
 
 
 
 
 
 
 

Scipio Dominicus van Loo 
en  
Johanna Catharina Wessels  
(1736-1777) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nu volgende 41 jaar is Ittervecht in handen van de familie van Loo. Heer des huizes is de Fries Scipio 
Dominicus van Loo. Scipio is geboren op 10 augustus 1696 als zoon en vierde kind van Arend Jan van Loo 
en His Hester van Aylva. Vader heeft zich inmiddels opgewerkt tot de hoge militaire rang van Luitenant-
Kolonel en zal tot zijn 64e in dienst blijven. Daarna is hij nog enkele jaren burgemeester in Vollenhove.  
De familie Van Loo is een oud adellijk geslacht, afkomstig uit Dordrecht, waar zij belangrijke functies 
hebben bekleed. Betovergrootvader Albrecht van Loo studeerde aan de universiteiten van Leuven en 
Orléans. Tot 1505 was hij stadsadvocaat van Dordrecht. Bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland 
was hij substituut-griffier (1505-1508) en Raad (1510-1513). Van 1513 tot 1524 was hij landsadvocaat 
(raadpensionaris) van de Staten van Holland. Van 1515 tot 1524 was hij Raad in het Hof van Holland. 
 
Op 10 maart 1714 wordt Scipio kapitein van het Friese Nassause Regiment als opvolger van zijn vader. Let 
wel, hij bekleedt deze hoge rang dus al voor zijn achttiende verjaardag! In het jaar 1723 trouwt hij in de 
Belgische stad Namen (van oudsher vooral een bestuurlijk en militair centrum) met Johanna Catharina 
Wessels. Daar wordt op 29 oktober van datzelfde jaar ook hun eerste en enige kind geboren, dochter 
Dominica. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Familiewapen Van Loo  
(uit het Stamboek van den Frieschen Adel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De oorsprong van het Friese regiment gaat terug tot de 
beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). George van 
Lalaing, graaf van Rennenberg, richtte als stadhouder van de 
noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe, in 1577 
het regiment op. Het kreeg de naam van diens oprichter: het 
regiment Rennenberg. Dit regiment loopt in een directe lijn naar 
het huidige Regiment Infanterie Johan Willem Friso en vormt 
hiermee het oudste legeronderdeel van de Koninklijke 
Landmacht. 
 
Een regiment stond onder leiding van een kolonel. Binnen het 
regiment was de rangorde als volgt: kolonel, luitenant-kolonel, 
majoor, kapitein, luitenant, vaandrig, sergeant, korporaal en 
soldaat.1 
 
 
 
 
 

Grootvader Damas van Loo bij de lijkstatie  
van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664 

 
  



In september 1731 wordt het gezinnetje met attestatie van Deventer ingeschreven als lidmaten van de 
kerkelijke gemeente te Kampen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze rond die tijd in deze stad neergestreken, al vind 
ik daar verder geen aanwijzingen voor. Enkele jaren later koopt Scipio de buitenplaats Ittervecht ‘geleegen 
een quartieruurs buyten de Stad Campen’. Wellicht is dit huis hem tijdens de verschillende wandelingen 
opgevallen en ziet hij het hier wel zitten… 
 

Lidmatenboek IJsselmuiden:  
 
- den 4 juli 1737 is hier aangekomen Dominica van Loo, met attestatie van Deventer.  
   Vertrokken naar Kampen den 18 Maart 1752. 
- den 4 aug 1738 zijn hier aangekomen Scipio Dominicus van Loo en Johanna Catharina Wessels,     
   met attestatie van Campen. Derwaards wederom met attestatie vertrokken den 17 nov 1777    
   (is daar bij geschreven). 

