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Zoals toegelicht in een eerder artikel in 
dit tijdschrift is in overleg met de 
kunstschilder,  Michiel van de Loo,  
besloten een eigentijds schilderij te 
maken van pastoor Van de Loo en geen 

exacte kopie van het oude schilderij.
1
 

Over de opzet en compositie van het 
schilderij is uitvoerig beraadslaagd 
tussen de uitvoerende kunstenaar en de 
Stichting Loo-Archief als opdrachtgever. 
Daarbij is ook de raad van deskundigen 
ingewonnen, zoals van de heer drs C. 
Staal, conservator oude kunst van 
Museum het Catharijneconvent te 
Utrecht. Hij verschafte waardevolle 
informatie over de priester- en 
pastoorskleding aan het begin van de 
19e eeuw. 2  Na het gereedkomen van 
het nieuwe schilderij is er nog een 
pastoorsportret ontdekt, dat nota bene 
een allernaaste collega van onze 
pastoor uit Asperden voorstelt: Antonius 
Franciskus Swertz, die van 1796 tot 
1846 pastoor van Hommersum was. 3 
Enkele essentiële aspecten van het 
nieuwe schilderij zijn overigens ontleend 
aan het oude: het formaat (60 x 80 cm.), 
de uitvoering (olieverf op doek), het 
gezicht en de kleding. Hieronder volgen 
de nieuwe elementen, die ,zoals u kunt 
lezen en zien, veel betekend zijn.  
 
 
Band met Asperden en de  
St. Vincentiuskerk 
Het oude, verloren gegaan schilderij 
toonde pastoor Van de Loo gezeten op 
een leunstoel aan een tafel, wijzend 
naar een boek over fruitteelt. Op de 
achtergrond een raam met uitzicht op 
een niet bekend statig herenhuis 
geflankeerd door een indrukwekkende 

Zondag 19 maart 2006 is het nieuwe portret 
van pastoor Van de Loo in bruikleen 
overgedragen aan de parochie St. 
Vincentius in Asperden. Dit artikel geeft een 
beschrijving van wat is afgebeeld op dit 
schilderij (iconografie) en doet verslag van 
de overdracht.  
Door Richard van de Loo, Soest. 

Figuur 1. 

Het nieuwe portret van pastoor Jan 
Peter van de Loo door de 

Nijmeegse kunstenaar Michiel van 

de Loo.  
Foto: Quinta Buma Fotografie 

Nijmegen 
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bomenrij. Omdat de betekenis van dit fragment 
van het oude schilderij niet bekend is, is dit weg 
gelaten. In plaats hiervan moest iets komen dat 
de band van Van de Loo met zijn geboortedorp 
en met de St. Vincentiuskerk zou 
verduidelijken. We zien onze pastoor nu 
staande in de buitenlucht voor zijn kerk, met 
ook nog herkenbaar enkele huizen van het 
dorp. Het weiland geeft het landelijke karakter 
weer van dit dorp, dat nog steeds een landelijke 
uitstraling heeft. Dit onderdeel van het schilderij 
is rechtstreeks ontleend aan een tekening uit 
1744, die de kerk weergeeft zoals die ook nog 
in de tijd van pastoor Van de Loo bestond. 4  
Deze tekening bevindt zich momenteel in de 
collectie van het Rijksprentenkabinet te 
Amsterdam, een onderdeel van het 
Rijksmuseum. Op deze tekening zien we 
tevens enkele huizen in de dorpskern rond de 
kerk.  
 
Appelteelt: zijn grote hobby 
De pastoor had een grote liefhebberij: het 
kweken en veredelen van appels. De huidige 
pastoor van Asperden, Günter Leuken, vertelde 
ons dat J.P. van de Loo naast zijn pastorie een 
weiland had met appelbomen van een eigen 
gekweekt speciaal ras reinette: de Van de Loo 
reinette.  De dorpsbewoners konden hierdoor 
goed fruit krijgen, maar belangrijker nog ook 
stekken voor eigen kweek. Van de Loo 
stimuleerde hierdoor de werkgelegenheid in 
een dorp, waar verder de tijd leek stil te staan. 
Op het nieuwe schilderij wijst de pastoor met 
zijn rechterhand naar een appel in zijn 
linkerhand. Op gelijke hoogte met die appel, 
een reinette, staat in bladgoudletters: delicia 
mea. Dat is latijn voor "mijn lekkernij". Op het 
oude schilderij wees hij naar verschillende 
appels en was de flankerende tekst daarom in 
het meervoud: "deliciae meae".  
 

Verdere opschriften 
Gehandhaafd zijn de leeftijdsaanduiding en het 
jaar waarin het oude schilderij is gemaakt: 
AETATIS 57 Ao 1823. Ao is de afkorting van 
Anno: in het jaar. Toegevoegd is de latijnse 
term: REPICTUS (opnieuw geschilderd) en 
jaartal 2005.  Rechtsboven staat de signatuur 
van de kunstenaar. De latijnse tekst is 
aangebracht in bladgoud volgens een 
ambachtelijk procédé. Het aanbrengen van het 
bladgoud vereiste een constante temperatuur 
en een totaal stof- en tochtvrije omgeving. Ook 
moest de ondergrond, de olieverf, helemaal 
droog zijn.5  
 
Het familiewapen volgens kerkelijke 
heraldiek 
Linksboven staat het Loo-wapen: een zwarte 
kram op een zilveren schild. Bij religieuzen is 
het niet gebruikelijk het wapen te voorzien van 
militaire attributen zoals een helm en helmteken 
(in onze familie de struisvogelveren met de drie 
kleine krammen). Zij zijn gerechtigd een 
pontificale hoed als schilddekking te voeren, 
waarbij de kleur van de hoed en het aantal 
kwasten aan het koord aangeven welke rang in 
de kerkelijke hiërarchie de betrokkene heeft. 6 
Een kardinaal bijvoorbeeld heeft een rode hoed 
en aan elke zijde 15 afhangende kwasten. De 
pontificale hoed is vormgegeven naar het 
voorbeeld van de pelgrimshoed, als teken van 
onderweg zijn naar het eeuwige leven. Zo'n 
pelgrimshoed mocht niet afwaaien; daarom 
werd hij met een stevig koord onder de kin 
vastgeknoopt.  
 
