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Parenteel van Gijsbertus Willems van der Loop
(1756-1812)

Hieronder staan de nakomelingen van Gijsbertus Willems beschreven. Alleen de mannelijke nakomelingen zijn gevolgd, omdat het in dit geval om de familienaam Van der Loop gaat. Op het eind van de stamboom zijn een aantal namen en datums weggelaten vanwege de wet op de privacy. Familieleden kunnen echter wel contact opnemen met de samensteller Piet Huvenaars (info@heemkundekringzeeland.nl)  

Generatie I
(van 1756 tot 1812)


In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1783 en 1797.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Zeeland (7x).


I	Gijsbertus Willems van der Loop ook genaamd Gijsbert Wilm Gijsbers en Gybertus Willems, zoon van Wilhelmus Gijsberts (Willem) en Joanna Wouters (Jenneken), bouwman en bouman, wonende te Zeeland, is gedoopt op zondag 5 september 1756 aldaar (doopgetuigen waren Arnoldus Wouters en Joanna Janssen), is overleden op maandag 13 april 1812 aldaar.  Gijsbertus werd 55 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Eind 1700 komt Gijsbert Willems voor op adres 67. Dat zou het eerste huis van de Graspeel zijn. (nu Graspeel 16).

VG Grave, 22 april 1812: benoeming en eedaflegging van schatters.
Tevens wordt Johannes, de oudste zoon, als voogd benoemd over de drie minderjarige kinderen. De boedel blijft onverdeeld.

In 1825 bezitten de kinderen van Gijsbert Wilms een woonhuis in klasse 8 op Melkpad 277.

Gijsbertus trouwt (kerk) op zondag 3 februari 1782 te Zeeland op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Helena Jan van Turnhout, dochter van Johannes Cornelissen van Turnhout en Helena Cornelissen.  Helena is gedoopt op woensdag 21 mei 1760 te Zeeland (doopgetuigen waren Abraham Jansen en Wilhelmina Peters), is overleden op vrijdag 23 februari 1810 aldaar.  Helena werd 49 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Gijsbertus en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1	Johannes Gijsbers~Wilms van der Loop is gedoopt op zondag 9 februari 1783 te Zeeland (doopgetuigen waren Wilhelmus Gisbers en Wouterina Wouters), zie II-A.

2	Wilhelmus Willems is gedoopt op zondag 31 oktober 1784 te Zeeland (doopgetuigen waren Lindert Lamers en Gertruda Doris Arnoldussen), is overleden op dinsdag 20 mei 1788 aldaar.  Wilhelmus werd 3 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

3	Geertruij Willems ook genaamd Gertruda, wonende te Zeeland, is gedoopt op zaterdag 11 november 1786 aldaar (doopgetuigen waren Petrus Cornelissen en Maria Jacobs), is overleden op donderdag 7 mei 1812 aldaar.  Geertruij werd 25 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

4	Wilhelmus Gijsbers ook genaamd Wilm Gijsbert Wilms en Wilhelmus, wonende te Zeeland, is gedoopt op dinsdag 4 augustus 1789 aldaar (doopgetuigen waren Walterus Willems en Cornelia Peters), is overleden op maandag 13 januari 1823 aldaar.  Wilhelmus werd 33 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Vredegerecht Grave: 19-7-1823 eedsprestatie successie, erfgenamen zijn zijn broers Johannes, Hendrikus en Arnoldus.


5	Henricus Gijsbers~Wilms van der Loop is gedoopt op zaterdag 3 maart 1792 te Zeeland (doopgetuigen waren Leonardus Lamers en Gertruda Ansems), zie II-B.

6	Cornelius Willems ook genaamd Cornelus, wonende te Zeeland, is gedoopt op dinsdag 9 september 1794 aldaar (doopgetuigen waren Anselmus Hendrix en Wilhelmina Peters), is overleden op vrijdag 9 februari 1821 aldaar.  Cornelius werd 26 jaar en 5 maanden.

VG Grave: 25-07-1821; Zijn broers Johannes, Wilhelmus, Hendrikus en Arnoldus zijn de enige erfgenamen van Cornelis.


7	Arnoldus Gijsbers~Willems van der Loop is gedoopt op zondag 13 augustus 1797 te Zeeland (doopgetuigen waren Petrus Lucassen en Gertruda Janssen), zie II-C.






Generatie II
(van 1783 tot 1863)


In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1839.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (27x).


II-A	Johannes Gijsbers~Wilms van der Loop ook genaamd Joannes en Johannes van der Loop, zoon van Gijsbertus Willems van der Loop (I) en Helena Jan van Turnhout, landbouwer, wonende te Zeeland en aldaar, is gedoopt op zondag 9 februari 1783 aldaar (doopgetuigen waren Wilhelmus Gisbers en Wouterina Wouters), is overleden op vrijdag 16 maart 1855 aldaar.  Johannes werd 72 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Op 15 oktober 1873 gaan zijn kinderen over tot scheiding en deling van de boedel. Dat is onder andere het huis op Schaijkseweg 3.

Johannes trouwt op donderdag 2 februari 1815 te Zeeland op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Peternella Hendrik Peters, dochter van Henricus Peters (Hendrik) en Maria Jansen Aarts.  Peternella, landbouwster en boerin, is gedoopt op vrijdag 30 april 1790 te Zeeland (doopgetuigen waren Gerardus Linders en Cornelia Arnoldusse), is overleden op vrijdag 1 maart 1872 aldaar.  Peternella werd 81 jaar en 10 maanden.

Van Johannes en Peternella zijn twaalf kinderen bekend:

1	Gijsbert van der Loop ook genaamd Gijsbert Joannes Gijsbers is geboren op vrijdag 19 januari 1816 te Zeeland, is overleden op dinsdag 30 januari 1816 aldaar.  Gijsbert werd 11 dagen.

Gijsbert wordt geboren onder de naam Gijsbers.


2	Helena Maria van der Loop, wonende te Zeeland, is geboren op zaterdag 18 januari 1817 aldaar, is overleden op woensdag 20 december 1876 te Ophoven.  Helena werd 59 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Helena Maria is geboren onder de naam Wilms.

Helena trouwt op zaterdag 18 september 1847 te Ophoven op 30-jarige leeftijd met de 39-jarige Gerard Gerits.  Gerard, landbouwer, wonende te Geistingen, is geboren op vrijdag 27 mei 1808 te Ophoven, is overleden op dinsdag 30 augustus 1859 aldaar.  Gerard werd 51 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

3	Gijsberdina van der Loop, boerin, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 15 februari 1818 aldaar, is overleden op woensdag 13 november 1878 aldaar.  Gijsberdina werd 60 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Gijsberdina wordt geboren onder de naam Gijsbers. Volgens haar bidprentje is ze geboren op 16 februari 1817.


4	Martinus van der Loop (Marte) is geboren op vrijdag 16 juli 1819 te Zeeland, zie III-A.

5	Geertrui van der Loop ook genaamd Geertruda van der Loop, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 26 februari 1821 aldaar, is overleden op dinsdag 21 april 1829 aldaar.  Geertrui werd 8 jaar, 1 maand en 26 dagen.

6	Cornelia van der Loop, wonende te Zeeland, is geboren op dinsdag 12 november 1822 aldaar, is overleden op zondag 18 februari 1877 aldaar.  Cornelia werd 54 jaar, 3 maanden en 6 dagen.
Cornelia trouwt (bs) op zaterdag 30 januari 1869 te Zeeland op 46-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Bongers, zoon van Hermanus Bongers en Helena van den Berg.  Johannes, landbouwer, is geboren op woensdag 19 april 1837 te Zeeland, is overleden op vrijdag 13 juli 1917 aldaar.  Johannes werd 80 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

waarschijnlijk is hij gemeenteraadslid van Zeeland van 19-9-1876 tot 1899.

Johannes was later gehuwd (2) met Johanna Schraven.<1,2>

7	Wilhelmina van der Loop, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 4 januari 1824 aldaar.

In 1855 is Wilhelmina dienstmeid en woont ze in Ophoven (Belgie)


8	Hendrikus van der Loop is geboren op donderdag 20 april 1826 te Zeeland, zie III-B.

9	Wilhelmus van der Loop is geboren op zaterdag 21 juli 1827 te Zeeland, is overleden op woensdag 30 januari 1828 aldaar.  Wilhelmus werd 6 maanden en 9 dagen.

