Zie mijn artikel: Bruen van den Loe en zijn gezin, met bijzondere aandacht voor de Kleefse kanun-

nik Seger van den Loe. In: Loo-Kroniek nr. 48, 1999, p. 1-19.  

2 Voor Overelve is dit een lijvig handschrift in het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Duisburg; Stift 

Xanten, Akten Nr. 32a, fol. CLXXV (nieuwe nummering 184). Een kopie en transcriptie van de pa-

gina in dit handschrift met de erfopvolging op Overelve staan afgebeeld in het artikel van Joost van 

der Loo: Het goed Overelve, verwerving en vererving. In Loo-Kroniek Nr. 15, 1979, 19-23. Voor de 

hoeve Kleynvordt verwijs ik naar: Dieter Kastner (2004): Die Urkunden des Gräflich von Loëschen 

Archivs von Schloss Wissen. Regesten, Band I, 1245-1455. Brauweiler. Urkunde Nr. 474, 10 Okto-

ber 1436. S. 175. 

3 In de middeleeuwen waren er verschillende vormen van bezit van onroerend goed. Naast het vrije 

eigendom, had men goederen waarover de bezitter nog een bepaalde belasting (tijns of cijns) ver-

schuldigd was. Daaraan lag meestal een leenverhouding ten grondslag. Daarnaast had men zoge-

heten lijfgewinsgoederen, waarbij ook sprake was van een belasting, die echter werd voldaan wan-

neer na een overlijden een nieuwe rechthebbende aantrad. Die rechthebbende had dan de eerste, 

tweede of zelfs derde hand (een bepaald recht) op dat goed. Voor nadere informatie over deze 

begrippen verwijs ik naar: Joost van der Loo: Korte verklaring der begrippen Latenrecht en Lijfge-

win. Loo-Kroniek nr. 6, oktober 1947, 14-17.  

4 Dieter Kastner (2005): Die Urkunden des Gräflich von Loëschen Archivs von Schloss Wissen. Re-

gesten. Band II, 14560-1534. Brauweiler. Urkunde 779, 8 juli 1459. S. 35.  

5 In de genealogie Van de(r) Loo in Nederlands Patriciaat 1965 p. 183 staan als ouders van Itgen 

‘Zeger en Styn’ vermeld. Styn was echter de stiefmoeder van Itgen. De juiste vermelding van It-

gens moeder is dus Ydtgen. Haar familienaam is verder niet bekend.  

6 Dit document bevindt zich in het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Altes Register der 

Leibgewinnsgüter Kleve-Mark XIa-144a. Afgebeeld met transscriptie in: Loo-Kroniek nr. 48, 1999, 

p. 6.  

7 Itgen van den Loe geb. van Groesbeeck is als weduwe nog vermeld in 1514 wegens een schuld aan 

Johan van Aken: Stadtarchiv Goch, Vogtgedingsprotokollen 1469-1524. Als overleden wordt zij 

vermeld 7 december 1519: Kopiar Alt-Frauen und Männerhaus, Goch, Handschrift nr. 6.  

8 Dieter Kastner (2004): Die Urkunden des Gräflich von Loëschen Archivs von Schloss Wissen. Re-

gesten, Band I, 1245-1455. Brauweiler. Urkunde Nr. 474, 10 Oktober 1436. S. 175.  

9 De akte van 10 oktober 1425, waarin Derick van Vlodorp en Johanna van Groesbeeck, bepaalde 

inkomsten uit hun goederen in Helsum, waaronder die uit Overelve overdragen aan de abdij Gra-

fenthal is beschreven in: R. Scholten, Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal oder Vallis Comitis 

zu Asperden im Kreise Kleve, 1899, heruitgave Geldern 1984, nr. 276, p. 219. Dezelfde oorkonde 

is tevens afgebeeld en getranscribeerd in: Rien van den Brand und Alfred Reimann (Bearbeiter): 

Die Urkunden des Klosters Grafenthal Vallis Comitis. Band I, Herausgegeben von Förderverein 

Kloster Grafenthal e.V. Goch, 2013, Urkunde Nr. 397, S. 844/845.   

10 Zie noot 6.  

11 Scholten, Grafenthal, 1899/1984, p. 130.  

12 Dieter Kastner (2004), Archief Wissen, Band 1, oorkonde nr. 608, 27 mei 1447. 

13 Dieter Kastner (2004), Archief Wissen, Band 1, oorkonde nr. 654, 20 januari 1451.  

14 Zie noot 2 

15 Vogtei Weeze, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen; archivalia Stift Rees, Landesarchiv Nordrhein-

Westfalen.  