De kunstenaar en de auteur van dit artikel 
hebben gemeend de zwarte priesterhoed te 
voorzien van twee afhangende kwasten aan 
elke kant. Twee argumenten zijn hiervoor aan 
te voeren. In de eerste plaats was hij jarenlang 
pastoor van een parochie. In de tweede plaats 
was hij, zoals op zijn grafsteen staat vermeld, 
synodaal examinator van het bisdom Münster. 
Deze diocesane functie hield in dat hij lid was 
van een bisschoppelijke commissie die 
verantwoordelijk was voor het toekennen van 
inkomsten aan priesters van het bisdom uit 
kerkelijk bezit. Dit feit onderstreept tevens dat  
J. P. van de Loo zakelijk inzicht had, wat hij 
ongetwijfeld van huis uit had meegekregen.  
 
Op de zilveren beker die Van de Loo kreeg van 
zijn familie uit Wetten bij gelegenheid van zijn 
gouden priesterjubileum in 1839 is het volle 
wereldlijke Loo-wapen gegraveerd. 7  Om de 
kerkelijke status en priesterlijke functie van hem 
tot uitdrukking te brengen is gekozen voor de 
kerkelijke variant van het wapen. Dit is mede 
gedaan omdat enkele attributen van het oude 

Figuur 2  
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schilderij, die verwijzen naar zijn religieuze 
status, niet zijn overgenomen. Het gaat daarbij 
om het kruisbeeld, zijn brevier (gebedenboek) en 
de pyxis (doosje voor hosties).  
 
De overdracht in bruikleen 
Na een lange periode van voorbereiding was het 
19 maart dan zover: de officiële overdracht van 
het schilderij aan de pastorie van Asperden in de 
persoon van pastoor Günter Leuken. Plaats van 
samenkomst was de pastorie, waar het schilderij 
komt te hangen. Behalve de pastoor en zijn 
huishoudster, waren ook aanwezig: een 
vertegenwoordiger van het kerkbestuur, de plv. 
burgemeester van Goch, de amateurhistoricus 
Franz Gommans, enkele naaste familieleden uit 
de omgeving en het voltallige bestuur van de 
Stichting Loo-Archief; in totaal ongeveer 20 
personen. Pastoor Günter Leuken heette 
iedereen hartelijk welkom en gaf een levendige 
schets van zijn 19e eeuwse voorganger. Het was 
soms alsof pastoor Van de Loo zelf aan het 
woord was… Vervolgens sprak de voorzitter 
enkele woorden. Hij gaf een beknopte uitleg over 
het nieuwe schilderij, benadrukte dat dit schilderij 
dankzij brede financiële steun van de familie 

mogelijk was gemaakt en ging vervolgens in op 
de diepere betekenis van dit bruikleen. Hij 
noemde drie punten: 
Het goede overwint het slechte.Het nieuwe 
portret bewijst hoe een regelrechte ramp, het 
verwoestende vuur uit 2001, uiteindelijk toch 
maar heeft geleid tot iets mooi en nieuws.  
de verbondenheid tussen de familie en 
Asperden, die al dateert vanaf de eerste 
oorkondelijke vermelding van een familielid in 
Asperden in 1595. Deze verbondenheid geldt 
nog steeds, getuige natuurlijk Elisabeth Seifert-
van de Loo en de Aspermolen, maar ook getuige 
de laatste drie familiereünies, zoals nog in 
september 2005. Dit portret onderstreept deze 
verbondenheid.  
de relativiteit van landsgrenzen. Het portret is 
tevens een mini "euregioproject" omdat het 

dankzij inzet vanuit beide kanten van de grens 
tot stand is gekomen. Het portret symboliseert 
wat samenwerking tussen mensen met een 
verschillende taal en nationaliteit tot stand kan 
brengen. Die relativiteit van landsgrenzen wordt 
trouwens ook belichaamd door pastoor Van de 
Loo zelf, die het Nederlands even goed 
beheerste als het Duits.  
 
Na de toespraken werd het schilderij officieel 
overhandigd en werd er geklonken. Tevens 
werd een persbericht uitgegeven en 
overhandigde bestuurslid Lex van der Loo een 
fraaie plaquette die naast het schilderij komt te 
hangen met in twee talen een beknopte 
toelichting op dit portret. Een gezellig samenzijn 
in restaurant Zum Schwan tegenover de 
pastorie besloot deze gedenkwaardige dag. 
Aan de lange ketting familiegebeurtenissen in 
dit dorp van onze wortels is weer een parel 
toegevoegd.   
 

 

 

Figuur 3 
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In memoriam Annelies van der Loo-van de Loo 
Beschermvrouwe van de Stichting Loo-Archief 
Door Richard van de Loo, Soest. 
"So nimm denn meine Hände und führe mich bis 
an mein selig Ende und ewiglich!" 1 Dit lied klonk 
op haar huwelijksdag, 20 mei 1941; en nu klonk 
het weer bij haar uitvaart 1 juni 2007 in de kerk 
"Het Steiger" te Rotterdam. 28 mei, tweede 
Pinksterdag, voltooide Annelies van der Loo-van 
de Loo haar leven. De cirkel was rond; een 
snoer van ruim 90 jaren! De laatste jaren waren 
niet gemakkelijk. Toenemende achteruitgang en 
afhankelijkheid. Een kleinere en vooral stillere 
wereld voor haar, die altijd zo vol levenslust 
was. De vergelijking met wat Stefan Zweig ooit 
schreef over de afgezette koningin van Frankrijk, 
Marie-Antoinette, dringt zich op: "es gibt nicht 
mehr viel zu tun für sie in diesem Leben. Nur 
eines noch: sterben und zwar gut sterben." 2 
Een proces van loslaten en zich overgeven, 
maar ook van zich geborgen weten, want het 
Vaderhuis kent vele kamers, waar voor ieder 
plaats is. Een prachtig, troostend beeld en wat 
een levenskunst en voorbeeld van Annelies. Het 
wonder van haar geboorte, 17 augustus 1916 in 
Münster, is even groot als het mysterie van haar 
sterven. 
 