10	Anna Gertruda van der Loop is geboren op woensdag 5 augustus 1829 te Zeeland, is overleden op woensdag 13 november 1833 aldaar.  Anna werd 4 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

11	Wilhelmus van der Loop (Willem) is geboren op donderdag 29 juli 1830 te Zeeland, zie III-C.

12	Maria van der Loop is geboren op woensdag 6 maart 1833 te Zeeland, is overleden op donderdag 26 november 1846 aldaar.  Maria werd 13 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


II-B	Henricus Gijsbers~Wilms van der Loop ook genaamd Hendricus van der Loop, zoon van Gijsbertus Willems van der Loop (I) en Helena Jan van Turnhout, landbouwer, wonende te Zeeland, is gedoopt op zaterdag 3 maart 1792 aldaar (doopgetuigen waren Leonardus Lamers en Gertruda Ansems), is overleden op zaterdag 18 april 1863 aldaar.  Henricus werd 71 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Henricus is als Henry Willems in het leger van Napoleon. Stamboek nummer is 5994. Hij zit in het 8e Regiment Artillerie te Voet. Bewaarplaats: Service Historique de la Defense te Vincennes, Parijs, inv.nr. 25Yc94.

Henricus trouwt op donderdag 2 februari 1815 te Zeeland op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Anna van der Wijst ook genaamd Maria Anna Linders, dochter van Cornelius Linders van der Wijst en Anna Maria Willem~Jansen Fransen.  Maria, wonende te Zeeland, is gedoopt op dinsdag 7 maart 1786 aldaar (doopgetuigen waren Lambertus Linders en Joanna Cornelissen), is overleden op dinsdag 17 juli 1866 aldaar.  Maria werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Henricus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1	Gerardus van der Loop, landbouwer, is geboren op maandag 20 november 1815 te Zeeland, is overleden op zaterdag 1 januari 1887 aldaar.  Gerardus werd 71 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Gerard van der Loop koopt circa 1871 een boerderij op perceel Dorp H 163 (later is dat Kerkstraat 77).

Gerardus trouwt op zaterdag 6 augustus 1870 te Zeeland op 54-jarige leeftijd met de 31-jarige Maria Kempen ook genaamd Anna Maria Kempen, dochter van Gerardus Kempen en Geertruda Kempen.  Maria, landbouwster, wonende te Zeeland en aldaar, is geboren op maandag 25 februari 1839 te Mill, is overleden op zaterdag 22 april 1911 te Zeeland.  Maria werd 72 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Circa 1903 verkoopt Maria Kempen, weduwe van der Loop en weduwe Koenen een huis op perceel Dorp H 277 (dat is later Kerkstraat 77) aan Gerardus Jans.

Maria was later gehuwd (2) met Martinus Coenen.<3,4>

2	Antonius van der Loop is geboren op woensdag 9 september 1818 te Zeeland, is overleden op dinsdag 23 februari 1819 aldaar.  Antonius werd 5 maanden en 14 dagen.

Antonius wordt geboren onder de naam Gijsbers.


3	Antonie van der Loop is geboren op donderdag 4 mei 1820 te Zeeland, zie III-D.

4	Helena Maria van der Loop is geboren op vrijdag 22 februari 1822 te Zeeland, is overleden op zondag 20 juli 1879 aldaar.  Helena werd 57 jaar, 4 maanden en 28 dagen.
Helena trouwt op zondag 15 februari 1846 te Zeeland op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacobus Zegers, zoon van Cornelius Zegers en Cornelia Hendriks Peters.  Jacobus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 1 januari 1813 aldaar, is overleden op vrijdag 10 oktober 1873 aldaar.  Jacobus werd 60 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jacobus koopt op 20 mei 1868 de boerderij op Schaijkseweg 15 van Antonie van der Ven ea voor een totaalbedrag van 7600 gulden.



II-C	Arnoldus Gijsbers~Willems van der Loop ook genaamd Arnoldus en Arnoldus van der Loop, zoon van Gijsbertus Willems van der Loop (I) en Helena Jan van Turnhout, landbouwer, wonende te Zeeland en aldaar, is gedoopt op zondag 13 augustus 1797 aldaar (doopgetuigen waren Petrus Lucassen en Gertruda Janssen).

Arnoldus van der Loop ook genoemd Arnoldus Willems staat op 22-04-1850 met vrouw en kinderen op de emigrantenlijst van Zeeland naar USA.

Arnoldus trouwt op donderdag 3 februari 1820 te Zeeland op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrina Verstegen, dochter van Hermanus Joseph Verstegen en Ardina Peter Frankefort.  Hendrina, boerin, wonende te Zeeland, is gedoopt op dinsdag 19 april 1796 aldaar (doopgetuigen waren Petrus Andreas van Kessel en Joanna Josephi Verstegen).

Van Arnoldus en Hendrina zijn elf kinderen bekend:

1	Helena Maria van der Loop is geboren op zaterdag 2 december 1820 te Zeeland, is overleden op maandag 9 juni 1902 te Little Chute (Wisconsin USA).  Helena werd 81 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Helena Maria van der Loop, ook genaamd Willems, komt op 14 juli 1858 voor op delijst emigranten vanuit Zeeland naar USA.

Helena was gehuwd met Adrianus van Rooy.

2	Ardina van der Loop is geboren op maandag 17 juni 1822 te Zeeland.
Ardina trouwt op zondag 26 januari 1845 te Zeeland, trouwt (kerk) op zaterdag 1 februari 1845 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Petrus van Doren.  Petrus is gedoopt op donderdag 4 januari 1810 te Nuland.

Petrus emigreert met zijn gezin (vrouw en drie kinderen) naar USA in 1850.


3	Gerardus van der Loop is geboren op vrijdag 20 februari 1824 te Zeeland.

Gerardus van der Loop, ook genaamd Gerardus Gijsbers, komt op 18 april 1851 voor op de lijst met emigranten vanuit Zeeland naar USA.


4	Wilhelmus van der Loop is geboren op vrijdag 7 april 1826 te Zeeland, zie III-E.

5	Gertruda van der Loop is geboren op donderdag 17 januari 1828 te Zeeland, is overleden op vrijdag 22 maart 1895 aldaar.  Gertruda werd 67 jaar, 2 maanden en 5 dagen.
Gertruda trouwt rond zaterdag 5 maart 1859 te Zeeland op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 34-jarige Hermanus Akkermans, zoon van Johannes Akkermans en Maria Kuipers.  Hermanus, landbouwer, is geboren op donderdag 13 januari 1825 te Schaijk, is overleden op woensdag 14 januari 1863 te Zeeland.  Hermanus werd 38 jaar en 1 dag.
Gertruda trouwt op zaterdag 18 januari 1868 te Zeeland op 40-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Peter Johannes Manders, zoon van Johannes Manders en Cornelia van Eijkhout.  Peter, landbouwer, is geboren op woensdag 17 juli 1833 te Zeeland, is overleden op woensdag 4 september 1907 aldaar.  Peter werd 74 jaar, 1 maand en 18 dagen.

6	Josephus van der Loop is geboren op zaterdag 30 april 1831 te Zeeland, is overleden op zaterdag 30 april 1831 aldaar.

7	Catharina van der Loop is geboren op zondag 3 juni 1832 te Zeeland, is overleden op donderdag 28 juni 1832 aldaar.  Catharina werd 25 dagen.

8	Wilhelmina van der Loop is geboren op zondag 3 juni 1832 te Zeeland.

Wilhelmina emigreert in 1850 naar USA.


9	Martinus van der Loop is geboren op zondag 7 september 1834 te Zeeland, is overleden op vrijdag 22 december 1837 aldaar.  Martinus werd 3 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

10	Adriana van der Loop is geboren rond zondag 28 augustus 1836 te Zeeland.

Adriana emigreert in 1850 naar USA.


11	Maria Anna van der Loop is geboren op dinsdag 13 augustus 1839 te Zeeland.

Maria Anna emigreert in 1850 naar USA.



Generatie III
(van 1815 tot 1908)


In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1874.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (24x), Woodville (Wisconsin) (USA)) en Hollandtown (USA).