 
 
 

 
 
                                                                     Capitein van Loo betaald de 50e penning van zijn aangekochte huis 
 
 
Scipio is in 1743 bevorderd tot Luitenant-kolonel (overste) van het Infanterie Regiment 671e. Vanaf dat 
moment is zijn aanspreektitel én zijn naam in de volksmond: Overste van Loo. Bij de volkstelling in 1748 
wordt geregistreerd dat Ittervecht bewoond wordt door ‘de overste Loo, vrouw, doghter en twee meijden - 5 
personen’. In het vuurstedenregister staat ‘Het huis van de overste Loo - 3 schoorstenen’. Ook het Hooghe 
Huijs telt drie schoorstenen en huizen met meer vuursteden zijn in IJsselmuiden niet te vinden. 
In het jaar 1749 wordt er voor het eerst (en ook meteen voor het laatst) een nieuw soort belasting geheven. 
Het gaat om een ‘quotisatie’ - een belasting naar draagkracht - op inkomen en vermogen. Van alle inwoners 
van IJsselmuiden wordt overste Loo als eerste en dus als meest vermogende man genoteerd. 
 
 



Op zondag 1 februari 1750 is het feest in IJsselmuiden. Dochter 
Dominica trouwt met een jonge man uit Kampen, Johan 
Hendrik Ridder genaamd. Het huwelijk wordt door dominee 
Joachim Liens voltrokken in de kerk van IJsselmuiden en voor 
het bruiloftsfeest op de dinsdag daarop volgend zal Ittervecht 
prachtig versierd zijn geweest. Johan Hendrik is, hoe kan het 
ook bijna anders, luitenant in het leger, 27 jaren jong en zijn 
ouders zijn Derk Ridder (schout van Vollenhove) en Femmigje 
van der Wende.  
 
Johan Hendrik en Dominica laten in de jaren 1751 tot en met 
1766 elf kinderen dopen in Kampen. In de periode 1755 tot en 
met 1771 worden er echter negen begraven (één ongedoopt) 
in de Buitenkerk. Drie van de twaalf kinderen worden dus maar 
volwassen. Een onpeilbaar verdriet… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
          zondag 1 februari 1750 



Op 12 september 1753 passeert er een bijzondere akte voor de schout van IJsselmuiden. Er wordt een 
stemrecht verhandeld. 
 
 

‘Ik R. Veen J.U.Dr. en van wegens hoger overigheit ter deser tijd scholtus van IJsselmuden, doe cond 
en certificere door desen dat voor mij en ceurnoten de heer Johannes van den Berg en Pieter Flaman 
sijn erschenen de heer Albertus Johannes Schultz en vrou Catharina Prins, egtelieden alhier te 
IJsselmuden, verklarende om een somma van een hondert caroli guldens, alle voor het passeeren 
deser, voldaen en verkogt te hebben aen de heer overste Scipio Dominicus Loo het regt van te mogen 
compareeren en mede te stemmen in de vergaderinge der gesamentlijke erfgenamen van 
IJsselmuden leggende op der comparants goed of erve de Kogeltimpe genaemt. Doende sij 
comparants derhalven van dese stem of dit stemregt in de beste en bestendigste forma regtens cessie, 
transport en overdragt aen de overste Loo voornoemd ten einde om dat regt te kunnen en te mogen 
leggen op desselfs huis Ittervegt genaemt, en dus als heer en eigenaer van dat huis van dese stem 
een sodane gebruik te maken als de comparanten voor heene hebben kunnen doen, alles in 
amplissima forma en onder cautie voor de crictie. Tot bestenisse hebbe ik rigter voorschreven dese 
hier van afgegeven en nevens de comparantte getekent en gesegelt.’ 2 

 
 