Geboren in 1916, midden in het geweld van de 
eerste wereldoorlog, als jongste van zeven kin-
deren. Een vader, die net zijn Kameroenavon-
tuur inclusief gevangenschap in Engeland achter 
de rug had, en een moeder, die er veel alleen 
voor stond. Uiteindelijk zou haar vader niet al-
leen zijn werk maar ook heel zijn opgebouwde 
kapitaal verliezen toen Duitsland zowel de oor-
log als al haar kolonieën (waaronder Kameroen) 
verloor. 3 Haar vader kon na twee jaar werkloos-
heid gelukkig bij Unilever Duitsland aan de slag. 
4 Tijdens een familiereünie ontmoette zij Joost 
van der Loo uit Rotterdam. Een bepalende ont-
moeting die zou leiden tot hun huwelijk in 1941, 
onder de schaduw van alweer een oorlog. Het 
huwelijk was in Driebergen vanuit het ouderlijk 
huis. Wie had kunnen denken dat haar vader 
nog geen half jaar later plotseling zou overlij-
den?  Jonge mensen blijven van nature gelukkig 
meestal toekomstgericht en een teken van hoop, 
sterker dan welke oorlog ook. Zo ook Annelies 
en Joost. Zij werden gezegend met zeven kinde-
ren. Joost nam het juweliersbedrijf van zijn va-
der over en investeerde veel in de nieuwe loca-
tie aan de Lijnbaan. Het verwoestende bombar-
dement van Rotterdam in mei 1940 had namelijk 
ook het familiebedrijf getroffen.5 Haar Joost, met 
wie zij zo'n hechte en bijzondere band had, in-
vesteerde daarnaast veel tijd en energie in zijn 
genealogiehobby. De dagelijkse zorg voor het 

gezin kwam daardoor voor een groot deel op 
haar neer. Zij heeft zich door al die drukke jaren, 
gelukkig wel met hulp van personeel zoals toen 
gebruikelijk was, moedig heen geslagen. Zeven 
levenslustige kinderen, die elk hun weg in het 
leven zouden gaan en vinden. Maar dat is een 
ander verhaal. 
 
Zelf heb ik Joost en Annelies leren kennen en 
waarderen midden jaren '70 in de laatste fase 
van mijn studie en de periode van militaire 
dienst. Al spoedig werd ik gastvrij uitgenodigd in 
hun sfeervolle huis aan de Burgemeester Ville-
neuvesingel in Rotterdam, waar ik "een vorkje 
mocht meeprikken". 6 Een kostbaar en gezellig 
moment en dan na het maal met (Oom) Joost 
mee naar boven naar zijn studeerkamer bezaaid 
met materiaal waaruit zijn belangrijke werk over 
het geslacht Stecke zou voortkomen.  Door de 
jaren heen volgde een intensieve corresponden-
tie. Zijn brieven kenmerkten zich door rijke in-
houdelijke informatie op genealogisch gebied. 
Haar brieven kenmerkten zich door haar streven 
mij met zoveel mogelijk familieleden in contact 
te brengen. Die familieleden werden dan stee-
vast in zeer positieve en lovende termen be-
schreven. Via haar heb ik toen heel wat familie 
in Freiburg leren kennen, wat mijn studieverblijf 
aan de Universiteit van Konstanz in de jaren 
1976/1977 een heel speciale dimensie gaf. Zij 
was heel haar lange leven zeer familieminded; 
dat deelde zij met haar man, waarbij hij zich  op 
het verleden richtte, zij op het hier en nu. Ik heb 
nog een brief van haar (een paar jaar na de 
dood van haar man in 1985), waarin zij mij met 
gepaste trots schrijft dat zij er net ruim 2000 kilo-
meter autorit heeft opzitten; eerst vacantie in 
Frankrijk en dan via haar familie in Freiburg 
weer terug naar huis. 7 Ja, zij had een tomeloze 
energie en belangstelling. En hoe leefde zij mee 
met iedereen, met haar kinderen en met  het wel 
en wee in ons gezin. Zij was en bleef jong van 
hart en modern van geest. Bij haar uitvaart ver-
telde dochter Mechteld over haar moeder dat zij 
haar zo dankbaar was voor drie kernwaarden 
die zij steeds had uitgedragen en voorgeleefd: 
liefde, vertrouwen en vrijheid. Zij veroordeelde 
niet en liet de ander altijd in zijn of haar waarde. 
 
Het overlijden van Annelies van der Loo bete-
kent ook het heengaan van de beschermvrouwe 
van de Stichting Loo-Archief. Na de dood van 
haar man in 1985 heeft het bestuur haar voor 
deze functie gevraagd. Op dit verzoek volgde 
een krachtig ja. Jarenlang was zij een trouw  
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bezoeker van de bestuursvergaderingen van de 
Stichting Loo-Archief. Zij volgde alle activiteiten, 
plannen en ontwikkelingen met grote belangstel-
ling en stond het bestuur met raad en daad ter 
zijde. Zij was vaak een waardevol "doorgeefluik" 
van allerlei familieberichten die bij haar terecht 
waren gekomen. De bestuursleden mochten 
regelmatig haar brieven en kattebelletjes ont-
vangen, waar de eigenlijke tekst steevast om-
rankt werd met toevoegingen, invallen, aanvul-
lende informatie enz. Soms werden haar brieven 
nog verlucht met proeven van haar aquarel-
kunst. In schilderen had zij veel plezier. Van de 
familiereunies genoot zij met volle teugen. Na-
tuurlijk had zij aandacht voor de omvangrijke 
archief- en boekencollectie van de Stichting Loo
-Archief, maar haar hart lag duidelijk bij de fami-
lieband. Wat haar betreft mocht er elk jaar een 
reunie zijn. Tot op zeer hoge leeftijd chauffeerde 
zij nog zelfstandig naar bijeenkomsten en verga-
deringen. 

 
 
Vrijdag 1 juni was haar uitvaart. Een mooie vie-
ring, met prachtige muziek, diepzinnige teksten 
en ontroerende woorden en herinneringen van 
haar kinderen. Zij was omringd door al haar 
dierbaren: kinderen, kleinkinderen, familieleden, 
vrienden. Drie bestuursleden van de Stichting 
Loo-Archief waren aanwezig. Het was een waar-
dig afscheid, helemaal in haar geest en stijl, 
want, zo vertelde haar zoon Albert, zij had nog 
in veel de regie gehad. Nu ligt zij in het familie-
graf begraven naast haar dierbare Joost. Haar 
ziel is weggewiekt naar hemelse sferen; engelen 
hebben haar begeleid, zoals verklankt door Ga-
briel Fauré. Wij gedenken onze beschermvrou-
we in grote dankbaarheid, wensen haar naasten 
veel sterkte met dit verlies en beseffen dat het 
nu aan ons is om in haar geest verder te gaan. 
 

