
3. HET GESLACHT LOEFF

De familie Loeff woonde reeds, evenals de De Roevere's (Van Stacken
borch) in de Xllle eeuw te Drunen. De eerste die wij aantroffen, was: 
I Dirc Loeff, geboren omstreeks 1260 ( misschien was hij een bloed

verwant van Dirc Loeff van Berendonc, die in 1242 de tienden van 
de Abdij van St. Truiden te Baardwijk bezat), die bij Galesloot (les 
Feudataires de Jean 111) wordt vermeld als vader van: 

II Jan Loeff, geb. omstr. 1290, leenman van de Hertog van Brabant 
( 1355) voor twee leengoederen onder Outheusden, genaamd "te 
Nyenholten" en "ter Sceeth". Zijn zoon volgt. Hij had vermoedelijk 
nog twee kinderen, die hierbij worden vermeld: 
1. Dirc, die volgt 111.
2. Catharina Loeff, gehuwd met Gerlach de Roeverre ( 1371 ) .
3. Henric Loeff, die met zijn voorgenoemde zuster in 1371 te

Oisterwijk wordt vermeld.
111 Dirc Loeff, geb. omstr. 1320, die in 1397 te Boxtel gegoed was 

(1181-1397, 18 verso). Deze had een zoon: 
IV Jan Loeff, geboren omstr. 1350, bezat tienden van Tongerloo te 

Drunen (1393). Hij was gehuwd met N.N., waaruit: 
1. Dirc, die volgt V.
2. Aert Loeff, wonende te Drunen in 1445 (1216-1445, 171 verso).
3. Jan Loeff, wonende te Drunen in 1466 ( gemeente-archief Dru

nen, charter van 31-3-1466).
4. Laurent Loeff, wonende te Drunen voor 1489 (1259-1489, 211

verso).
V Dirc Loeff, geb. omstr. 1380, wonende' in Drunen in 1433 ( 1204-

1433, 52), huwde N.N., waaruit: 
1. Jan, die volgt Vl.
2. Laurens Loeff, wonende te Drunen in 1494 ( 1264-1494, 88).

VI Jan Loeff, geboren omstr. 1410, overleden te Oudheusden voor 1483,
tr. Kerstyn Willemsdr. van Hedickhuysen, waaruit:
1. Dirc, die volgt VII.
2. Antoon Loeff, gegoed te Boxtel, Drunen en Oudheusden ( 1491).

VII Dirc Loeff, geboren omstr. 1440, leenman van Boxtel ( 1483), tr. 
Adriana N., waaruit een zoon: 

VIII Anthony Loeff, geboren omstr. 1485, leenman van Boxtel en Heusden 
( 1567), schout van Oudheusden, zegelt in 1548 met de drie lelies. 
Verkreeg een wapenbrief van Karel V in 1556, waarin te lezen staat 
(ik zag het ontwerp van die brief, alsmede van een tweede, waarbij 
een nadere omschrijving van 't wapen wordt gegeven, op het Staats-· 
archief van Wenen), dat hij en zijn nakomelingen dat wapen mogen 
voeren op karossen, bij toernooien, etc. Hij overleed in 1558 en was 
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gehuwd g.eweest met Claesken van der Heyden, waaruit: 
1. Dirc Loeff, leenman van Heusden ( 1559), bezat een belangrijk

goed "De Bacxhoeve" te s' -Grevelduin-Capelle, die van zijn
vrouw afkomstig was en die hij verhuurde aan schout van Cloot•
wijck. Hij was gehuwd met Dingena Bacx.

2. Dr. Adriaen Loeff, kanunnik van de St. Jan in Den Bosch en
kapitteldeken van Hilvarenbeek ( 1586), die veel aan 't Hof ver•
bleef van Keizer Karel V en overleed te Spiers op 20-2-1586.

3. Lambert Loeff, hopkoper, schepen en opperburgemeester van
Heusden, die gehuwd was met Geritke Bacx, de zuster van de
vrouw van zijn broeder. Hij was de stamvader van minister Jan
Loeff. de gewezen burgemeester van Den Bosch, Hein Loeff, etc.
De genealogie, die in 't Nederland's Patriciaat voorkomt ( 1942,
139), is volledig samengesteld uit gegevens van de heer Jan van
der Hammen uit Besoyen, die hiervoor jarenlang de desbetref
fende archieven had geraadpleegd. Het wapen Loeff bestaat uit:
van groen drie zilveren lelies ( 2 en 1 ) , met een gouden schild
hoofd, beladen met een naar rechts gewende uitkomende zwarte
adelaar. Helmteken: een groene antieke vlucht, waarvan elke
vlucht beladen is met drie zilveren lelies ( 2 en 1 ) .
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Ten geleide 
Ieder jaar wordt door het hoofdbestuur van Brabants�Heem een plaatselijke 
Heemkundekring uitgenodigd om het heemkundig werkkamp te organiseren 
en dit jaar werd de Heemkundekring "Onsenoort" hiervoor uitgenodigd.
Het is voor onze Kring voor de tweede keer. In 1957 hebben we reeds een 
dergelijk kamp georganiseerd. De bedoeling van het werkkamp is: meer 
bekendheid te geven aan onze streek. Daarom bieden wij onze lezers bij 
gelegenheid van dit 19e Werkkamp dit werkkamp�nummer aan. 
Dit nummer bevat een reeks artikelen, waarin zowel geschiedenis, als het 
heden en, zover mogelijk, de toekomst naar voren wordt gebracht. 
Wij danken de schrijvers, die geheel belangeloos hun medewerking hebben 
verleend, en op sublieme wijze hun wetenschap in hun artikel tot uitdruk� 
king hebben gebracht. 
Moge dit Heemkundig Werkkamp ertoe bijdragen dat meer belangstelling 
voor eigen streek ontstaat.

De Redaktie 
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