16 Zie voor deze belening: J.J.S. Sloet en J.H.S. van Veen: Register op de leenaktenboeken van het 

vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift. Arnhem, P. 

Gouda Quint, 1912, p. 102. Nader onderzoek in Belgische archieven kan meer over de erfopvolging 

van Kalbeck aan het licht brengen. In het bestand Alden Biesen in het Rijksarchief Hasselt (B) be-

vinden zich in het persoonlijke archief van commandeur Willem van Groesbeek (+ 1555) verschil-

lende charters (oorkonden) die betrekking hebben op beleningen van Kalbeck, tussen 1405 en 

1553. Zie hiervoor: M. van der Eycken (1995): Inventaris van het archief van de balije Biesen van 

de Duitse Orde. Deel 1. Uitgave: Rijksarchief Hasselt en Historisch Studiecentrum Alden Biesen. 

Bilzen, p. 144. Tevens: Deel 3, Bilzen 1997, p. 896.  

17 Voor enkele van de hier vermelde gegevens en jaartallen betreffende de familie Van Groesbeeck 

verwijs ik graag naar: Zilessen, L.G.M. (2011). Akten feiten en oude archiefstukken, van de later 

toch relatief machtige leden van de familie van Groesbeeck, hun donjon en hun twee kastelen in 

het dorp Groesbeek. In eigen beheer uitgegeven te Groesbeek-Horst. De heer Zilessen was zo 

aannames is gestoeld.46) En nu blijkt er 
toch, langs een andere weg, wel degelijk 

een dun lijntje naar de graven Van Kleef 

te lopen. Laten we echter wel bedenken, 
en dan staan wij weer met beide benen op 

de grond, dat enkele van deze 

verbindingen liepen via buitenechtelijke 
schakels. Tegelijkertijd blijken dergelijke 

schakels soms bijzonder levensvatbare 
familielijnen op te leveren. Al die illustere 

families Van Groesbeeck, Van der Straten 

en Van Kleef zijn al eeuwenlang 
uitgestorven. De Van de(r) Loo’s zijn nog 

springlevend als een springende, 

dartelende vis in het stromende, 
verkwikkende water van de Niers.  
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vriendelijk de auteur deze in ruim 30 jaren verzamelde documentatie over de familie Van Groes-

beek welwillend ter beschikking te stellen. Op deze plaats zeg ik hem daarvoor ten zeerste dank.  

18 De fundamenten van kasteel Heumen zijn nog zichtbaar in het landschap. Een verslag van de op-

gravingen hiervan in 1980 geeft: A.G. Schulte (1982): De Monumenten van Geschiedenis en 

Kunst, Het Rijk van Nijmegen, westelijk gedeelte. Staatsuitgeverij, den Haag, p. 172-197. Recente 

bestudering van het vondstmateriaal van toen wijst op een eind 12 eeuwse datering van de eerste 

bouwfase. Zie hiervoor: M. Magnée-Nentjes, H. Joosten en T. Martens (2016): Het verdwenen kas-

teel van Heumen en zijn bewoners 1188-1880, resten van een kleurrijk verleden. Uitgave: Erf-

goedplatform gemeente Heumen.  

19 Helaas bestaat er nog geen goed uitgewerkte genealogie van het geslacht van Groesbeeck. We 

moeten het nog altijd doen met verspreide en langzamerhand gedateerde genealogische notities 

zoals het handschrift ‘Groesbeeck’ in de collectie Van Spaen, nr. 182, deel I, 217-222, dat zich 

bevindt in de collecties van de Hoge Raad van Adel te Den Haag en in kopie in het Loo-Archief.  

20 Opgravingen in 2005 hebben aangetoond dat er in de 13e eeuw in Groesbeek een bescheiden 

burchtcomplex was bestaande uit een omgrachtte, op een kleine motte (kunstmatige heuvel) gele-

gen houten woontoren met daarnaast een hoeve. Zie hiervoor: R. Gruben, J. Mooren, S. Peters: 

Groesbeek, de morfologische ontwikkeling van een eenvoudige woontoren. In: H. Janssen & W. 