 

Figuur 1 

Annelies van der Loo 

1 Tekst: Julie von Hausmann; melodie: F. Silcher. 
2 Stefan Zweig: Marie Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters. Insel-Verlag Leipzig 1932. p. 610. 
3 Zie over de jaren van Wilhelm van de Loo in Kameroen: Richard van de Loo, Wilhelm van de Loo (1873-1941), ooggetuige 

van oorlogsgeweld in Kameroen. In: Loo-Kroniek nr. 52, dec. 2004, 11-17. 
4 Over het ouderlijk gezin van Annelies heeft haar zus Maria een mooi artikel geschreven: Maria von Rudloff-van de Loo, 

Einige Erinnerungen an den nichtalltäglichen Lebenslauf meiner Eltern. In: Loo-Kroniek nr. 21, oktober 1982, 36-40. 
5 Zie voor een korte biografische schets van Joost van der Loo: Richard van de Loo, Eén leven in drievoud, onze voorzitter 

Joost van der Loo 75 jaar. In: Loo-Kroniek nr. 21, okt. 1982, 29-33. 
6 Brief van 10 febr. 1975 van Joost van der Loo aan Richard van de Loo. 
7 Briefkaart van 23 juli 1987 van Annelies van der Loo aan Richard van de Loo  
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Verbasteren van namen 

Het verbasteren van namen kan bij  
stamboomonderzoek veel extra tijd kosten. Zo 
heb ik bij mijn eerste onderzoeken veel tijd 
gespendeerd  met het vinden van de juiste naam 
van de echtegenote van mijn voorvader 
Theodorus (Derk) van der Loo. Deze echtgenote 
werd vermeld als Margaretha Extelaa. Maar later 
passeerden ook de namen Extrale en Extrate de 
revue, tot ik er uiteindelijk achter kwam dat zij in 
feite Lestraden heet en dat haar vader ene Pierre 
Lestraden is die op 23 juni 1760 in Sainte 
Colombe/Lot (Frankrijk) is geboren en via het 
Kleverland in Didam NL terecht is gekomen.  
In het familieboek van de Lestradens vond ik dat 
het de bedoeling was geweest dat zij Marqueritte 
heette, maar dat de pastoor vermoederlijk het 
nederlands van Pierre niet zo goed had verstaan 
en haar maar de naam Margaretha had gegeven. 
 
Aan dit voorval moest ik denken toen ik onlangs 
werd benaderd door Wolfram Berns uit 
Neukirchen van de mailinglijst Kleverland. Hij 
vroeg mij of ik voor hem iets wist over zijn 
oerovergrootvader  Hendrik van der Loo, die in 
Goch geboren zou zijn en in 1804 in Huissen was 
getrouwd met Catharina van Dalen. Mogelijk was 
het huwelijk niet in Goch maar in Asperden 
gesloten. De vader van Hendrik zou een Peter 
van der Loo zijn. 
Mijn zoektocht was niet moeilijk: in Loo-Kroniek 
38 van september 1990 werd Hendrik genoemd 
op bladzijde 37 in de Tak Goch/Tiel. Hij was 
tabaksplanter in Elst. 
Toen ik met Wolfram wat gegevens uitwisselde 
bleek dat de afstamming van Hendrik (Henricus/
Heinrich) van der Loo geb. 9 oktober 1768 te 
Goch (Code 3013 XVII e Blad 67) loopt naar 
Engelbertus van der Loo geb. 17 april 1712 
Asperden (Code 3013 XVI g Blad 67) en 
vastloopt op het bekende "dead end" Bernardi 
van de Loe - Hoeben geb.1662 in Asperden 
(Code 301 XV g Blad 61).  
Bernardi boerde op de Knobbenhof gelegen in 
Asperden achter het bekende hotel-restaurant 
"Zum Schwan" tegenover de R.K. kerk in 
Asperden, waar we al diverse keren bij een Loo-
reünie  te gast waren. De Knobbenhof lag "neben 
der Kirche", maar dan bedoelde men wel de oude 

R.K. kerk die vroeger achter "Zum Schwan" lag 
en die in 1893 werd afgebroken. De 
nieuwe,huidige kerk werd gebouwd op grond 
die voor "Zum Schwan"ligt. 
  
Het eerste kind van Hendrik en Catharina werd 
geboren in Elst en werd vermeld als:  
Engelbert van der Loo, geboren 17 april 1804 in 
Elst. Hij is de stamvader van de Tak Tiel. 
Daarna volgden nog drie kinderen allen 
geboren in Huissen die werden ingeschreven 
als: Joannes van Loon, geboren 13-07-1806, 
(trouwde 1825 met Anna Margaretha 
Bretmuller); 
Petrus van Loon, geboren 20-01-1808 
(overleed op 12-jarige leeftijd) en 
Wilhelmina van Loon, geboren 07-05-1810 
(trouwde 1833 met Bernardus Balk). 
Bij zijn huwelijk in Huissen en bij de geboorte 
van zijn eerste zoon in Elst is Hendrik vermeld 
als "Hendrik van der Loo", doch bij de latere 
geboortes is hij steeds vermeld als "Henricus 
van Loon".  
En zo lopen er dus een aantal "Van de Loo's" 
rond met de achternaam "Van Loon".  Zij zijn 
echter niet de enigen waarbij iets fout ging. Ook 
in mijn eigen familietak lopen er binnen een en 
hetzelfde gezin door afwijkingen bij doop- en 
trouwinschrijvingen familieleden rond met de 
naam "Van de Loo" en met de naam "Van der 
Loo". 
Van recentere datum zijn invoerfouten in het 
databestand Gen Lias. Zo vond ik o.a. in 
Bemmel (Gelderland): Carl Josephus Aegidius 
van de Loo (Code 3003 XIX h) en Beatrix 
Henriette Francisca Maria van de Loo (Code 
3003 XX c) vermeld als: "van Loo". 

Er zijn vele manieren waarop onze 
familienaam wordt geschreven. Het proces 
waarbij de naam in de loop van de tijd 
verandert heet verbasteren. 
Door Gerard van der Loo, Den Haag 
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Al enkele generaties bevindt zich een monu-
mentale 18e eeuwse staande klok in familiebezit 
Van de Loo. Dit fraaie uurwerk blijkt een bijzon-
dere herkomst en geschiedenis te hebben. Hoe-
wel onduidelijk is hoe deze klok in de familie is 
gekomen,kunnen hierover wel enkele interes-
sante hypothesen worden opgesteld.   
 

Inleiding 
Sinds vele jaren geeft een staand horlo-
ge de tijd aan in huize Wim en Suus van 
de Loo-Burgers (tak Asperden). De trot-
se bezitter van dit erfgoed en de auteur 
van dit artikel hebben over deze klok 
heel wat wetenswaardigheden bij elkaar 
kunnen sprokkelen, die wij hier presente-
ren. De klok krijgt hierdoor veel meer 
context en blijkt een boeiend verhaal te 
kunnen vertellen.  
 