III-A	Martinus van der Loop (Marte), zoon van Johannes Gijsbers~Wilms van der Loop (II-A) en Peternella Hendrik Peters, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 16 juli 1819 aldaar, is overleden op dinsdag 11 februari 1908 aldaar.  Martinus werd 88 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Martinus wordt geboren op Nabbegat A 25 (Schaijkseweg 3).
In 1850 woont hij nog op zijn geboortehuis.
In 1862 woont Martinus met zijn gezin op Nabbegat A 32 (Schaijkseweg 13).
In 1900 woont Martinus nog op Nabbegat 31 (Schaijkseweg 13).
Martinus komt in 1907 wonen op Kerkstraat B 189 (Roskam 3 en 5). Daar overlijdt hij ook in 1908.

Martinus trouwt op zaterdag 17 februari 1855 te Zeeland op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Wouthrina van der Steen ook genaamd Woutrien van de Steen, dochter van Adrianus Abrahams van der Steen en Ardina Wilms Verstegen.  Wouthrina is geboren op zaterdag 2 december 1826 te Zeeland, is overleden op zaterdag 17 januari 1885 aldaar.  Wouthrina werd 58 jaar, 1 maand en 15 dagen.
Wouthrina was eerder gehuwd (1) met Gerardus Hermens.<5,6>

Van Martinus en Wouthrina zijn zeven kinderen bekend:

1	Gertruda van der Loop is geboren op vrijdag 7 december 1855 te Zeeland, is overleden op dinsdag 1 januari 1856 aldaar.  Gertruda werd 25 dagen.

2	Anna Maria van der Loop is geboren op vrijdag 7 december 1855 te Zeeland, is overleden op dinsdag 1 januari 1856 aldaar.  Anna werd 25 dagen.

3	Martinus van der Loop is geboren op woensdag 14 januari 1857 te Zeeland, zie IV-A.

4	Maria van der Loop is geboren op vrijdag 6 mei 1859 te Zeeland, is overleden op vrijdag 6 juli 1928 aldaar.  Maria werd 69 jaar en 2 maanden.
Maria trouwt op zaterdag 11 januari 1902 te Zeeland op 42-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis van den Elzen, zoon van Johannes van den Elzen (Jan) en Petronella van der Ven.  Cornelis, landbouwer, is geboren op donderdag 19 december 1872 te Zeeland, is overleden op donderdag 3 april 1952 aldaar.  Cornelis werd 79 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Cornelis woont met zijn vrouw in 1920 op Kerkstraat B 205 (Kerkstraat 118) te Zeeland.

Cornelis was later gehuwd (2) met Maria Clasina Broeren (Sien).<7,8>

5	Petronella van der Loop is geboren op maandag 24 november 1862 te Zeeland, is overleden op donderdag 4 december 1862 aldaar.  Petronella werd 10 dagen.

6	Gerardus van der Loop is geboren op woensdag 3 februari 1864 te Zeeland, zie IV-B.

7	Willem van der Loop is geboren op maandag 23 maart 1868 te Zeeland, is overleden op maandag 23 maart 1868 aldaar.


III-B	Hendrikus van der Loop, zoon van Johannes Gijsbers~Wilms van der Loop (II-A) en Peternella Hendrik Peters, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 20 april 1826 aldaar, is overleden op vrijdag 23 juli 1897 aldaar.  Hendrikus werd 71 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

In 1873 komt Hendrikus met zijn gezin wonen op Nabbegat A 35 (Schaijkseweg 3).

Hendrikus trouwt op vrijdag 29 april 1864 te Zeeland op 38-jarige leeftijd met de 34-jarige Allegonda van der Wijst, dochter van Peter Jacobus van der Wijst en Wilhelmina van den Heuvel.  Allegonda, landbouwster, is geboren op dinsdag 15 december 1829 te Zeeland, is overleden op zondag 1 december 1912 aldaar.  Allegonda werd 82 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Hendrikus en Allegonda zijn acht kinderen bekend:

1	Johanna van der Loop is geboren op maandag 10 april 1865 te Zeeland, is overleden op vrijdag 22 januari 1886 aldaar.  Johanna werd 20 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

2	Wilhelmina van der Loop is geboren op woensdag 19 september 1866 te Zeeland, is overleden op zondag 14 april 1889 aldaar.  Wilhelmina werd 22 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

3	Petronella van der Loop, landbouwster, is geboren op zondag 17 november 1867 te Zeeland, is overleden op zaterdag 13 april 1912 aldaar.  Petronella werd 44 jaar, 4 maanden en 27 dagen.
Petronella trouwt op zaterdag 20 februari 1892 te Zeeland op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Martinus van der Wijst (Tinus), zoon van Peter Johannes van der Wijst en Jennemaria van der Ven.  Martinus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 2 juli 1860 aldaar, is overleden op zaterdag 1 maart 1941 aldaar.  Martinus werd 80 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

4	Maria van der Loop, landbouwster, is geboren op donderdag 10 december 1868 te Zeeland, is overleden op donderdag 5 februari 1891 aldaar.  Maria werd 22 jaar, 1 maand en 26 dagen.

5	Peter Johannes Laurentius van der Loop is geboren op woensdag 10 augustus 1870 te Zeeland, is overleden op zondag 28 augustus 1870 aldaar.  Peter werd 18 dagen.

6	Wilhelmus van der Loop (Willem) is geboren op dinsdag 12 september 1871 te Zeeland, zie IV-C.

7	Gertruda van der Loop is geboren op woensdag 22 januari 1873 te Zeeland, is overleden op zaterdag 2 mei 1874 aldaar.  Gertruda werd 1 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

8	Gijsberdina van der Loop is geboren op zondag 5 april 1874 te Zeeland, is overleden op zaterdag 20 juni 1891 aldaar.  Gijsberdina werd 17 jaar, 2 maanden en 15 dagen.


III-C	Wilhelmus van der Loop (Willem), zoon van Johannes Gijsbers~Wilms van der Loop (II-A) en Peternella Hendrik Peters, landbouwer, is geboren op donderdag 29 juli 1830 te Zeeland, is overleden op donderdag 27 oktober 1887 aldaar.  Wilhelmus werd 57 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Als hij trouwt gaat hij wonen in het geboortehuis van zijn vrouw op Graspeel A 111 (Graspeel 34).
Wilhelmus woont in 1880 als weduwnaar op Graspeel A 118 (Graspeel 34). Daar overlijdt hij ook.

Wilhelmus trouwt op zaterdag 22 februari 1862 te Zeeland op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Antonetta Willems, dochter van Cornelis Willems en Helena Maria Arts.  Antonetta is geboren op woensdag 14 maart 1832 te Zeeland, is overleden op donderdag 8 april 1875 aldaar.  Antonetta werd 43 jaar en 25 dagen.

Van Wilhelmus en Antonetta zijn zeven kinderen bekend:

1	Johannes van der Loop is geboren op woensdag 29 juli 1863 te Zeeland, is overleden op zondag 16 augustus 1863 aldaar.  Johannes werd 18 dagen.

2	Helena Maria van der Loop is geboren op dinsdag 7 februari 1865 te Zeeland, is overleden op zondag 5 maart 1865 aldaar.  Helena werd 26 dagen.

3	Johannes van der Loop is geboren op donderdag 19 april 1866 te Zeeland, is overleden op zondag 13 mei 1866 aldaar.  Johannes werd 24 dagen.

4	doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 22 januari 1868 te Zeeland.

5	Peter Johannes van der Loop is geboren op donderdag 20 januari 1870 te Zeeland, is overleden op vrijdag 21 januari 1870 aldaar.  Peter werd 1 dag.

6	Peter Johannes van der Loop is geboren op zaterdag 25 maart 1871 te Zeeland, is overleden op donderdag 26 april 1888 aldaar.  Peter werd 17 jaar, 1 maand en 1 dag.

7	Leonardus van der Loop (Narus) is geboren op vrijdag 29 mei 1874 te Zeeland, zie IV-D.


III-D	Antonie van der Loop, zoon van Henricus Gijsbers~Wilms van der Loop (II-B) en Maria Anna van der Wijst, landbouwer, is geboren op donderdag 4 mei 1820 te Zeeland, is overleden op dinsdag 6 maart 1894 aldaar.  Antonie werd 73 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Antonie wordt geboren als Antonie Gijsbers, zoon van Hendricus Gijsbers en Maria Anna Linders.
Antonie wordt geboren op het latere Graspeel 28 en hij blijft daar wonen. Schoonzoon Cornelis van Dongen neemt het huis over.