Landewé (red.): Middeleeuwse kastelen in veelvoud; nieuwe studies over oud erfgoed. Nederlandse 

Kastelenstichting, Wijk bij Duurstede, 2009. P. 193-212.   

21 Volgens notitie Van Spaen (zie noot 20) is de eerste echtgenote van Johan van Groesbeeck Mar-

griet van Reepdorp. Magnée-Nentjes c.s. (2016) noemt daarentegen Ponte van Gelre als zijn eer-

ste echtgenote, verwijzend naar stamreeksen op internet. Voor de opvatting van Van Spaen pleit 

een afschrift in het kartularium (een verzameling afschriften van oude akten) van het klooster Gra-

fenthal. Dit afschrift (nr. 264) vermeldt dat op 24 juni 1401 ridder Johan van Groesbeeck bepaalde 

inkomsten uit de hofstede Reepdorp te Hülm (iets ten noorden van Overelve!) overdraagt aan de 

zusters van het klooster Grafenthal, waarbij wordt vermeld dat deze hofstede het bezit was van ‘de 

oude Van Reepdorp’ (kennelijk zijn schoonvader) en dat Johan’s beide dochters, Johanna en Mar-

garetha, wier moeder reeds overleden was, eveneens mede-eigenaar waren van dit goed. Afschrift 

265 in hetzelfde kartularium informeert ons dat Johanna van Groesbeeck en haar man Dirk van 

Vlodorp 14 oktober 1425 alle rechten van dit goed overdragen aan het klooster Grafenthal. Een 

transscriptie van beide aktes is te vinden in: A. Reimann, Die Urkunden des Klosters Graefenthal 

Vallis Comitis, Band 2, Kartular I, Abschriften von Urkunden. Uitgave: Förderverein Kloster Grae-

fenthal, 2013, in het bijzonder de pagina’s 146-148 betreffende ‘den Hoff to Rederp’. Nog een heel 

andere mogelijkheid is dat Johan van Groesbeeck in tweede echt is gehuwd met Ponte van Gelre 

en vervolgens nog een derde maal met Ermgard van Lynden.   

22 Dieter Kastner (2004), Archief Wissen, band 1, oorkonde nr. 622, 1 februari 1448. 

23 Van Spaen, zie noot 21.  

24 Van Spaen, p. 218 verso, kolom 4. Zie noot 21 

25 Het wapenboek Gelre bevat ruim 1700 fraai getekende wapenfiguren van geestelijke en wereldlijke 

vorsten en hun leenmannen in Europa. Dit unieke handschrift van ca. 1400 is in de Koninklijke 

Bibliotheek te Brussel. Het in dit artikel afgebeelde wapen Van Groesbeeck staat op folio 89r. Zie 

voor een nadere toelichting op dit handschrift en met name de wapens van de Gelderse adel: M. 

Flokstra en R. Jahn: De ‘heraut Gelre’, hert middeleeuwse herautwezen en de Gelderse adel in de 

codex Gelre. In: J. Stinner en K-H Tekath: Gelre-Geldern-Gelderland, geschiedenis en cultuur van 

het hertogdom Gelre. Verlag des Historischen Verein für Geldern und Umgegend, Geldern, 2001, p. 

395-402.  

26 Archief Huis Almelo, charter inv. Nr. 32, 17 mei 1387.  

27 Voor gegevens over Diederick van der Straten en zijn familie verwijs ik naar het magistrale proef-

schrift van Stefan Frankewitz: Die geldrischen Ämter Geldern, Goch und Straelen im späten Mit-

telalter. Geldern 1986, uitgegeven in de reeks Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Gel-

dern und Umgegend.  

28 Zie: W.R. Schleidgen (1983): Kleve –Mark Urkunden 1223-1368. Regesten des Bestandes Kleve-

Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv zu Düsseldorf. Siegburg: Res Publica 

Verlag. Oorkonde nr. 196, 13 juli 1330, p. 196. 

29 Deze oorkonde dateert van 30 juni 1338 en is vermeld onder nr. 117 in: F. Gorissen (1989), Ur-

kunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve, Band 1, Boss-Verlag, Kleve. Het origineel be-

vindt zich in het Fürstlich Löwenstein-Wertheim-Freudenberg’schen Archiv, Virneburger Archiv 

II/36.  