Beschrijving van de klok  
De kast van de klok is gemaakt van ei-
kenhout, dat is beplakt met wortelnotenfi-
neer1. De klok heeft een slingeruurwerk, 
dat wordt aangedreven door één cen-
traal gewicht. Dit gewicht hangt aan een 
speciaal gevlochten koord. De bel slaat 
op het hele en het halve uur. Kast en 

uurwerk zijn nog in originele staat, afgezien van 
een terughoudende en noodzakelijke restauratie 
van het uurwerk in de jaren '60 van de vorige 
eeuw toen Wim van de Loo in bezit was geko-
men van de klok. Het koord is aan slijtage on-
derhevig. In 2001 hebben Wim en Suus zelf een  
 

 
 
 

nieuw koord gevlochten omdat dit type koord 
niet meer te krijgen was.  

 
De wijzerplaat geeft in 

romeinse cij-
fers het uur 
van de dag 
aan; in arabi-
sche cijfers 
de minuten. 
Boven de wij-
zerplaat is 
een halfronde 
sterrenhemel 
geschilderd, 
met centraal 
een zweven-
de gouden 
engel, die op 
een hoorn 
blaast en in 
de linker hand 
een krans 
(tijdkrans?) 

vasthoudt. Deze engel maakt een heen en weer 
gaande beweging door de uitslag van de slinger. 
Op de onderkant van de wijzerplaat staat de 
naam gegraveerd van de uurwerkmaker: Jn (of: 
W?) v. Spiegel Fecit a Goch. Op de onderkant 
van de omlijsting van het hemelgewelf staat de 
naam van de eerste (bekende) bezitter gegra-
veerd: Anna Catharina Aerdts née Sijbers. Met 
deze twee namen vangt onze speurtocht naar 
de herkomst van deze klok aan.  
 
Klokkenmaker Johan van Spiegel uit Goch 

Indien de eerste letter van het opschrift als "Jn" 
gelezen kan worden, is de klok gemaakt door 
Johan van Spiegel, zich ook wel noemende Jan  
Spygel en Joan van Spygel2. Hij is 29 oktober 
1695 gedoopt te Goch en aldaar 81 jaar oud op 
27 juli 1777 overleden. Zijn ouders waren Wil-
helm Spiegel en Maria Gerritz. Hij was op 21 
februari 1726 te Goch in eerste echt gehuwd 
met Gertrud Iserman; op 15 februari 1738 huw-
de hij voor de tweede maal; zijn tweede echtge-
note heette Henrina Pasman. In het Gildeboek 
van het Gilde St. Eloy van de gewone en de 
edelsmeden wordt hij in 1750 als gildemeester 
genoemd, waarbij staat vermeld als 
"oorlosiemaker". In dit Gildeboek komt de naam 
Van Spiegel nog tweemaal voor. In 1777 wordt 
Gradus van Spiegel onder de aanduiding 
"finsmit" als gildemeester genoemd, met daar-

Het 18e eeuws staand horloge van Anna Catharina  
Aerdts geb. Sijbers Lotgevallen en raadsels 
Door Richard van de Loo (Soest), met medewerking van Wim van de Loo.  

Figuur  2 

Wim en Suus van de Loo-Burgers vlechten een nieuw 
koord voor het gewicht van de klok; 2001 

Figuur  3 

Het bovenste deel van de klok. 



8 

 

achter de toevoeging "doot". Bij het jaartal 1778 
staat de naam van Willem van Spiegel, met  
eveneens de aanduiding "oorlosiemaker"3 en de 
toevoeging "is overleden". Indien de eerste letter 
van het opschrift een "W" is, komt deze persoon 
als de maker van deze klok in aanmerking. Aan-
nemende dat al deze Van Spiegels met elkaar 
verwant zijn en in hetzelfde atelier hebben ge-
werkt, is een veilige toeschrijving dat deze klok 
uit het atelier Van Spiegel komt.  
Het stedelijk museum van Goch bezit eveneens 
een staande klok van Johan van Spiegel, echter 
de kast van dit exemplaar is helaas niet meer 
origineel. Johan van Spiegel heeft "onze" klok 
gemaakt in zijn werkplaats te Goch, niet ver van 
Asperden in het land van Kleef.  De klok is niet 
gedateerd, maar moet rond het midden of derde 
kwart van de 18e eeuw zijn gemaakt. Een met 
Wim van de Loo bevriende klokkenspecialist 
dateerde de klok tussen 1750 en 1770 4.  
 
Anna Catharina Aerdts-Sijbers 
Het opschrift, Anna Catharina Aerdts née Sij-
bers, kan erop duiden dat zij deze klok heeft 
laten maken of dat zij bij een bijzondere gele-
genheid deze klok ten geschenke heeft gekre-
gen. Hoe dit ook zij, Anna Catharina had een 
speciale band met dit staande horloge.  
Zij was een dochter van Sybertus Sijbers (1663-
1722) en Maria Cremers alias van den Klef 
(1677-1728 5). Zij is geboren te Broekhuizen (bij 
Venray, aan de Maas) op 18 februari 1713 en 
aldaar overleden 2 september 1787. Anna Cat-
harina was het vierde kind in een gezin dat uit-

eindelijk 9 kinderen zou tellen. Toen zij 24 jaar 
was, had zij het plan in te treden in het nabijge-
legen klooster Bethlehem te Oostrum van de 
zusters Augustinessen. In 1737 staat zij name-

lijk geregistreerd als novice. Haar leven nam 
echter een geheel andere wending, omdat zij 
rond 1742 zou huwen met Antoon Adolf Jan Ae-
rdts. Deze Antoon Aerdts (geboren 21 juli 1716, 
gestorven 3 juli 1776) was een belangrijk man in  
zijn geboortedorp Broekhuizen. Hij was aldaar in 
de jaren 1748-1751 secretaris van de heerlijk-
heid Broekhuizen, schout en ontvanger van het 
kasteel Broekhuizen. Hij en zijn vrouw zijn be-
graven in de kerk van Broekhuizen. Antoon zelf 
kwam uit het zeer gefortuneerde gezin van Jan 
Aerdts (1676-1751) en Henrica van Gulick alias 
Boumans. Vader Jan was Secretaris en Scholtis 
(Schout) van de heerlijkheid Broekhuizen; beide 
ambten zouden overgaan op zijn zoon Antoon. 
Moeder Henrica ging als weduwe wonen in het 
klooster Bethlehem, waar zij de status had van 
"commensaal", dat wil zeggen inwonend huis- 
en disgenote, met het recht in het kloosterleven 
te delen. In 1759 zou zij in dit klooster komen te 
overlijden. Jan en Henrica zijn begraven voor 
het Lieve Vrouwe Altaar van de kerk te Broek-
huizen onder een monumentale grafsteen met 
beider familiewapens. Anna Catharina behoorde 
duidelijk tot de locale elite van deze streek.  
 