De Kogeltimpe is een goed (huis, erf en land) dat in de zeventiende eeuw al wordt aangeduid als een 
zogenaamd ‘oudhoevig erf’. Het is gelegen aan de Plas, waarschijnlijk ergens tussen de Zandberg en de 
Koekoek in en het betreft één van de zestien hoeven (hofsteden) waarop van oorsprong het recht ligt van 
een stem binnen de erfgenamen van IJsselmuiden. Dit stemrecht wordt nu verhandeld, voor een bedrag van 
100 gulden, iets wat vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker gebeurde, maar eerder ondenkbaar was. Vanaf 
nu mag overste van Loo mee vergaderen en mag hij stemmen binnen het bestuursorgaan van de erfgenamen, 
omdat hij eigenaar is van het goed Ittervecht waarop dit stemrecht is komen te liggen.  
Albertus Johannes Schultz heeft de vergaderingen waarschijnlijk erg gemist, want enkele jaren later koopt hij 
van baron Frans van Ingen een stemrecht terug. Voor 75 gulden trouwens… 
 
 



             
 
            Akte betreffende de overdracht van het stemrecht binnen de erfgenamen van IJsselmuiden 



Over ‘De Kogeltimpe’     
          
In 1664 verkopen die edele Nicolaas van Wijringen en Geertruit Eeckholt  aan den wel edele Steven 
Blanckvoort toe den Hoge Huis en vrou Anna Sybilla van Langen een zeker oudhoevig erve gelegen in 
IJsselmuiden genaamt Cogeltimp. In 1680 draagt de weduwe Blanckvoort wegens geldgebrek het goed over 
aan haar zuster, de weledelgeboren joffer Geertuijdt van Langen.         
In 1729 verkoopt ene Hoogwelgeb. juffer Stevina Lijsebet Blankvoort de helft van de Kogeltimpe aan het 
echtpaar Ephraim Schults en Bartha Bruniers. Efraim is vaandrig in het regiment van kolonel Raders in de 
compagnie van kapitein van Loen. In 1752 verkopen burgemeester Nicolaas van Berkum en Vrouwe 
Berendina Sterke ‘voor een somma van driehonderd zeventig guldens en vijftien stuivers’ de andere helft aan 
Albartus Johannes Schultz, de zoon van de inmiddels overleden Efraim, en zijn vrouw Catharina Prins. De 
Kogeltimpe is ‘thans in gebruik bij Gerrit Willems’. In 1797 wordt het genoemd ‘het land van de erfgenamen 
van capt. A.J. Schultz te Deventer, gelegen op en aan de Zandberg onder IJsselmuiden, en genaamd de 
Cogeltempel waarvan een gedeelte is bouwland leggende op de Zandberg, zijnde dit jaar gebruikt bij Jacob 
Foks en Jan Kok te IJsselmuiden’. Er is ook sprake van een gedeelte ‘daar nu Albert Helmigs van den Berg 
woond’. 
In 1825 wordt ‘een stuk land en verschillende onderdeelen, groot ongeveer 5 bunder, gelegen in den polder 
van Mastenbroek onder de gemeente IJsselmuiden aan de Plas, vanaf de dijk tot aan den Zandberg, door 
jonkvrouwe Clara Schultz, uit haren ouderlijken boedel geërfd en sedert onheuglijke jaren door hen bezeten, 
genaamd de Kogeltimpe, bestaande uit groenland, bouwland en hagen, voor f 2000,- aan den heer Gerrit Jan 
Lankhorst verkocht’. Gerrit Jan Lankhorst woont te Kampen en is daar raadslid. In 1832 zien we duidelijk op 
de eerste kadasterkaart waar de percelen van Lankhorst zijn gelegen. Het is in totaal een zeer langgerekt 
perceel, vanaf de huidige Plasweg tot nagenoeg aan de Oudendijk. 
Zoekend naar een eventuele betekenis van het woord (kogel)timpe kom ik op de volgende vermelding. M. 
Schönfeld vermeldt in zijn boek ‘Veldnamen in  Nederland’ dat in veldnamen “timp” in de betekenis van 
puntvormig grondstuk ook vervormd voorkomt als “tempel”. In het boek ‘Nomina Geographica Neerlandica’ 
schrijft H.J. Moerman ‘de Cogel Timpe of Kogel Tempel, waarvan in 1825 gezegd wordt dat dit land aan de 
Plas oostwaarts aan de Koekoek grenst’. 
 