Antonie trouwt op zondag 25 mei 1851 te Zeeland op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Johanna Maria van der Wijst, dochter van Peter Jacobus van der Wijst en Wilhelmina van den Heuvel.  Johanna is geboren op dinsdag 3 januari 1815 te Zeeland, is overleden op woensdag 27 februari 1901 aldaar.  Johanna werd 86 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Antonie en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1	Petronella van der Loop ook genaamd Zuster Agnes, kloosterzuster, is geboren op zondag 19 juni 1853 te Zeeland, is overleden op dinsdag 19 februari 1935 te Megen.  Petronella werd 81 jaar en 8 maanden.

2	Maria Anna van der Loop, landbouwster, wonende te Zeeland en aldaar, is geboren op zaterdag 13 januari 1855 aldaar, is overleden op zaterdag 24 oktober 1925 aldaar.  Maria werd 70 jaar, 9 maanden en 11 dagen.
Maria trouwt op zaterdag 27 januari 1877 te Zeeland op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelius van Dongen, zoon van Petrus van Dongen (Peter) en Maria van den Berg.  Cornelius, landbouwer, is geboren op dinsdag 25 november 1851 te Zeeland, is overleden op zaterdag 10 juli 1897 aldaar.  Cornelius werd 45 jaar, 7 maanden en 15 dagen.


III-E	Wilhelmus van der Loop, zoon van Arnoldus Gijsbers~Willems van der Loop (II-C) en Hendrina Verstegen, is geboren op vrijdag 7 april 1826 te Zeeland, is overleden op woensdag 11 juni 1902 te Hollandtown (USA).  Wilhelmus werd 76 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Wilhelmus van der Loop, ook genaamd Willems, komt op 14 juli 1858 met zijn vrouw Cornelia Jacobs voor op de lijst met emigranten vanuit Zeeland naar USA. Na de emigratie wordt de naam geschreven als: Vanderloop.

Wilhelmus trouwt op zaterdag 8 mei 1858 te Zeeland, trouwt (kerk) op maandag 10 mei 1858 aldaar op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia Jacobs, dochter van Petrus Jacobs en Johanna Bongers.  Cornelia is geboren op zaterdag 3 januari 1829 te Zeeland, is overleden op zaterdag 20 augustus 1910 te Hollandtown (USA).  Cornelia werd 81 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1	Peter Vanderloop.

2	Aaron Vanderloop.

3	Henry Vanderloop.

4	Minnie Vanderloop is geboren op maandag 26 december 1859 te Hollandtown (USA), is overleden op zaterdag 17 december 1927 te Little Chute (Wisconsin USA).  Minnie werd 67 jaar, 11 maanden en 21 dagen.
Minnie trouwt op dinsdag 4 juni 1889 te Hollandtown (USA) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Peter Kempen.  Peter is geboren op maandag 26 december 1859 te Woodville (Wisconsin) (USA)), is overleden op donderdag 28 januari 1909 aldaar.  Peter werd 49 jaar, 1 maand en 2 dagen.

5	Berdina Vanderloop is geboren rond 1860, is overleden rond 1919.  Berdina werd ongeveer 59 jaar.
Berdina was gehuwd met Henry Gerrits.

6	Nellie Vanderloop is geboren rond 1862, is overleden rond 1940.  Nellie werd ongeveer 78 jaar.
Nellie was gehuwd met Herman Brochtrop.  Herman is geboren rond 1864, is overleden rond 1940.  Herman werd ongeveer 76 jaar.

7	Arnold Vanderloop is geboren op zondag 2 oktober 1864 te Woodville (Wisconsin) (USA)), zie IV-E.

8	Johanna Vanderloop is geboren rond 1869, is overleden rond 1946.  Johanna werd ongeveer 77 jaar.
Johanna was gehuwd met Joseph Rolf.  Joseph is geboren rond 1872, is overleden rond 1950.  Joseph werd ongeveer 78 jaar.

9	Anton Vanderloop is geboren rond 1872, is overleden in 1929.  Anton werd ongeveer 57 jaar.
Anton was gehuwd met Mary Wolfinger.  Mary is geboren rond 1880, is overleden rond 1960.  Mary werd ongeveer 80 jaar.



Generatie IV
(van 1853 tot 1953)


In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1887 en 1924.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (33x), Reek (4x), Rosmalen (2x) en Little Chute (Wisconsin USA).
Er is momenteel nog 1 van de 51 kinderen in leven.


IV-A	Martinus van der Loop, zoon van Martinus van der Loop (Marte) (III-A) en Wouthrina van der Steen, landbouwer, is geboren op woensdag 14 januari 1857 te Zeeland, is overleden op maandag 12 oktober 1891 aldaar.  Martinus werd 34 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Martinus wordt geboren op Nabbegat A 29. (Schaijkseweg 13).
Martinus gaat na zijn trouwen in 1887 wonen op Zevenhuis A 20. (Zevenhuis 24).

Martinus trouwt op zaterdag 12 februari 1887 te Zeeland op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna van den Elzen, dochter van Jacobus van den Elzen en Cornelia van Dongen.  Johanna, landbouwster, is geboren op vrijdag 23 juli 1858 te Zeeland, is overleden op woensdag 15 april 1914 aldaar.  Johanna werd 55 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van Martinus en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1	Jacobus van der Loop (Kobus) is geboren op zaterdag 10 december 1887 te Zeeland, zie V-A.

2	Waltera Maria van der Loop is geboren op zaterdag 31 augustus 1889 te Zeeland, is overleden op maandag 16 maart 1891 aldaar.  Waltera werd 1 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

3	Martinus van der Loop (Maarten) is geboren op maandag 15 december 1890 te Zeeland, zie V-B.


IV-B	Gerardus van der Loop, zoon van Martinus van der Loop (Marte) (III-A) en Wouthrina van der Steen, landbouwer, is geboren op woensdag 3 februari 1864 te Zeeland, is overleden op zaterdag 16 februari 1907 te Reek.  Gerardus werd 43 jaar en 13 dagen.

Gerardus is geboren op Schaijkseweg 13.
Gerardus woont van 16 oktober 1878 tot 17 augustus 1881 als student in Sint Michielsgestel op het Klein-Seminarie Beekvliet.
Op 18 februari 1895 vertrekt hij naar Rosmalen.
Op 21 januari 1898 wordt hij ingeschreven in Reek op adres B 17, later 15.
Hij overlijdt hier in 1907.

Gerardus trouwt op zaterdag 9 februari 1895 te Reek op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Adriana van Casteren, dochter van Jacobus van Casteren en Arnoldina van Berkel.  Adriana is geboren op zaterdag 26 september 1863 te Huisseling en Neerloon, is overleden op dinsdag 9 januari 1951 te Zeeland.  Adriana werd 87 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Volgens huwelijksakte geboren op 26 september 1863.


Van Gerardus en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1	doodgeboren kind van der Loop is doodgeboren op zondag 27 oktober 1895 te Rosmalen.

2	Martinus Jacobus van der Loop is geboren op maandag 7 december 1896 te Rosmalen om 11 uur 's avonds op adres wijk C 105., is overleden op dinsdag 8 november 1904 te Reek.  Martinus werd 7 jaar, 11 maanden en 1 dag.

3	Jacobus Josephus van der Loop (Koos), hoofd R.K. school Oventje, is geboren op woensdag 22 februari 1899 te Reek, is overleden op dinsdag 24 oktober 1939 te Zeeland.  Jacobus werd 40 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

4	Walthera Maria van der Loop is geboren op woensdag 6 februari 1901 te Reek om 22 uur in de woning op wijk B 15., is overleden op vrijdag 1 maart 1901 aldaar.  Walthera werd 23 dagen.

Bij de geboorte is ze ingeschreven als Walthara.