Familiebezit Van de Loo 
Wim heeft de klok gekregen van zijn vader Carel 
van de Loo (1897-1981), die hem in 1963 ver-
worven heeft uit de nalatenschap van zijn broer 
Lambert van de Loo6. Deze Lambert (voluit: Jo-
hannes Wilhelmus Lambertus Gustavus) was 
geboren te Doornenburg (bij Bemmel, niet ver 
van Nijmegen) in 1886, als zoon en 5e kind van 
Carl van de Loo (1849-1918) en Beatrix van 
Heukelum 
(1853-
1917). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 4 graf-

steen van Jan 
Aerdts en 
Henrica van 

Gulick, 
schoonouders 
van Anna 

Catharina, in 
de kerk van 
Broehuizen. 

omstreeks 
1750.  

Figuur 

5Carel van 
de Loo, 
1897-1981, 

in Leipzig 
1922; vader 
van Wim 
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Het gezin van Carl en Beatrix zou uiteindelijk 11 
kinderen tellen.  

 
Heeroom Lambert 
koos voor het  
priesterschap. Hij 
werd priester gewijd 
in 1910, was van 
1911-1927 kapelaan 
van de St. Eusebius-
kerk te Arnhem, ver-
volgens van 1927-
1938 pastoor te He-
teren en tenslotte 
van 1938-1958 pas-
toor te Etten en te-
vens in latere jaren 
deken van het deka-

naat Terborg, dat onder het aartsbisdom Utrecht 
viel. In zijn map in het familie-archief bevindt zich 
nog een eigenhandig geschreven brief van kardi-
naal De Jong d.d. 23 januari 1948 om hem te 
condoleren met het overlijden van zijn priester-
broer Henri van de Loo 
Zelf is Lambert 2 februari 1963 te Ulft overleden 
Tot nu toe is niet opgehelderd hoe pastoor Lam-
bert van de Loo deze klok heeft verworven. Er 
kunnen wel enkele hypothesen worden opge-
steld, die hoewel speculatief, toch tot meer ken-
nis over deze klok hebben geleid. Wij willen die 
hypothesen daarom hier kort presenteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothese 1:  
schenking aan het klooster Bethlehem 
Gezien de grote en bijzondere band tussen de 
familie Aerdts en het klooster Bethlehem, is het 
mogelijk dat de klok na de dood van Antoon Ae-
rdts door diens weduwe is geschonken aan dit 
klooster. Hiervoor pleiten twee argumenten. Ten 

eerste lijkt het meer voor de hand te liggen een 
schenking buiten de familie dan daarbinnen te 
markeren met een persoonlijk opschrift. In de 
tweede plaats vond er in 1806 een openbare 
verkoping plaats van het klooster zelf en de in-
boedel, waaronder met name een "huisklok" 
wordt genoemd. Deze klok is gekocht door 
schatbeurder en boomkweker Martin Janssen uit 
Overloon en bevond zich in 1897 nog bij diens 
nazaten 7. Het klooster zelf is door het besluit 
van Napoleon in 1802 opgeheven en is na de 
openbare verkoping in 1806 afgebroken. Wellicht 
dat de  
klok na 1897 op de markt is gekomen en gekocht 
door heeroom Lambert of zijn vader. We weten 
natuurlijk niet of de "huisklok" uit Bethlehem 
identiek is met onze klok. Die huisklok moet wel 
een grote klok geweest zijn, want Martin Janssen 
heeft hem op een handkar onder een doek naar 
Overloon vervoerd. Het blijft echter speculeren. 
Er zal daarom nog een tweede hypothese wor-
den gelanceerd. 
 
 
Hypothese 2:  
vererving op de rentmeestersfamilie van het 
klooster Grafenthal te Asperden 
Het is ook mogelijk dat de klok binnen de familie 
is gebleven en is vererfd op één van de kinderen 
van Anna Catharina en haar man. Dit zou dan 
dochter Joanna Catharina Aerdts kunnen zijn, 
geboren 18 oktober 1748 te Broekhuizen, wier 
voornamen sterk lijken op die van haar moeder. 
Zij zou aldaar 26 oktober 1779 huwen met Chris-
toph Wilhelm Joseph Strauven, geboren te Cont-
zen bij Montjoie (=Monschau, bij Aken) en over-
leden te Asperden 27 oktober 1784. Zij overleef-
de haar man 30 jaar en 
zou in 1814 komen te 
overlijden.  
Haar bidprentje is be-
waard gebleven.Haar 
man was rentmeester 
van  het klooster Gra-
fenthal te Asperden. 
Mogelijkerwijs is de klok 
geschonken of verkocht 
aan het klooster. Toen 
ook dit klooster door 
Napoleon in 1802 werd 
opgeheven is het kloosterbezit, zowel de roeren-
de als de onroerende zaken, waaronder de As-
permolen, geveild. Een groot deel van de roeren-
de goederen (meubilair) is verkocht tijdens een 
veiling in het kloostergebouw zelf en later in 
Goch. Het onroerend goed is verkocht op een 
grote veiling in Düsseldorf 8. Zoals bekend heeft 
toen de erfpachter van de Aspermolen, Engelbert 
van de Loo, dit bezit gekocht. Het is mogelijk dat 
bij deze veiling ook enkele roerende zaken, 

Figuur 6 

Carl van 
de Loo, 
1849-1918 

Figuur 7 

Heerom 
Lambert van 
de Loo (1886

-1963) bij zijn 
zilveren 
priesterfeest 

1935 
Figuur 8 

bidprentje 
van 
Johanna 

Catharina 
Aerdts 
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1 Deze gegevens zijn ontleend aan een brief d.d. 1.12.2006 van Wim van de Loo aan de auteur.  

2 Zie hiervoor het schrijven d.d. 21.9.1995 van dr Jörg Becker van het Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Goch an Elisa-

beth Seifert-van de Loo in Asperden. Kopie van deze brief in het Loo-Archief. Aan deze brief en aan een daarop volgend telefoongesprek 

tussen E. Seifert en de heer Beck zijn de gegevens van deze paragraaf ontleend. 