      
 
                                                                                Kadasterkaart 1832 met aangegeven ‘De Kogeltimpe’. 



Een aantal jaren is er nog al wat (positieve) reuring in de buurt van Ittervecht. De erfgenamen van Robert van 
der Merwede verkopen in 1761 twee welgelegen erven met de daarbij behorende landerijen, van ouds ‘De 
Groote en Kleijne Santberg’ genaamd. De pachters zijn op dat moment Gerrit Polman en Evert Berentz. 
Hierbij is inbegrepen 1 stem in de binnenerfgenamen. De koper is het Stadsziekenhuis. De administrateur (de 
Kamper Burgemeester) Berend van Marle handelt dit af. De stichting betaalt het bedrag van f 4196,00. Het 
gaat eigenlijk om twee percelen, dat ten westen van Ittervecht (tegenwoordig ‘de IJsselburg en de Katholieke 
Kerk) en dat ten noorden (tegenwoordig ongeveer ‘de Terp’ en het grasveld daarnaast). Een jaar later wordt 
het huis van Evert Berentz. op het perceel ten westen, de Kleine Zandberg, afgebroken. Hier worden nog 
weer enkele jaren later een partij Iepenbomen verkocht, veel nieuwe bomen geplant en een sloot gegraven.  
 

• Voor meer informatie over ‘De Groote en Kleine Zandberg’ verwijs ik u nogmaals naar bijlage IV. 
 

 
 
Plan der stad Campen met derselver situatie en innondatien met een gedeelte van de rivier den IJssel en 
desselfs uijtloopen in zee. Tweede helft 18e eeuw.  P.S.A. Le Fevre de Montignij. Bron: Stadsarchief Kampen 
 
 
Het lijkt erop dat een en ander een parkachtig aanzien krijgt en wanneer dit klaar is wordt rond het jaar 1770 
de Nieuweweg, vanaf de brug tot aan de Kruisweg, doorgetrokken tot ruim voorbij het huis van M. Beek (de 
voorloper van Laanzicht). Als dit huis in 1773 wordt verkocht aan dominee van der Upwich wordt het 
aangeprezen als ‘Een buitenplaats, leggende aan ’t eind van de nieuwe allee’. 
In 1775 en 1776 wordt nog weer geld uitgegeven voor ‘sant vaaren en planeren’ (glad strijken) en voor ‘sloot 
graven bij de lange wegh naar de Santberghsvonder’ en voor ‘het inrijden van de nieuwe wegh’. Tenslotte 
meldt men nog de uitgaven voor ‘het planeren van de Allée van de Meerbrugge tot aan de Coepel van 
dominee van den Upwich’. Het wandelgebied in IJsselmuiden, met name bedoeld voor de Kampenaren, is nu 
dus flink opgeknapt en uitgebreid. En dat in een tijd van grote vee sterfte en watervloeden en dus van bittere 
armoede onder ‘het gewone volk’. De naam Nieuweweg dateert al van ongeveer 1660, wanneer 
burgemeester Daniël van Santen deze weg aan heeft laten leggen. Tot op de dag van vandaag spreekt het 
merendeel van de dorpelingen nóg over de Nieuweweg, terwijl deze hoofdader door IJsselmuiden in 1951, 
na een grondige renovatie en het asfalteren, de naam krijgt van Burgemeester van Engelenweg.  



 
 
Situatie van de Sandberg. Een kaartje (± 1770) waarop de nieuw aan te leggen weg is getekend.  
Deze afbeelding staat in het boek ‘Aan de monding van de IJssel’ van J.A. Paasman, maar de bron  
is niet aangegeven 
 