30 Kleve-Mark Urkunden (als noot 29): oorkonde nr. 350, 19 april 1351.  

31 Een beschrijving van het middeleeuwse Kalbeck met een overzicht van de erfopvolging is te vinden 

bij: Stefan Frankewitz (2011): Der Niederrhein und seine Burgen, Schlösser, Herrenhäuser an der 

Niers. Reihe Geldrisches Archiv Nr. 11, Geldern, p. 549-558.  

32 Onlangs is aangetoond dat deze tekening is gemaakt door Abraham de Haen. De toeschrijving van 

deze tekening aan Cornelis Pronk door Gregor Hövelmann in zijn artikel in de Geldrischer Heimat-

kalender 1973 en in Loo-Kroniek nr. 18 van november 1981  is dus niet juist. Het deel van dit arti-

kel dat Wissen betreft is eveneens verschenen in: Loo-Kroniek Nr. 18, november 1981, p. 25-29.  

33 Kleve-Mark Urkunden (als noot 28): oorkonde nr. 203, 14 oktober 1331.  

34 J.S.L.W.A.B.Roes: de Waldgraaf van het (neder)rijkswald, 1405-1543. In: Bijdragen en mededelin-
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 gen Gelre, deel 87, 1996, Arnhem, p. 6-31.  

35 Dieter Kastner (1988): die Gocher Landrolle, ein Landerschliessungsprojekt des 14. Jahrhunderts. 

Schriftenreihe des Kreises Kleve 6, Boss-Verlag, Kleve.  

36 Met gepaste trots en tegelijk heel bescheiden doet Joost van der Loo verslag van zijn ontdekking 

van de tot dan toe oudste vermelding van Wissen in een nawoord bij het artikel over Wissen van 

Gregor Hövelmann in de Loo-Kroniek nr. 18, 1981.  

37 Joost van der Loo verwijst voor deze oorkonde van 30 mei 1372 naar: Dr Th. Ilgen (1921): Quel-

len zur inneren Geschichte der Rheinischen Territoriën, Herzogtum Kleve , 2. Band, Teil I, Bonn. 

Urkunde Nr. 154.  

38 Volgens Frankewitz (2011, zie noot 31) betreft de oorkonde van 28 januari 1372 de eerste vermel-

ding van Wissen. Deze oorkonde is, overigens enkel met jaartal, beschreven en afgebeeld in: R. 

van den Brand en S. Frankewitz (2008): Inventaris archief Kasteel Haag, inleiding, regesten, ze-

gels en register. Uitgave Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied, Publicatie nr. 20, Venray. Oor-

konde nr. 4999, p. 674-675. De volledige tekst van dezelfde oorkonde met exacte datum is opge-

nomen in: S. Frankewitz (1986), p. 393, nr. 3 (zie noot 27).  

 39 Dit zegel van Diederick van der Straten is zegel nr. 0243-484/7, van 25 januari 1349, Gelders Ar-

chief, charterverzameling. Het wapen Van der Straten komt ook voor in de codex Gelre, Folio 91. 

Zie noot 25.  

40 Frankewitz, 1986 (als noot 27), p. 287; Frankewitz 2011 (als noot 31), p. 501-504. 

41 Volgens een naschrift in de Gocher Landrolle, zie: Dieter Kastner (1988), als noot 35, p. 50.  

42 De gegevens over Dietrich Luf II van Kleef zijn ontleend aan Wikipedia. Zie tevens: Dieter Kastner 

(1972), Die Territorial Politik der Grafen von Kleve. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 

den Niederrhein insbesondere das alte Erzbistum Köln, Band 11. Düsseldorf.  

43 Zie de katalogus bij de tentoonstelling over de slag van Woeringen: Werner Schäfke (Herausgeber, 

Worringen 1288, historische Entscheidung im europäischen Nordwesten. Woeringen 1288, keer-

punt in de geschiedenis van de Nederlanden en de landen van de Nederrijn. Kölnisches Stadtmuse-

um, Köln 1988. 

44 Zie o.a. Toni Diederich (1988): Grundzüge des Siegelwesens in ausgehenden 13. Jahrhundert. In: 

Werner Schäfke (Herausgeber), Worringen/Woeringen 1288 (als noot 43). P. 83-104. 

45 Zie Richard van de Loo: Bruen van den Loe en zijn gezin. In: Loo-Kroniek, nr. 48, juni 1999, 1-19. 

In het bijzonder eindnoot 9. Nadere informatie over de familie Van Abroeck en hun wapenvoering 

geeft: Richard van de Loo: Voorouderlijke banden met kasteel Wissen. In: Loo-Kroniek nr. 57, 

2011, p. 3-6. 