5	Walthera Arnoldina Maria van der Loop (Thera) is geboren op zondag 28 september 1902 te Reek, is overleden op woensdag 14 juli 1999 te Uden in de Watersteeg, is begraven op maandag 19 juli 1999 te Zeeland.  Walthera werd 96 jaar, 9 maanden en 16 dagen.
Walthera trouwt op dinsdag 31 december 1929 te Zeeland op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Marinus Antonius Jans (Antoon), zoon van Cornelis Jans en Ardina Verkampen.  Marinus is geboren op zondag 2 december 1900 te Zeeland, is overleden op zondag 10 januari 1982 aldaar, is begraven op woensdag 13 januari 1982 aldaar.  Marinus werd 81 jaar, 1 maand en 8 dagen.

6	Martinus Jacobus van der Loop (Martien) is geboren op woensdag 25 januari 1905 te Reek, zie V-C.


IV-C	Wilhelmus van der Loop (Willem), zoon van Hendrikus van der Loop (III-B) en Allegonda van der Wijst, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op dinsdag 12 september 1871 aldaar, is overleden op vrijdag 26 augustus 1938 aldaar.  Wilhelmus werd 66 jaar, 11 maanden en 14 dagen.
Wilhelmus trouwt op zaterdag 12 februari 1898 te Zeeland op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmina Verstegen (Mina), dochter van Arnoldus Verstegen en Cornelia van den Heuvel.  Wilhelmina, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 15 augustus 1869 aldaar, is overleden op vrijdag 31 maart 1950 aldaar.  Wilhelmina werd 80 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Wilhelmus en Wilhelmina zijn elf kinderen bekend:

1	Hendrikus Arnoldus van der Loop (Harrie), landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 19 januari 1899 aldaar, is overleden op woensdag 10 februari 1993 te Schaijk, is begraven op zaterdag 13 februari 1993 te Zeeland.  Hendrikus werd 94 jaar en 22 dagen.
Hendrikus trouwt op donderdag 19 april 1934 te Zeeland op 35-jarige leeftijd met de 37-jarige Anna Maria van Dongen (Miek), dochter van Jacobus van Dongen (Kobus) en Wilhelmina van Dijk (Mina).  Anna, landbouwster, is geboren op donderdag 9 juli 1896 te Zeeland, is overleden op donderdag 26 augustus 1976 te Boxtel.  Anna werd 80 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2	Cornelia Maria van der Loop (Kee), wonende te Schaijk, is geboren op donderdag 18 januari 1900 te Zeeland, is overleden op dinsdag 19 februari 1980.  Cornelia werd 80 jaar, 1 maand en 1 dag.
Cornelia trouwt op maandag 3 september 1928 te Schaijk op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Franciscus Johannes Voet (Frans), zoon van Jan Francis Matheus Voet en Johanna Maria Rooijakkers.  Franciscus, landbouwer, is geboren op maandag 20 augustus 1906 te Schaijk.

3	Johanna Maria van der Loop (Hanneke) is geboren op zaterdag 2 februari 1901 te Zeeland, is overleden op zondag 19 maart 1939 te Nijmegen.  Johanna werd 38 jaar, 1 maand en 17 dagen.
Johanna trouwt op donderdag 19 april 1934 te Zeeland op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Marinus Antonius van Dongen (Marinuske), zoon van Jacobus van Dongen (Kobus) en Wilhelmina van Dijk (Mina).  Marinus, landbouwer, is geboren op zondag 1 juli 1900 te Zeeland, is overleden op zondag 3 juni 1973 aldaar.  Marinus werd 72 jaar, 11 maanden en 2 dagen.
Marinus was later gehuwd (2) met Petronella Maria Antonia van der Loop (Nel) (zie IV-C.11).<9,10>

4	doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 5 april 1902 te Zeeland.

5	Maria Gijsberdina van der Loop (Mieke), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 8 oktober 1903 aldaar, is overleden op vrijdag 10 oktober 1986 aldaar.  Maria werd 83 jaar en 2 dagen.
Maria trouwt op woensdag 10 juni 1931 te Zeeland op 27-jarige leeftijd met de 47-jarige Bernardus Zegers (Bernard), zoon van Cornelis Zegers en Johanna Maria van Casteren.  Bernardus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 8 oktober 1883 aldaar, is overleden op maandag 6 december 1971 te Nijmegen.  Bernardus werd 88 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Woont in 1920 op Nabbegat A 30 (2012 Schaijkseweg 15).

Bernardus was eerder gehuwd (1) met Theodora Antonia Peters.<11,12>

6	Allegonda Maria van der Loop (Gon) ook genaamd Zuster Wilhelmini, kloosterzuster en landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 30 april 1905 aldaar, is overleden op donderdag 2 juli 1998 te Reek, is begraven op dinsdag 7 juli 1998 te Zijtaart.  Allegonda werd 93 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Ze treedt in bij de zusters Franciscanessen in Veghel op 17 augustus 1932. De professie is op 20 februari 1937.


7	Arnoldus Johannes van der Loop is geboren op dinsdag 11 september 1906 te Zeeland, is overleden op woensdag 24 oktober 1906 aldaar.  Arnoldus werd 1 maand en 13 dagen.

8	Arnolda Maria van der Loop (Nolda), onderwijzeres, wonende te Zeeland, is geboren op dinsdag 22 oktober 1907 aldaar, is overleden op vrijdag 1 oktober 1993 aldaar.  Arnolda werd 85 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

9	Gijsberdina Maria van der Loop (Dien) ook genaamd Zuster Romuald, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 22 juli 1909 aldaar.

ingetreden bij de Witte Zusters te Esch op 6-4-1935. Benoemd voor de missie in Algerije in 1938. Ze wordt daar ziek en krijgt een longaandoening waar ze nooit helemaal van zal herstellen.


10	Wilhelmina Cornelia Maria van der Loop (Mientje) is geboren op maandag 23 januari 1911 te Zeeland, is overleden op vrijdag 25 januari 1991 te Schaijk, is begraven op maandag 28 januari 1991 aldaar.  Wilhelmina werd 80 jaar en 2 dagen.
Wilhelmina trouwt op dinsdag 11 juni 1940 te Schaijk op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Theodorus Hendrikus Schuts (The), zoon van Hermanus Johannes Schuts en Theodora van den Broek.  Theodorus is geboren op dinsdag 6 februari 1912 te Schaijk.

11	Petronella Maria Antonia van der Loop (Nel), wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 17 januari 1913 aldaar, is overleden op maandag 18 november 2002 te Veghel.  Petronella werd 89 jaar, 10 maanden en 1 dag.
Petronella trouwt op woensdag 28 mei 1941 te Zeeland op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Marinus Antonius van Dongen (Marinuske), zie IV-C.3.


IV-D	Leonardus van der Loop (Narus), zoon van Wilhelmus van der Loop (Willem) (III-C) en Antonetta Willems, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 29 mei 1874 aldaar, is overleden op dinsdag 31 maart 1953 aldaar.  Leonardus werd 78 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Leonardus wordt geboren op Graspeel A 111 (Graspeel 34). Als hij een jaar oud is overlijdt zijn moeder. Hij wordt opgevoed bij een oom en tante.
In 1880 woont hij op Nabbegat A 35 (Schaijkseweg 13) bij zijn oom Martinus van der Loop.
Daar woont hij in 1890 nog.
Als hij trouwt komt hij wonen op Graspeel 34, zijn ouderlijk huis.

Leonardus trouwt op zaterdag 17 februari 1900 te Zeeland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Anna Huvenaars, dochter van Martinus Huvenaars en Maria Catharina van Dongen.  Maria, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 17 oktober 1875 aldaar, is overleden op zaterdag 6 mei 1950 aldaar.  Maria werd 74 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Leonardus en Maria zijn negentien kinderen bekend:

1	Antonetta Maria van der Loop (Ant), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 3 januari 1901 aldaar, is overleden op vrijdag 8 juni 1990 aldaar.  Antonetta werd 89 jaar, 5 maanden en 5 dagen.
Antonetta trouwt op zaterdag 29 mei 1926 te Zeeland op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Martinus Josephus Laurenssen (Tien), zoon van Gerardus Laurenssen en Johanna Catharina van den Berg.  Martinus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op woensdag 25 september 1889 te Reek, is overleden op woensdag 13 mei 1953 te Nijmegen in het Canisiusziekenhuis.  Martinus werd 63 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

2	Wilhelmus Martinus van der Loop (Wim) is geboren op donderdag 2 januari 1902 te Zeeland, zie V-D.

3	Martinus Andreas van der Loop (Tien) is geboren op vrijdag 12 december 1902 te Zeeland, zie V-E.

4	Johanna Maria van der Loop (Hanne), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op dinsdag 15 december 1903 aldaar, is overleden op maandag 25 maart 1991 aldaar.  Johanna werd 87 jaar, 3 maanden en 10 dagen.
Johanna trouwt op donderdag 6 november 1930 te Zeeland op 26-jarige leeftijd met de 34-jarige Petrus Antonius van Dongen (Piet), zoon van Cornelius van Dongen (III-D.2) en Maria Anna van der Loop.  Petrus, grondwerker, landbouwer en landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 30 oktober 1896 aldaar, is overleden op vrijdag 11 december 1964 aldaar.  Petrus werd 68 jaar, 1 maand en 11 dagen.