In het jaar 1777 is voor de familie Van Loo de tijd aangebroken om afscheid te nemen van Ittervecht. Het 
goed wordt daarom te koop aangeboden en op 19 juli is de overdracht aan de nieuwe eigenaar. Van deze 
verkoop is geen transportacte gemaakt of bewaard gebleven. Alleen de notitie van de aangifte van de 50e-
penning (belasting op een verkoop) staat op papier: ‘28 juli 1777 - De WelEd Heer en Mr Lucas Bols geevt aen 
dat hij op den 19 dezes van de Heer Overste Van Loo heeft aangekogt, deszelvs Huis, hoff, Erve en Wheere 
aen de Sandberg gelegen Ittervegt genaamt, en zulks voor drie duizend car: guldens vrijgeld.’ 3 
 
Ittervecht brengt dit keer beduidend meer op, want het wordt voor 3000 gulden verkocht. De helft ontvangen 
de verkopers meteen, de andere 1500 gulden is ongeveer twee jaar later betaald. Dan wordt ‘ontvangen van 
dhr. L. Bols de laatste halve coop penn. Van het huijs Ittervegt, waar meede dit perceel betaalt en 
getransporteert is, zegge f 1500,-’. Mevrouw doet op haar oude dag nog een investering, want zij koopt voor 
700 gulden een stuk land van de weduwe Ter Braak. 
 

Johan Hendrik Ridder tekent op in zijn administratie: Den 21 mei 1779 hebbe ik deese 
bovenstaande f 1500,- met mijn schoonmoeder verrekent, aan de Rouw en Begraffenisse betaalt 
f 500,- aan weduwe ter Braak voor ’t Land betaalt f 700,- aan mijn schoonmoeder aan geldt 
gegeven f 300,-. Samen f 1500,-. 

 
Hoewel er geen transportakte is, vinden we wel de volgende verklaring van dd. 7 mei 1779:  
‘Verschenen is de Hoogwelgeb. Vrouwe Johanna Catharina Wessels, weduwe van wijlen de hoogwelgeb. 
gestrenge Heer Scipio Dominicus van Loo, in leven collonel in dienst van den staet, geassisteerd met deszelfs 
schoonzoon de weledele heer J.H. Ridder, dewelke verklaard voor haar en haare ervgenaamen te hebben 
verkogt aan den weledel gestrenge heer en Mr. Lucas Bols, oud burgemeester en lid van de gezwoorne 
gemeente der stad Campen, en zijn weledele gestrenge huisvrouw, vrouwe Anna Hoogenberg, haar welgeb. 
Buitenplaats van ouds genaamd Ittervegt, bestaande in Heerenhuis, Stallinge, en Tuin, in zijne bekende 
bepalinge gelegen, tussen de landen van het Pesthuis te Campen, de eerw. Dom. Van Der Upwich, en de 
erfgenamen Lijndraijer, en zulks met alle deszelfs regt en geregtigheid, raad en onraad, lusten en lasten zoo 
van ouds daarbij en aen gehoord hebben.’ 4 
 
De genoemde buren zijn nu het pesthuis, dat is het Stadsziekenhuis van Kampen, die sinds enkele jaren de 
gronden van Robert van der Merwede bezitten. De genoemde dominee Van der Upwich is de bewoner van 
het pand dat later (bij de verkoop in 1817) ‘Laanzicht’ zal heten en de erfgenamen Lijndraijer bezitten de 
percelen ten zuidoosten. 
 
Scipio Dominicus van Loo en Johanna Catharina Wessels 
zijn erg oud geworden. Eind 1777 verhuizen ze naar 
Kampen en zijn ze wellicht bij dochter Dominica gaan 
wonen. Scipio is op 30 april 1779 gestorven en Johanna 
overlijdt op 6 november van dat jaar. Beiden overlijden in 
Kampen, maar worden begraven in Dronrijp in Friesland. In 
de kerk van Dronrijp zijn namelijk ook Scipio’s zusje en 
ouders begraven. 
 
- Ao 1687 den 4 december sterf iuffr Cornelia Hester van Loo 
out sesthien weecken ende leit hier begraven. 
- 16 dec 1711 is versturven mevrouw H. van Loo gebooren 
Aylva hier in de kerk begraven (5 januari 1712 Dronrijp). Zij 
is van Vollenhove hier met een schip gebragt. 
 