46 Paragraaf Van Groesbeeck in het artikel van Joost van der Loo: Enige rectificaties. In: Loo-Kroniek, 

nr. 13, april 1958, p. 5 

Jürgen van de Loo is 13 augustus 2016 in 

Münster (Westfalen) overleden. Zijn wieg 
stond in Freiburg im Breisgau (D), waar hij 

22 april 1932 is geboren, als eerste kind 

van de medicus dr. Henri van de Loo (tak 
Asperden) en Margaretha van de Loo, geb. 

Henoumont. Na hem volgden nog vier 

kinderen: Gisela (nu weduwe van Werner 
Baumann), Klaus (overleden), Peter 

(geboren 1936) en Sigrid, geboren 1947 en 

gehuwd met dr Wolfgang Gronarz. Jürgen 
groeide op in een zeer onrustige tijd in 

Freiburg en kreeg al vroeg in het ouderlijke 

gezin veel verantwoordelijkheid te dragen. 

Zijn vader was namelijk als militair arts 

gedurende alle oorlogsjaren ingezet, deels 

aan het front. Pas eind 1945 kwam hij weer 
thuis na eerst nog een tijd in Franse 

krijgsgevangenschap te zijn geweest.  

 
Jürgen begon zijn studie geneeskunde in 

Freiburg en Innsbruck. Al snel ontwaakte 

In Memoriam prof. dr Jürgen C.W. van de Loo 

Andreas van de Loo 
Frederike Schulze Schwienhorst 

(vertaling: Richard van de Loo, Soest) 

December 2016. 



 

 26 

 faculteiten in Duitsland. Daarnaast heeft 
hij zich intensief ingezet voor de oprichting 

van de medische faculteit aan de Ernst-

Moritz-Arndt-Universiteit in Greifswald 
(Mecklenburg-Vorpommern). Hiervoor 

ontving hij in 2002 een eredoctoraat. In 

2011 werd hem voor al zijn verdiensten in 
het medische onderwijsveld de hoge 

onderscheiding toegekend van het 

‘Verdienstkreuz am Bande’ van de 
Bondsrepubliek Duitsland. In 1997 ging hij 

met pensioen.  

 
Wat kenmerkte Jürgen van de Loo als 

privépersoon? Zijn gezin en vriendenkring 

herinneren zich Jürgen als iemand met een 
levendige belangstelling voor mensen, 

nieuwe ideeën en historische 

ontwikkelingen. De geschiedenis van de 
Familie Van de Loo heeft hem van jongs af 

aan geboeid. Zijn lange gesprekken met 

Joost van der Loo over diens onderzoeken 
in archieven en kerkelijke registers hebben 

voor Jürgen veel betekend2). Hij was een 

trouw deelnemer aan de familiereünies en 
hij is jarenlang lid geweest van het 

bestuur van de Stichting Loo-Archief. Na 

zijn emeritaat ging zijn liefdevolle 
aandacht heel bijzonder uit naar zijn 

kleinkinderen en wilde hij niets liever dan 

zijn passies zoals skiën, wandelen in de 

bergen, jacht, geschiedenis en ‘menselijke 

ontmoetingen’ met hen delen. Jürgen blijft 

hierdoor voor hen een onvergetelijke, 
altijd levenslustige en belangstellende 

grootvader.  

 
Voor Elisabeth was Jürgen een trouwe, 

stimulerende en in alle opzichten 

toegewijde echtgenoot, vriend en 
levensgezel. In hun 58-jarige huwelijk 

hebben zij samen een hechte onderlinge 

band opgebouwd, waarin zij zich niet 
opsloten, maar ook anderen lieten delen.  

 

Toen Jürgen van de Loo 19 augustus 2016 
werd begraven op het Zentral-kerkhof te 

Münster, waren er naast zijn familie- en 

vriendenkring ook talloze 
vertegenwoordigers uit de kringen van zijn 

beroepsleven. Het uitwisselen van 

herinneringen, ontmoetingen en anekdotes 
was voor iedereen ontroerend en 

onvergetelijk.  

zijn wetenschappelijke belangstelling en 
begon hij met een studiebeurs van het 

Duitse Onderzoeksbureau aan een 

opleiding in fundamenteel onderzoek deels 
in Karlsruhe en deels bij het Instituut voor 

biochemie van de universiteit Freiburg. In 

1957 huwde hij met Elisabeth van de Loo, 
geb. van de Loo, de oudste dochter van 

Heinrich van de Loo en zijn vrouw 

Elisabeth van de Loo, geb. Stalinsky1).  
 

