
Loo, Petrus van. - Geb. 10 Juni 1864 te Zwolle. - Direc-
teur van de Vloerzeilfabriek v/h Firma de Vogel van Cal-
car & Co N.V. te Zwolle. - Ouders: Jan van Loo, geb.23

Juli 1823, en B.
van Oeckelen,
geb. 27 Pee.
1828. - Geh. op
3 Juni 1891 te
Zwolle met Re-
netta Petronel-
la Broeker, geb.
18 Jan. 1864. -
Kinderen: Wil-
lem Evert, geb.
11 Mei 1894 en
Gerard Petrus,
geb. 4 Sept.
1901.-v. L. be-
zocht de lagere
school en genoot
zijn verdere op-
leiding in Keu-
len. - In Necl.
teruggekeerd,

werd hij in het
bedrijf van zijn
vader opgeno-
men. - Dit be-
drijfis ontstaan
uithetwasdock-

bedrijf van Calcar te Zwolle, dat in 1854 met fin. steun van
v. L.'s vader en diens vennoot F. de Vogel in nieuwe
banen werd geleid. Aanvankelijk werd het wasdoek op
primitieve wijze vervaardigd. - Op gespannen ramen wer-
den met de hand stukken van 6 meter lengte met plamuur -
messen bewerkt, terwijl de daarvoor benoodigde substan-
tie in steenen 100-liter-potten met een houten instrument
werd geroerd. - Toen Van Calcar echter in Brussel een
thans nog bestaande wasdoekfabriek bezocht had, was
men in staat met de door hem opgedane ervaringen de
productiemethoden belangrijk te verbeteren. In 1874 over-



leed Van Calcar en werd v. L.'s zoon in het bedrijf opge-
nomen, terwijl F. de Vogel stille vennoot bleef. — Omstreeks
1880 kwam het nieuwe machinaal vervaardigde, Engclsche
goed op de markt. - Deze concurrentie noopte de Ned.
firma tot aanschaffing van Engelsche machines. - Gc-
ruimen tijd kon men op deze wijze standhouden, doch toen
een fabriek in Antwerpen den concurrentiestrijd met de
Engelsche fa. Williamson aanbond, werd de toestand door
de gedrukte markt uiterst kritiek. - In deze periode werd
echter een ministerieel besluit uitgevaardigd, dat de kunst-
mest naar Indië dubbel verpakt moest worden; het was de
vervaardiging van deze verpakking die de firma staande
hield. Intusschen had de Engelsche fa. Williamson de
markt veroverd en deze sloot een overeenkomst met de
Holl. firma betreffende de productie en het vaststellen
der prijzen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstonden.-
Na den wereldoorlog werden nieuwe machines aangeschaft
en werd de fabriek geleidelijk uitgebreid. Zoo kwam er in
1923 een leerdoekafdeeling bij; de laatste uitbreidingen
hadden plaats in 1928, in 1934 en 1937. Thans is vooral
het zgn. Viltzeil dat, in plaats van het vloerzeil, in toe-
nemende mate door de firma vervaardigd wordt. - v. L.
maakte zakenreizen naar vele landen van Europa, als-,
mede naar Indië. — Hij is een liefhebber van paardensport
terwijl hij zich ook bezig houdt met het fokken van paar-
den. - Kater dij k l, Zwolle.