 
 
Het rouwbord van opa Damas die in 1666 stierf 
 
 



 
 

                                                                       
 
                                                                             De laatste rustplaats van Scipio en vrouw, de kerk van Drondrijp 
 
 

In het begraafboek van de Buitenkerk te Kampen wordt niet hun begraven vermeld, maar het volgende: 
 
1779 Mey den 5  De overste Loo vervoert na Vriesland        F 7-0-0 
1779 November den 9 De moeder van J.H. Ridder van hier na Vriesland gebragt    F 7-0-0 

 
 
Na het overlijden van Scipio wordt het testament geopend. De overledene heeft zijn enige dochter Dominica 
tot erfgenaam ingesteld en haar niet als erfgenaam de legitieme portie nagelaten, in weerwil van artikel 1 
van het landrecht. Van Loo heeft zijn vrouw Johanna Catharina Wessels tot erfgenaam benoemd en 
daarboven bevat het testament nog een legaat ten gunste van een derde. Dochter Dominica vecht het 
testament aan. 
‘Een testament waarbij een kind niet de vrije beschikking van zijn legitieme portie was gelaten, was in zijn 
geheel nietig. Dat was ook de mening van 2 advocaten die in 1779 op verzoek van belanghebbende een 
oordeel gaven over de geldigheid van het testament van Scipio Dominicus van Loo en diens vrouw Johanna 
Catharina Wessels. In dat testament had het echtpaar aan hun enige kind een dochter Dominica van Loo die 
getrouwd was met luitenant Ridder alleen de helft van de inkomsten uit het vermogen van haar ouders 
nagelaten en dus niet de vrije beschikking over haar legitieme portie. Na de dood van haar vader opponneerde 
Dominica tegen het testament, naar de mening van de advocaten terecht.’ 



Den 22 Julij 1779 - Terwijl de Heer Scipio Dominicus van Loo en Vrouw Johanna Catharina Wessels wel een 
testamentaire dispositie hebben opgerigt in IJsselmuijden den 6den April 1777 die ook met relatie der 
nalatenschap van gemelde Heer van Loo door desselfs dood is bekragtigt. Dog bij examinatie derselve, en 
daarover ingenomen advijs van twe onpartijdige Regtsgeleerden is bevonden, dat de erfstellinge daarbij 
vervat na regte is kragteloos en invalide. Soo is tussen de Vrouw Weduwe van Loo geb(oren) Wessels nevens 
de meerderjarige dogter van de Heer Lieutenant Ridder, Juffer Femmelia Ridder ter eener, en de Heer 
Lieutenant Jan Hendrik Ridder en Vrouw Dominica van Loo Ehelieden ter andere zijden tot voorkominge van 
procedures en moejelijkheden bij forme van accoord en onverbrekelijke transactie goedgevonden en 
geplaciteert, dat opgemelde mutuele testamentaire dispositie voor nul en van geener waarde sal gehouden 
worden gelijk wederzijds contrakenten deselve dispositie also verklaren.5 
 
 
 
Dominica van Loo is op eerste Kerstdag van het jaar 1787 in Kampen overleden en in de Buitenkerk begraven. 
Johan Hendrik Ridder - burgemeester te Kampen - sterft 20 februari 1790 en krijgt dan ook een laatste 
rustplaats, bij vrouw en kinderen in dezelfde kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Noten 
 

1 www.frieseregimenten.nl 
2 SAK Prothocol van transporten, verzegelingen en gerigtelijke bekentenissen (1737-1762). Ook SAK Archief 
Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 17, folio 235. 
3 SAK Archief schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 77, folio 11. 
4 SAK Prothocol van transporten, verzegelingen en gerigtelijke bekentenissen (1762-1785). Ook: SAK Archief 
Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 18, folio 488. 
5 Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. Deel 26 Q. 1769-1779. Inv. nr. O.A. 207, fol.662. 