In 1959 werd in Freiburg als eerste kind 

Andreas geboren, nu gehuwd met dr. med 
Gabriele van de Loo, geb. Meier (hun 

kinderen, dus Jürgens kleinkinderen, zijn 

Nicolas en Tim). In de loop van zijn 
verdere studie werkte hij als art-assistent 

in de kliniek Bergmannsheil te Bochum. 

Hier werd ook het tweede kind, dochter 
Friederike, geboren. Zij is gehuwd met 

prof. dr Martin Schulze-Schwienhorst en 

woont in Münster. Hun kinderen, 
eveneens kleinkinderen van Jürgen, zijn 

Leo en Thea. Na Bochum vestigde zich 

Jürgen met zijn gezin in Keulen, waar hij 
met zijn intensieve wetenschappelijke 

loopbaan begon. Zijn interesse ging uit 

naar het toen nog in kinderschoenen 
staande vakgebied van de oncologische 

geneeskunde. Met name het domein van 

de bloedstolling en de betekenis hiervan 

bij ziekten had zijn interesse. 

Wetenschappelijke publicaties wijdde hij 

onder meer aan de behandeling van 
trombose bij acute hartinfarct. In 1976 

werd Jürgen benoemd tot gewoon 

hoogleraar interne geneeskunde aan de 
Universiteit van Münster. Zijn 

aandachtsgebieden waren bloedziekten, 

bloedstollingsprocessen en oncologie. Zijn 
gezin heeft nooit spijt gehad van de in 

eerste instantie moeilijk lijkende overstap 

naar Münster. Jürgen zette daar met veel 
energie en bevlogenheid zijn medische 

loopbaan voort. Hij heeft wezenlijk 

bijgedragen aan de verdere ontwikkeling 
van de verschillende medische 

genootschappen op zijn vakgebied. In 

1997 benoemde het Duitse Genootschap 
voor Interne Geneeskunde hem tot erelid. 

In de tijd van de Duitse hereniging was 

Jürgen van de Loo voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad van de 

Bondsregering. Deze raad adviseerde de 

regering bij de ontwikkeling van medische 

Noten 
1. Tak Emmerik-Duisburg, teruggaand op ‘Jan uyt Cleef’.  

2. Joost van der Loo (1907-1985) oprichter van de Stichting Loo-Archief en gehuwd met Annelies van 

de Loo (1916-2007), jongste zuster van dr Henri van de Loo en dus een directe tante van Jürgen.  
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Archiefstukken uit de collectie van de 

Stichting Loo-Archief konden bijdragen 
aan dit boek. Onder meer is er aandacht 

voor de steun van dr J. P. H. van de Loo, 

promotor van het gipsverband, bij de start 
van de medische loopbaan van Lambert 

van Kleef. Het is fascinerend om te lezen 

met hoeveel energie en discipline Lambert 
van Kleef zich heeft ingezet voor de 

ontwikkeling van de chirurgie in Nederland 

en voor professionele klinische zorg voor 
de patiënt. Eigenlijk zou elke toekomstig 

arts dit boek moeten lezen! Ingrid Evers 

e.a. (red.): Lambert Th. Van Kleef, chirurg 

en pionier. Stichting Historische Reeks 

Maastricht, Maastricht 2016. 276 pagina’s, 

fraai geïllustreerd, met harde kaft. Nog te 
bestellen via: 

www.historischereeksmaastricht.nl  

 
Piet Bakker, sinds kort op vele fronten 

actief voor de Stichting Loo-Archief, heeft 

onze bibliotheek verrijkt met een uiterst 

Ook in 2016 mocht de Stichting Loo-Archief 

enkele bijzondere schenkingen ontvangen. 
Hieronder enkele voorbeelden van wat zoal 

de weg naar ons collectieve geheugen heeft 

gevonden. 
 

Een prachtig boek over de Maastrichtse 

chirurg dr Lambert van Kleef (1864 – 
1928), gehuwd met Maria van de Loo (1848

-1901), dochter van Joseph van de Loo, 

oprichter van de IJzerhandel te Venlo. 