5	Antonius van der Loop (Toon) is geboren op maandag 7 november 1904 te Zeeland, zie V-F.

6	Cornelis van der Loop is geboren op zaterdag 6 januari 1906 te Zeeland, is overleden op woensdag 18 maart 1908 aldaar.  Cornelis werd 2 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

7	Hendrikus van der Loop (Harrie) is geboren op zaterdag 6 januari 1906 te Zeeland, is overleden op zaterdag 17 augustus 1985 aldaar.  Hendrikus werd 79 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

8	Maria Catharina van der Loop (Miet), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zaterdag 2 februari 1907 aldaar, is overleden op vrijdag 28 april 1989 te Oss.  Maria werd 82 jaar, 2 maanden en 26 dagen.
Maria trouwt op zaterdag 27 maart 1937 te Zeeland op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Gerardus van Vugt, zoon van Gerardus van Vugt en Gijsberdina Spanjers.  Gerardus, landbouwer, is geboren op donderdag 27 november 1902 te Schaijk, is overleden op woensdag 12 december 1984 te Herpen.  Gerardus werd 82 jaar en 15 dagen.

9	Andreas van der Loop is geboren op zaterdag 7 maart 1908 te Zeeland, is overleden op woensdag 4 november 1908 aldaar.  Andreas werd 7 maanden en 28 dagen.

10	Andreas van der Loop (Dries) is geboren op vrijdag 16 april 1909 te Zeeland, zie V-G.

11	Cornelia Maria van der Loop (Kee), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 10 oktober 1910 aldaar, is overleden op woensdag 19 augustus 1998 te Mill, is begraven op maandag 24 augustus 1998 aldaar.  Cornelia werd 87 jaar, 10 maanden en 9 dagen.
Cornelia trouwt op vrijdag 9 juni 1933 te Zeeland op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Adrianus Willemse, zoon van Christiaan Willemse en Wilhelmina van de Ven.  Adrianus, landbouwer, is geboren op dinsdag 22 november 1910 te Herpen, is overleden op donderdag 26 maart 1981 te Mill.  Adrianus werd 70 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

12	Hermanus Cornelis van der Loop is geboren op zondag 22 oktober 1911 te Zeeland, is overleden op donderdag 11 januari 1912 aldaar.  Hermanus werd 2 maanden en 20 dagen.

13	Maria Anna van der Loop is geboren op zondag 22 december 1912 te Zeeland, is overleden op woensdag 28 mei 1913 aldaar.  Maria werd 5 maanden en 6 dagen.

14	Petrus Johannes van der Loop (Jan) is geboren op donderdag 2 april 1914 te Zeeland, zie V-H.

15	Gerardus van der Loop (Grad) is geboren op zaterdag 19 juni 1915 te Zeeland, zie V-I.

16	Wilhelmina Maria van der Loop, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 21 augustus 1916 aldaar, is overleden op zondag 23 februari 1947 aldaar.  Wilhelmina werd 30 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

17	Allegonda Maria van der Loop is geboren op maandag 10 december 1917 te Zeeland, is overleden op donderdag 18 juli 1918 aldaar.  Allegonda werd 7 maanden en 8 dagen.

18	Antonia Francisca Josephina van der Loop is geboren op woensdag 19 maart 1919 te Zeeland, is overleden op maandag 2 februari 1920 aldaar.  Antonia werd 10 maanden en 14 dagen.

19	Antonia Francisca van der Loop (Tonny), landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zaterdag 19 april 1924 aldaar, is overleden op zondag 12 november 2006 te Heeswijk-Dinther.  Antonia werd 82 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

volgens het bidprentje geboren in januari.

Antonia trouwt op woensdag 28 januari 1948 te Zeeland op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodorus van der Burgt (Theo), zoon van Johannes van der Burgt en Allegonda van den Heuvel.  Theodorus, bankwerker, is geboren op zondag 10 juli 1921 te Uden.


IV-E	Arnold Vanderloop, zoon van Wilhelmus van der Loop (III-E) en Cornelia Jacobs, is geboren op zondag 2 oktober 1864 te Woodville (Wisconsin) (USA)), is overleden op vrijdag 19 mei 1939 te Little Chute (Wisconsin USA).  Arnold werd 74 jaar, 7 maanden en 17 dagen.
Arnold trouwt op maandag 20 mei 1889 op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerdina Gloudemans, dochter van Adrianus Gloudemans en Johanna van Rooy.  Gerdina is geboren op zondag 17 januari 1869 te Van den Broek (Wisconsin) (USA)), is overleden op maandag 1 oktober 1945 te Little Chute (Wisconsin USA).  Gerdina werd 76 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Arnold en Gerdina zijn twaalf kinderen bekend:

1	Annie Vanderloop is geboren op maandag 10 maart 1890, is overleden op zaterdag 11 mei 1963.  Annie werd 73 jaar, 2 maanden en 1 dag.
Annie trouwt op dinsdag 22 september 1914 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Henry van den Eng.  Henry is geboren op dinsdag 22 februari 1887, is overleden op woensdag 23 maart 1966.  Henry werd 79 jaar, 1 maand en 1 dag.

2	William Vanderloop is geboren op woensdag 14 oktober 1891, zie V-J.

3	Cora Vanderloop is geboren op donderdag 24 augustus 1893, is overleden op woensdag 6 november 1957.  Cora werd 64 jaar, 2 maanden en 13 dagen.
Cora trouwt op dinsdag 13 april 1915 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige George Kaster.  George is geboren op zaterdag 6 december 1890, is overleden op vrijdag 22 december 1972.  George werd 82 jaar en 16 dagen.

4	Martin Vanderloop, priester, is geboren op zaterdag 20 juli 1895 te Little Chute (Wisconsin USA), is overleden op zondag 18 januari 1953.  Martin werd 57 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Bekand als Reverend Stephen Martin O'Pream.


5	Mary Vanderloop is geboren op dinsdag 3 augustus 1897, is overleden op woensdag 27 februari 1974.  Mary werd 76 jaar, 6 maanden en 24 dagen.
Mary trouwt op dinsdag 29 juli 1919 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Martin Evers.  Martin is geboren op zaterdag 20 juli 1895, is overleden op dinsdag 1 januari 1963.  Martin werd 67 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

6	Hattie Vanderloop ook genaamd Harriet van der Loop is geboren op zondag 30 april 1899, is overleden op dinsdag 13 oktober 1970.  Hattie werd 71 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Bekend als sister Mary Cornelia.


7	Minnie Vanderloop is geboren op zondag 14 april 1901, is overleden op zondag 27 juli 1980.  Minnie werd 79 jaar, 3 maanden en 13 dagen.
Minnie trouwt op donderdag 7 april 1921 op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Antone Hooyman.  Antone is geboren op vrijdag 7 augustus 1896, is overleden op vrijdag 25 augustus 1967.  Antone werd 71 jaar en 18 dagen.

8	John Vanderloop, priester, is geboren op woensdag 8 april 1903, is overleden op zaterdag 17 december 1966.  John werd 63 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Bekend als Reverend Theodore John Vanderloop O'Pream.


9	Henry Vanderloop is geboren op zondag 22 januari 1905, zie V-K.

10	Peter Vanderloop is geboren op vrijdag 12 april 1907, zie V-L.

11	Rose Vanderloop, religieuze, is geboren op vrijdag 9 april 1909, is overleden op woensdag 22 februari 1989.  Rose werd 79 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Bekend als sister Mary Esther of sister Esther Joy.