3 Gildebuch der Grob- und Feinschmiede St. Eloy zu Goch ((1678-1827), zie hiervoor: Mosaïk, Zeitschrift für Familienforschung und 

Heimatkunde, 1997, Heft 3, p. 13-17.  

4 Zie brief van Wim van de Loo aan de auteur d.d. 11 januari 2007.  

5 De gegevens van deze paragraaf zijn gebaseerd op: Mart. Jos. Janssen: Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray). 

In: Publications de la Societé Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg. Tome XXXIII, 1896-1897, p. 3-134. Hierin staat als 

geboortedatum van Anna Catharina 1716 vermeld; volgens een getikte inventaris van het doopboek van de RK kerk te Broekhuizen in het 

archief van Venray, is zij echter 7 februari 1713 geboren. Deze laatste datum is hier aangehouden.  

6 Zie voor de genealogische gegevens Van de Loo: Nederlands Patriciaat 1965, met name p. 219-224. Geput is tevens uit de collectie 

van de Stichting Loo-Archief, die het familie-archief Van de Loo beheert.  

7 Zie het artikel van M. Janssen in de Publications (noot 4) van 1897, p. 128-129.  

8 Zie hiervoor: R. Scholten: Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal oder Vallis Comitis zu Asperden im Kreise Kleve. Kleve, Boss 

Verlag, 1899. Reprint Geldern 1984. p. 56-57. Zie voorts: dr Hans Peter Hilger: Graefenthal oder Neukloster bei Goch. In: Bijdragen en 

Mededelingen Gelre, deel 62, 1965-1967, p. 2-59.  

9 Leo van de Loo: Die Entstehung der Stämme Wetten-Venlo, Roepaen-Asperden und Uedem-Koblenz. In: Loo-Blätter, September/

Oktober 1935, 145-146. 

waaronder dus de klok, door de familie Van de 
Loo is verworven. Het is ook mogelijk dat de klok 
rechtstreeks van de familie Strauven door de fa-
milie Van de Loo is overgenomen. Beide families 
kenden elkaar goed. De vader van Engelbert, 
Johannes Friedericus van de Loo (1717-1778),  
droeg zijn pacht voor de Aspermolen af aan rent-
meester Strauven. Strauven was bovendien de 
peetoom van zijn jongste zoon Carolus, die in 
1778 te Asperden was geboren en de stamvader 
is van de tak Uedem-Koblenz 9. Wellicht dat er in 
het staatsarchief te Düsseldorf nog catalogi of 
koopakten te vinden zijn van deze veilingen, 
waarin dan mogelijk ook een klok wordt ge-
noemd. Via Engelbert, die kinderloos overleed, 
kan de klok dan vererfd zijn op zijn neef en oom-
zegger Johan Wilhelm Lambert van de Loo (1805
-1883), die burgemeester van Asperden was en 
grootvader van zijn (bijna) gelijknamige priester 
kleinzoon Lambert.  
Langs welke weg precies dit erfstuk in de familie 
is gekomen blijft dus nog onduidelijk. Duidelijk is 
echter wel dat deze klok langs verschillende we-
gen nauw met de familie Van de Loo is verbon-
den. Moge deze bijzondere klok daarom nog vele 
jaren huidige en toekomstige Loo-generaties  bij 
de tijd houden 
 

Figuur  10 

wijzerplaat met inscriptie Jn (of W) v. 
Spiegel Fecit a Goch 

Figuur 9 

Opschrift:Anna Catharina Aerdts née Sijbers 
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De stichting Doe Maar Dicht Maar organiseert samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei jaarlijks 
een dichtwedstrijd. Dit jaar stond de provincie Utrecht centraal. Elke Utrechtse leerling in de leeftijd 
van 15 t/m 19 jaar mocht een gedicht maken dat in het teken stond van 4-5 mei. Vervolgens werden 
alle gedichten verstuurd naar bovengenoemde stichting. Er waren meer dan 300 inzendingen. Door 
een jury werden 15 inzendingen, waaronder ook mijn gedicht, uitgekozen om te worden gepresen-
teerd in het NS Trefpunt te Utrecht.  Samen met drie andere leerlingen van mijn school (Het 
Baarnsch Lyceum) werd ik uitgenodigd om mijn gedicht voor te lezen voor jury en publiek. Mijn 
school was dus goed vertegenwoordigd.  
 
Tijdens deze bijeenkomst werden zeven winnaars uitgekozen. De jury beoordeelde zowel de kwali-
teit van het gedicht als de presentatie.  Karen van der Aalst, een klasgenoot en goede vriendin van 
mij, eindigde op de eerste plaats. Zij mocht daarom haar gedicht voorlezen op de Dam op 4 mei 
2007. Omdat mijn gedicht eindigde bij de eerste zeven, werd mijn gedicht opgenomen in de dicht-
bundel van Doe Maar Dicht Maar. Ik had nooit gedacht dat een gedicht van mij in druk zou verschij-
nen. Sterker nog, in eerste instantie vond ik de (verplichte) opdracht van school om een gedicht te 
schrijven maar lastig.  
 
Klasgenoot Karen mocht 5 mei, bij het bevrijdingsconcert in Amsterdam,  koningin Beatrix bloemen 
aanbieden. Karen nodigde haar jongere zus en mij uit om met haar mee te gaan. Hierdoor heb ik de 
Nationale Viering van de Bevrijding kunnen bijwonen. Een feestelijk concert met het Metropole Or-
kest onder leiding van chef-dirigent Vince Mendoza. Muziek uit allerlei culturen werd ten gehore ge-
bracht. Het was een avond die meer was dan alleen herdenken, maar ook de boodschap uitdroeg 
om in onze samenleving elkaars diversiteit te respecteren en te waarderen. Alleen op deze manier 
kan er van echte vrijheid sprake zijn.   
Mijn gedicht gaat als volgt:  
 
 

     Hopen dat het ijzerdraad knapt  
     en opeens de wereld opent.  
     Open voor hoop  
     en niet voor haat.  
     Geen hulde voor het hoongelach,  
     maar voor de harmonie. 
 
 
 
 
 
Gegevens van de dichtbundel:  
Jongerenpoëzie 2007 
Doe Maar Dicht Maar 
ISBN 978-90-806093-7-2 
 
Soest, 10 juni 2007 

Ter Overdenking 
Een gedicht van Monica van de Loo (17 jaar) 
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Voor het behoud van uw familiegeschiedenis 
staat in Hilversum het Loo-archief. Groot onder-
houd aan het archief is echter hard nodig. Naast 
noodzakelijke restauratie en conservering, 
wordt gestreefd naar een betere toegankelijk-
heid en ontsluiting van het archief. Daarom 
heeft het Bestuur van de Stichting Loo-archief 
de Archief-werkgroep in het leven geroepen. In 
het afgelopen jaar is al veel tot stand gebracht, 
maar er wacht nog het nodige werk. Ook uw 
hulp is welkom.   
 