De Loo-kroniek is een uitgave van de stichting Loo-Archief. Begunstigers van de stichting ontvangen het 

tijdschrift kosteloos. De minimumbijdrage voor begunstigers bedraagt € 20,-- per jaar. Zonder 

wederopzegging wordt het donateurschap automatisch verlengd.  

De stichting heeft ook een website: www.loo-archief.nl 

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de stichting Loo-Archief worden 

gepubliceerd. Gegevens mogen ten behoeve van privé-doeleinden worden gebruikt. 

ISSN 2211-1549 (gedrukte nl-versie), ISSN 2211-1557 (on-line nl-versie),  

ISSN 2211-1646 (gedrukte de-versie), ISSN 2211-1654 (on-line de-versie) 
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 zeldzaam boek: A.W. Weissman: De 
Gebakken Steen. Amsterdam, 1905. Dit 

boek biedt een interessante kijk op de 

toepassing van baksteen in de bouw, door 
de eeuwen heen. Maar voor ons is dit boek 

toch vooral interessant van wege het 

voorwoord. Dit is namelijk gewijd aan de 
rol die de ‘heeren Van de Loo’ spelen op 

het vlak van de baksteenfabricage in 

Nederland. In het bijzonder wordt 
ingegaan op de ‘heeren Van de Loo’ te 

Dieren, als firmanten van de fabrieken van 

nageperste en andere steenen, voorheen 
Fr. van de Loo Sr. Dit zijn de 

steenfabrieken van de Van de Loo’s langs 
de IJssel, zoals die te Bingerden bij De 

Steeg.  

 
Een bijzondere schenking, in dubbele zin, 

is afkomstig van Maarten (Tijn) van de 

Loo in Australië. Hij heeft ons namelijk 
een boek cadeau gedaan, waarvan hij zelf 

de auteur is! Het is een aangrijpend en 

ontroerend verhaal over zijn jeugd in het 
toenmalige Nederlands Indië. Wat begon 

als een idylle in dat paradijselijke land, 

werd een complete nachtmerrie door de 
verschrikkingen van de tweede 

wereldoorlog. Als jongen proberen te 

overleven in een jappenkamp. Maar het is 
hem gelukt en hij kan ons als 

ervaringsdeskundige erover na vertellen. 

Het boek is trouwens geïllustreerd met 
tekeningen uit die tijd, soms in het diepste 

geheim gemaakt door medegevangenen. 

Maar zijn verhaal eindigt met een 
prachtige, verzoenende boodschap voor 

ons allen. Nu bent u natuurlijk 

nieuwsgierig, maar lees deze poëtisch 
verwoordde boodschap vooral zelf.  

Maarten van de Loo: The search for my 

father, a true story of courage and love; 
how a family survived; japanese prisoner 

of war during world war II. In eigen 

beheer uitgegeven te Australië, augustus 

2016 

 

Een bijzonder curiosum is geschonken 
door Robby Laing. Het gaat om een 

aardewerk bordje met als randschrift ‘Het 

Loo’. Volgens het merkteken aan de 
achterzijde (Kon. Plazuid Gouda Holland) 

is dit bordje gemaakt door de Goudse 

plateelbakkerij Zuid-Holland. Nu zou men 
kunnen zeggen dat dit toch helemaal niets 

met onze familie te maken heeft. Maar 

schijn bedriegt, want de eigenaar van 
deze fabriek was sinds 1903 B.J.C. Hoyng. 

Tussen de families Hoyng en Van de Loo 

waren hechte banden! Zo was R.W.C. 
Hoyng, directeur van de firma Hoyng, 

gehuwd met Beatrix van de Loo (1884-

1929). Ook Wim van de Loo uit Eindhoven 
en zijn vader waren firmant in een 

onderdeel van het Hoyng bedrijf.  

 
Grote dank aan alle schenkers! 

Schenkingen en bruiklenen vinden een 

goede plaats in onze collectie en blijven zo 
voor het nageslacht bewaard.  

In dit nummer 

Waar lagen Abroeck en Overelve precies? 1 

Loo-reünie, 18 juni 2016 9 
Familieviering met bijzondere kelk 12 

Familiegegevens 13 

Het verborgen verleden van Itgen van Groesbeeck 16 
In memoriam Jürgen van de Loo 25 

Schenkingen aan het Loo-Archief 27 

ISSN 2211-1557 


