Johanna Maria de Loos (1862-1932) zandgraf 364, vak G
Muzieklerares
Personalia
Geboren: 5 februari 1862 te Rotterdam
Dochter van: Dirk de Loos en Adriana Sophia Glazener
Ongehuwd
Overleden: 4 november 1932 te Oegstgeest
Begraven: 12 november 1932
Samenvatting
Johanna Maria de Loos - roepnaam Marie - wordt
in 1862 te Rotterdam geboren. Als haar vader
Dirk de Loos in 1864 directeur wordt van de HBS
in Leiden, verhuist het gezin naar Leiden. Door
het tot tweemaal toe op jonge leeftijd overlijden
van zijn echtgenotes, waarna Dirk steeds hertrouwt, ontstaat een groot en samengesteld
gezin, waarvan Marie de oudste is.
Naast haar taak in het gezin, volgt Marie - die
ongetrouwd blijft - een opleiding tot muzieklerares. Zij gaat werken op de Muziekschool der
Maatschappij voor Toonkunst waar ze tot haar
63-ste jaar blijft werken en vooral theorie en
muziekgeschiedenis zal geven. Eind 1832
overlijdt zij op zeventigjarige leeftijd.
Portret Maria de Loos

Volledige versie
Het ouderlijk gezin
Johanna Maria de Loos, roepnaam Marie, wordt op 5 februari 1862 in Rotterdam
geboren als het oudste kind uit het eerste huwelijk van Dirk de Loos (1834-1908) en
Adriana Sophia Glazener (1835-1866). Dit huwelijk is op 20 februari 1861 te
Rotterdam gesloten. Op 28 augustus 1864 wordt een zoon geboren, die de naam
Hessel krijgt.
Dr. Dirk de Loos is aanvankelijk apotheker en leraar scheikunde in Rotterdam.
Eind 1864 wordt hij directeur van de HBS te Leiden en verhuist het gezin naar de
Sleutelstad, waar ze gaan wonen aan de Haarlemmerstraat. Kort na de verhuizing
overlijdt Hessel op 5 december 1864. Op 7 april 1866 wordt dochter Jacoba geboren.
Moeder Adriana Glazener overlijdt kort daarna, op 30 juli 1866, aan leverziekte.

Geboorteakte van Johanna Maria de Loos

Op 18 augustus 1869 treedt Dirk de Loos in Den Haag opnieuw in het huwelijk.
Zijn echtgenote is Jacoba Allegonda van Eymeren (1836-1872) en het echtpaar gaat
wonen aan de Hooglandse Kerkgracht. Met Jacoba krijgt Dirk twee kinderen:
Cornelis Christiaan, geboren op 7 juni 1870, en Christina Frederika, zij komt op 28
april 1872 ter wereld. Ook dit huwelijk is geen lang leven gegund: op 3 mei 1872
overlijdt Jacoba.
Op 24 december 1874 hertrouwt Dirk de Loos opnieuw,
nu met Cornelia Helena Burgersdijk (1840-1903). Uit dit
huwelijk worden nog drie kinderen geboren: Johanna
Cornelia (13 september 1875), Catharina Geertruida (31
maart 1878) en Wolter (14 mei 1879).
Marie is dus de oudste van het grote, samengestelde
gezin. Zij is nooit getrouwd geweest en is medeopvoedster
van haar jongere broers en zussen. In 1880 slaagt Marie
voor het diploma ‘vrouwelijk handwerken’; waarschijnlijk
heeft ze dit examen gedaan om voor het werk in het
huishouden De Loos van nog meer waarde te kunnen zijn.
Als haar vader op zeker moment verlamt raakt, rust ook de
zorg voor hem op Maries schouders.
Een jeugdige Marie

Haar latere leven
Marie de Loos slaagt op 23 juli 1888 voor het examen van pianolerares en mag
hiermee officieel les gaan geven. Zij gaat werken bij de Muziekschool der Maatschappij voor Toonkunst in Leiden, waar zij zesendertig jaar aan verbonden zou
blijven en voornamelijk de vakken theorie en muziekgeschiedenis geeft.
Zolang haar hulp in het gezin nodig is en dat is tot
het overlijden van haar vader in 1908, blijft Marie
thuis wonen. Hierna woont zij aan de Vreewijkstraat
en vervolgens gaat zij in 1914 naar een bovenhuis
aan het Utrechtse Veer 12b, waar ook haar 13-jaar
jongere zus Johanna Cornelia verblijft als deze met
verlof over is uit Zuid-Afrika, waar Johanna Cornelia
lerares Engels is; ook het nichtje Jeanne de Loos
woont er.
Op de Utrechtse Veer neemt Marie studentes op
kamers, o.a. de latere schrijfster Annie RomeinVerschoor (1895-1978), met wie ze een moederlijke
verstandhouding heeft. Op 10 mei 1918 vertrekt
Marie van de Utrechtse Veer naar de Hogewoerd
Muziekschool (Rapenburg 22)
140. Ook Annie Romein-Verschoor verhuist mee.
Het laatste adres waar Marie de Loos in Leiden woont
is Witte Singel 18, waar ze op 6 september 1921 gaat
wonen, de eerste vier maanden met het gezin van haar
jongste broer Wolter, die met zijn vrouw en kinderen (een
dochter en drie zonen) met verlof is vanuit NederlandsIndië, waar Wolter Rijksambtenaar is.
Per 1 januari 1925 stopt Marie bij de muziekschool. Zij
vervulde haar taken nauwgezet en was bij de directie,
collega’s en leerlingen zeer geliefd: een voortreffelijke
docente met een hoge plichtsbetrachting.
Portret Marie de Loos
Haar laatste levensjaren slijt Marie de Loos in huize
Zonneweelde aan de Oranjelaan te Oegstgeest, waar
zij op 4 november 1932 overlijdt, 70 jaar oud.

Overlijdensadvertentie

Het familiegraf
Johanna Maria de Loos wordt op 12 november 1932 begraven op de begraafplaats
Groenesteeg in zandgraf 364 (vak G), een familiegraf, waar de volgende personen al
eerder waren begraven:
- Adriana Sophia Glazener, de eerste vrouw van Dirk de Loos;
- Hessel de Loos, het na ruim drie maanden overleden kind van Dirk de Loos en
Adriana Sophia Glazener;
- Jacoba Allegonda van Eymeren, de tweede vrouw van Dirk de Loos;
- Cornelia Helena Burgersdijk, de derde vrouw van Dirk de Loos;
- Cornelis Christiaan de Loos, zoon van Dirk de Loos en Jacoba Allegonda van Eymeren;
- Christiana Frederika de Loos, dochter Dirk de Loos en Jacoba Allegonda van Eymeren.

Familiegraf De Loos
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ELO, Burgerlijke Stand gemeente Leiden.
Familiearchief dhr. P. Terwen (zijn moeder is een nichtje van Johanna Maria de Loos)
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