12	Josephine Vanderloop, religieuze, is geboren op zaterdag 9 september 1911.

Bekend als sister Mary Jo of sister Mary Arnold.




Generatie V
(van 1887 tot heden)


In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1915 en 1958.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (44x) en Nijmegen (2x).
Er zijn momenteel nog 26 van de 56 kinderen in leven.


V-A	Jacobus van der Loop (Kobus), zoon van Martinus van der Loop (IV-A) en Johanna van den Elzen, landbouwer, is geboren op zaterdag 10 december 1887 te Zeeland, is overleden op zaterdag 19 mei 1962 te Veghel.  Jacobus werd 74 jaar, 5 maanden en 9 dagen.
Jacobus trouwt op maandag 20 april 1914 te Zeeland op 26-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Maria Cecilia van Zeeland, dochter van Johannes van Zeeland en Maria Cornelia van Dongen.  Maria is geboren op woensdag 22 november 1882 te Zeeland, is overleden op maandag 26 juli 1915 aldaar.  Maria werd 32 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Volgens haar overlijdensakte was ze slechts 27 jaar oud.


Van Jacobus en Maria is een kind bekend:

1	doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 23 juli 1915 te Zeeland.

Jacobus trouwt op vrijdag 4 mei 1917 te Uden op 29-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Wilhelmina van Boxtel (Mijntje), dochter van Arnoldus van Boxtel en Alberdina van Dijk.  Wilhelmina is geboren op zondag 23 maart 1890 te Uden, is overleden op zondag 3 oktober 1971 te Bakel.  Wilhelmina werd 81 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Jacobus en Wilhelmina zijn negen kinderen bekend:

2	Maria Cecilia Johanna van der Loop (Marie) is geboren op woensdag 3 juli 1918 te Zeeland, is overleden op vrijdag 23 mei 1986 aldaar.  Maria werd 67 jaar, 10 maanden en 20 dagen.
Maria trouwt op woensdag 14 mei 1947 te Zeeland op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerardus Antonius Bongers (Gerrit), zoon van Cornelis Bongers (Kees) en Anna Maria van der Burgt (Mieke).  Gerardus, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 7 februari 1915 aldaar, is overleden op woensdag 23 november 2011 aldaar.  Gerardus werd 96 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

3	Martinus Johannes van der Loop is geboren op zondag 17 augustus 1919 te Zeeland, is overleden op woensdag 10 september 1919 aldaar.  Martinus werd 24 dagen.

4	Martinus Arnoldus Johannes van der Loop (Tien) is geboren op vrijdag 28 oktober 1921 te Zeeland, zie VI-A.

5	Arnoldus Lambertus Maria van der Loop (Nol) is geboren op vrijdag 7 december 1923 te Zeeland, zie VI-B.

6	Johanna Martina Gertruda van der Loop (Anna) is geboren op woensdag 26 november 1924 te Zeeland.
Johanna trouwt op maandag 26 november 1956 te Gassel op 32-jarige leeftijd met Antonius Kuipers.

7	Johannes Martinus Gertrudis van der Loop (Jan) is geboren op vrijdag 10 december 1926 te Zeeland, zie VI-C.

8	Gertrudis Catharina Maria van der Loop (Truus) is geboren op dinsdag 12 november 1929 te Zeeland, is overleden op dinsdag 31 oktober 2017 aldaar.  Gertrudis werd 87 jaar, 11 maanden en 19 dagen.
Gertrudis trouwt op woensdag 21 juli 1954 te Zeeland op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Johannes Willems (Piet), zoon van Marinus Petrus Willems en Cornelia van Dongen.  Pieter is geboren op donderdag 2 juni 1927 te Zeeland, is overleden op woensdag 4 april 2007 te Uden.  Pieter werd 79 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

9	Lamberdina Josephina van der Loop (Dina) is geboren op zaterdag 28 maart 1931 te Zeeland, is overleden op donderdag 2 januari 1997.  Lamberdina werd 65 jaar, 9 maanden en 5 dagen.
Lamberdina trouwt op woensdag 6 augustus 1958 te Zeeland op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Jozef Gertruda Cissen (Jan), zoon van Leonardus Cissen (Narus) en Maria van der Wielen (Mieke).  Johannes is geboren op vrijdag 31 januari 1930 te Uden, is overleden op woensdag 25 augustus 2004 te Veghel.  Johannes werd 74 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

10	Walthera Aloysia van der Loop (Thera) is geboren op donderdag 23 juni 1932 te Zeeland, is overleden op dinsdag 15 januari 2019 aldaar.  Walthera werd 86 jaar, 6 maanden en 23 dagen.
Walthera trouwt op woensdag 6 augustus 1958 te Zeeland, trouwt (kerk) op woensdag 3 september 1958 aldaar op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikus van Deijne (Henk), zoon van Hendrikus van Deijne (Harrie) en Anna Maria van der Ven (Mieke).  Hendrikus, tegelzetter, is geboren op zaterdag 20 augustus 1932, is overleden op donderdag 23 april 2015 te Zeeland.  Hendrikus werd 82 jaar, 8 maanden en 3 dagen.


V-B	Martinus van der Loop (Maarten), zoon van Martinus van der Loop (IV-A) en Johanna van den Elzen, koster en directeur zangkoor, is geboren op maandag 15 december 1890 te Zeeland, is overleden op zondag 1 december 1935 te Veghel.  Martinus werd 44 jaar, 11 maanden en 16 dagen.
Martinus was gehuwd met Gertrudis Maria Catharina Henckens, dochter van Joannes Mathias Henckens en Gertrudis Geelen.  Gertrudis is geboren op maandag 13 mei 1889 te Ophoven, is overleden op woensdag 25 november 1925 te Zeeland.  Gertrudis werd 36 jaar, 6 maanden en 12 dagen. Volgens tekst op bidprentje geboren te Geystingen.


Van Martinus en Gertrudis is een kind bekend:

1	doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 22 november 1925 te Zeeland.


V-C	Martinus Jacobus van der Loop (Martien), zoon van Gerardus van der Loop (IV-B) en Adriana van Casteren, hoofd Franciscusschool en kassier Boerenleenbank, is geboren op woensdag 25 januari 1905 te Reek, is overleden op zondag 3 juli 1966 te Nijmegen, is begraven op woensdag 6 juli 1966 te Zeeland.  Martinus werd 61 jaar, 5 maanden en 8 dagen.
Martinus trouwt op donderdag 10 september 1931 te Zeeland op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Helena Johanna Maria Thoonen, dochter van Arnoldus Theodorus Thoonen en Maria Wilhelmina Geertruda Schoonenberg.  Helena is geboren op woensdag 5 oktober 1904 te Overlangel, is overleden op donderdag 7 februari 1991 te Zeeland, is begraven op dinsdag 12 februari 1991 aldaar.  Helena werd 86 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Volgens het bevolkingsregister van 1920 Zeeland is ze geboren te Herpen.


Van Martinus en Helena zijn acht kinderen bekend:



V-D	Wilhelmus Martinus van der Loop (Wim), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 2 januari 1902 aldaar, is overleden op woensdag 30 juli 1980 te Veghel.  Wilhelmus werd 78 jaar, 6 maanden en 28 dagen.
Wilhelmus trouwt op woensdag 4 juni 1947 te Zeeland op 45-jarige leeftijd met de 39-jarige Anna Maria Bongers (Miet), dochter van Martinus Arnoldus Bongers (Ties) en Johanna Habraken.  Anna, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 16 maart 1908 aldaar, is overleden op maandag 7 december 1981 aldaar, is begraven op vrijdag 11 december 1981 aldaar.  Anna werd 73 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Wilhelmus en Anna zijn vijf kinderen bekend:



V-E	Martinus Andreas van der Loop (Tien), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 12 december 1902 aldaar, is overleden op woensdag 10 oktober 1979 te Veghel.  Martinus werd 76 jaar, 9 maanden en 28 dagen.
Martinus trouwt op maandag 11 juni 1945 te Zeeland op 42-jarige leeftijd met de 40-jarige Regarda Schippers (Grada), dochter van Johannes Petrus Schippers (Jan) en Henrica van der Burgt (Drieka).  Regarda, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 1 januari 1905 aldaar, is overleden op woensdag 24 oktober 1990 te Veghel, is begraven op maandag 29 oktober 1990 te Zeeland.  Regarda werd 85 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Martinus en Regarda is een kind bekend:



V-F	Antonius van der Loop (Toon), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 7 november 1904 aldaar, is overleden op woensdag 17 november 1976 te Veghel.  Antonius werd 72 jaar en 10 dagen.
Antonius trouwt op donderdag 25 april 1946 te Zeeland op 41-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrika Maria van der Wijst, dochter van Arnoldus van der Wijst (Nöl) en Maria Anna Verhoeven.  Hendrika, landbouwster, is geboren op zondag 19 februari 1911 te Zeeland, is overleden op woensdag 10 juli 1996 te Schaijk, is begraven te Zeeland.  Hendrika werd 85 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Antonius en Hendrika zijn zes kinderen bekend:



V-G	Andreas van der Loop (Dries), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 16 april 1909 aldaar, is overleden op vrijdag 10 mei 1985 te Veghel.  Andreas werd 76 jaar en 24 dagen.
Andreas trouwt op maandag 14 mei 1945 te Zeeland op 36-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Johanna Catharina van der Wijst, dochter van Petrus van der Wijst (Piet) en Antonia Cornelissen.  Johanna is geboren op zondag 6 april 1919 te Zeeland, is overleden op zondag 24 juni 1951 te Nijmegen.  Johanna werd 32 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Andreas en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

Andreas trouwt op vrijdag 31 oktober 1952 te Uden op 43-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Catharina Maria van Laanen.  Catharina is geboren op maandag 25 oktober 1909 te Uden, is overleden op woensdag 13 februari 1991 te Veghel, is begraven op maandag 18 februari 1991 te Zeeland.  Catharina werd 81 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Volgens haar bidprentje heet ze Johanna Maria.



V-H	Petrus Johannes van der Loop (Jan), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 2 april 1914 aldaar, is overleden op vrijdag 18 december 1992 te Veghel, is begraven op dinsdag 22 december 1992 te Zeeland.  Petrus werd 78 jaar, 8 maanden en 16 dagen.
Petrus trouwt op donderdag 12 mei 1949 te Zeeland op 35-jarige leeftijd met de 37-jarige Maria van der Wijst (Marie), dochter van Arnoldus van der Wijst (Nöl) en Maria Anna Verhoeven.  Maria, landbouwster, is geboren op woensdag 27 maart 1912 te Zeeland, is overleden op zaterdag 17 maart 2012 aldaar.  Maria werd 99 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Van Petrus en Maria zijn vijf kinderen bekend:


V-I	Gerardus van der Loop (Grad), zoon van Leonardus van der Loop (Narus) (IV-D) en Maria Anna Huvenaars, landarbeider, wonende te Zeeland, is geboren op zaterdag 19 juni 1915 aldaar, is overleden op zaterdag 16 mei 1970 te Nijmegen, is begraven te Zeeland.  Gerardus werd 54 jaar, 10 maanden en 27 dagen.
Gerardus trouwt op dinsdag 12 april 1949 te Zeeland op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerarda Christina Geurts (Grada), dochter van Hermanus Martinus Geurts en Antonia Theodora Klerkx.  Gerarda is geboren op zaterdag 21 september 1918 te Mill, is overleden op vrijdag 24 januari 1986 te Zeeland, is begraven op dinsdag 28 januari 1986 aldaar.  Gerarda werd 67 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Gerardus en Gerarda zijn vijf kinderen bekend:



V-J	William Vanderloop, zoon van Arnold van der Loop (IV-E) en Gerdina Gloudemans, is geboren op woensdag 14 oktober 1891, is overleden op zaterdag 13 mei 1950.  William werd 58 jaar, 6 maanden en 29 dagen.
William trouwt op donderdag 20 mei 1915 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Rose Williamsen.  Rose is geboren op maandag 2 november 1891, is overleden op maandag 22 februari 1988.  Rose werd 96 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van William en Rose is een kind bekend:



V-K	Henry Vanderloop, zoon van Arnold van der Loop (IV-E) en Gerdina Gloudemans, is geboren op zondag 22 januari 1905, is overleden op woensdag 14 februari 1990.  Henry werd 85 jaar en 23 dagen.
Henry trouwt op maandag 2 september 1929 op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Ella Vanden Heuvel.  Ella is geboren op zondag 20 februari 1910.

Van Henry en Ella zijn vier kinderen bekend:



V-L	Peter van der Loop, zoon van Arnold van der Loop (IV-E) en Gerdina Gloudemans, is geboren op vrijdag 12 april 1907, is overleden op vrijdag 30 september 1960.  Peter werd 53 jaar, 5 maanden en 18 dagen.
Peter trouwt op dinsdag 9 oktober 1928 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Emma Lucassen.  Emma is geboren op zaterdag 14 maart 1908, is overleden op woensdag 23 mei 1962.  Emma werd 54 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Peter en Emma zijn vijf kinderen bekend:




Generatie VI
(van 1915 tot heden)


In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1953 en 1985.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (10x), Veghel (3x), Boxmeer (3x), Nijmegen (2x), Venraij en Schaijk.
Er zijn momenteel nog 63 van de 71 kinderen in leven.


VI-A	Martinus Arnoldus Johannes van der Loop (Tien), zoon van Jacobus van der Loop (Kobus) (V-A) en Wilhelmina van Boxtel (Mijntje), is geboren op vrijdag 28 oktober 1921 te Zeeland, is overleden op donderdag 8 december 2011.  Martinus werd 90 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Het gezin verhuist op 13 april 1953 naar Arva, Ontario, Canada.

Martinus trouwt op vrijdag 6 maart 1953 te Uden op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna M. M. Wijdeven.  Johanna is geboren op zondag 19 juni 1927, is overleden op zaterdag 8 februari 2020.  Johanna werd 92 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Martinus en Johanna zijn zes kinderen bekend:


VI-B	Arnoldus Lambertus Maria van der Loop (Nol), zoon van Jacobus van der Loop (Kobus) (V-A) en Wilhelmina van Boxtel (Mijntje), is geboren op vrijdag 7 december 1923 te Zeeland, is overleden op donderdag 7 januari 2010 te Boxmeer, is begraven op dinsdag 12 januari 2010 te Zeeland.  Arnoldus werd 86 jaar en 1 maand.
Arnoldus trouwt op donderdag 26 juli 1956 te Zeeland op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Josina Petronella Willems (Josina), dochter van Marinus Petrus Willems en Cornelia van Dongen.  Josina, wonende te Zeeland, is geboren op woensdag 3 maart 1926 aldaar, is overleden op maandag 10 september 1984 aldaar, is begraven op donderdag 13 september 1984 aldaar.  Josina werd 58 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Arnoldus en Josina zijn twee kinderen bekend:



VI-C	Johannes Martinus Gertrudis van der Loop (Jan), zoon van Jacobus van der Loop (Kobus) (V-A) en Wilhelmina van Boxtel (Mijntje), landbouwer, is geboren op vrijdag 10 december 1926 te Zeeland, is overleden op zaterdag 7 september 1996 aldaar, is begraven op woensdag 11 september 1996 aldaar.  Johannes werd 69 jaar, 8 maanden en 28 dagen.
Johannes trouwt op dinsdag 7 mei 1957 te Zeeland, trouwt (kerk) (RK) op woensdag 8 mei 1957 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrika van Dongen (Drika), dochter van Johannes Petrus van Dongen (Has) en Anna Maria van Dongen.  Hendrika, landbouwster, is geboren op vrijdag 8 januari 1926 te Zeeland Dokter Janssen verricht de geboorteaangifte omdat vader daarvoor te ziek is., is overleden op zondag 2 april 1995 te Veghel, is begraven op vrijdag 7 april 1995 te Zeeland.  Hendrika werd 69 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Johannes en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:




Generatie VII
(van 1953 tot heden)


In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1980 en 2002.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nijmegen (4x), Oss (3x), Zeeland (2x) en Gassel (2x).
Er zijn momenteel nog 36 van de 37 kinderen in leven.


Generatie VIII
(van 1980 tot heden)


In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 2010 en 2018.
Alle 3 kinderen zijn momenteel nog in leven.