De Archief-werkgroep 
De Archief-werkgroep bestaat momenteel uit 
Lex van der Loo (tak Gendringen), Gérard van 
der Loo (tak Gendringen), Maarten van der Loo 
(tak Hassum-Dordrecht), Floris van de Loo (tak 
Asperden), Richard van de Loo (tak Wetten-
Dieren) en Charlotte van de Loo (tak Wetten-
Dieren) (Samen hebben zij al heel wat zaterda-
gen gewerkt in het Loo-archief, dat gastvrij is 
ondergebracht in de kelder van Flop van de Loo
-van der Grinten te Hilversum. Onder het motto 
„first things first‟ wordt eerst bijgepraat. Een kop 
koffie en  Soester gebak laten zich goed sma-
ken.  Daarna vindt de afdaling naar de archief-
ruimte plaats waar het echte archiefwerk gaat 
beginnen. De bijeenkomsten van de Archief-
werkgroep kennen een wisselende agenda. Een 
notulist maakt van iedere bijeenkomst een ver-
slag.  
 
Structuur van het Loo-Archief 
Het Loo-Archief is een typisch familie-archief, 
met het zwaartepunt van familiedocumentatie 
uit de 19e en 20ste eeuw. Er zitten echter ook 
oudere stukken in, zelfs uit de 16e eeuw. Naast 
de eigen collectie, bevat het archief als bruik-
leen het archief van de familie Romswinckel. 

Deze familie stamt eveneens illigitiem af van de 
Von Loe's. De oprichter van het Loo-Archief, 
wijlen Joost van der Loo, heeft over deze familie 
gepubliceerd. Het archief bevat de volgende 
onderdelen: 
-1 het personenarchief. Dit bestaat uit een 
hangmap voor elke Van de(r) Loo, voorzien van 
een identificatiecode. Hieraan is een karto-
theeksysteem (op alfabet per voornaam) gekop-
peld, met voor elke Loo een stamkaart. Dit sys-
teem is grotendeels omgezet naar een digitaal 
bestand (family-tree). 
-2 een omvangrijke collectie kopieën van ge-
meente-, kasteel- en kerkarchieven in het land 
van Kleef en Noord-Limburg. Onder meer: Wee-
ze (Vogtei-archiv, Kadaster, Pepersgued, Hel-
sum), Wissen, Hülm (o.a. Gaesdonck), Xanten 
(Stift), Klooster Grevendaal, Well en Bergen 
(o.a. kasteel Well), Afferden en Bleijenbeeck 
(o.a. heerlijkheden Blitterswijk en Wansum), 
Marienboom, Bedbur (Stift), Goch , Asperden 
en Kevelaer. Dit is een bijzondere collectie om-
dat enkele archieven in de tweede wereldoorlog 
zijn verwoest en in kopie alleen nog in het Loo-
Archief aanwezig zijn. Al deze archieven zijn op 
achternaam ontsloten in een duizenden kaartjes 
tellend kaartsysteem, dat op alfabet is opgebor-
gen in twee kleine stalen ladenblokken. 
-3 de bibliotheek (zie onder) 
een kleine collectie van prenten, landkaarten, 
olieverfportretten, kledingstukken en enkele 
rariteiten, zoals jenever- en wijnflessen van Van 
de Loo's wijnhandel. 
 
Betere toegankelijkheid door inventarisering en 
digitalisering   
Het personenarchief omvat honderden, in stalen 
ladekasten opgeborgen hangmappen met gege-
vens over afzonderlijke familieleden, zoals ge-
boortekaartjes, huwelijksannonces, overlijdens-
advertenties, foto‟s, brieven, diploma's, kranten-
knipsels en notariële aktes. Dit materiaal vormt 
een belangrijke bron van documentatie over 
onze familie. De inhoud van de mappen is ech-
ter niet beschreven. We weten dus eigenlijk niet 
wat er in de mappen zit. Zo bleek de hangmap 
van pastoor Lambert van de Loo een persoonlij-
ke handgeschreven brief van kardinaal De Jong 
te bevatten! De archief-werkgroep is daarom 
druk doende elke map te voorzien van een in-
houdsopgave, die beschrijft welke documenten 
de map bevat. Deze inhoudsopgave of inventa-
ris komt in elke map te liggen, maar ook in een 

Archief-werkgroep in volle actie  
 
Door Charlotte van de Loo, Utrecht (namens de archiefwerkgroep) 

Figuur 1 

Loo-Archief Hilversum 
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digitaal (computer) bestand, dat aansluit op de 
grote digitale stamboom op basis van het nieu-
we software-programma „family-tree-maker‟.  Op 
deze manier komt er een handzaam en bruik-
baar overzicht van wat er in de mappen zit. Dit 
overzicht vordert goed. Een volgend project is 
om de documenten in de mappen te 
"scannen" (digitaal te fotograferen) en in een 
digitaal bestand vast te leggen. Dit levert vele 

voordelen op: 
-1 De originele documenten lopen nu niet meer 
het risico van kwijtraken en beschadiging bij het 
raadplegen.  
-2 Het archief wordt veel beter toegankelijk. 
Vanuit elke PC met internetverbinding is raad-
pleging van het archief in beginsel mogelijk. 
Men hoeft dus niet eens meer zelf naar Hilver-
sum te komen.  
-3 Mocht onverhoopt het complete archief of 
delen ervan verloren raken, dan is er in elk ge-
val nog een digitaal duplicaat van de vele unieke 
en onvervangbare documenten. 
-4 Kostbare conservering van originele docu-
menten heeft minder prioriteit, omdat het docu-
ment digitaal is vastgelegd. 
-5 Op den duur is zelfs de fysieke onderbren-
ging van het archief minder een punt van zorg 
en aandacht, omdat de bezoek- en opslagfacili-
teiten van een heel andere orde zijn. 
-6 Oude documenten zijn digitaal veel beter te 
bestuderen dan de originele. Dit komt door de 
uitvergrootmogelijkheden en het spelen met 
licht/donker contrasten.    
 
Het spreekt vanzelf dat alleen familieleden en 
serieuze onderzoekers toegang kunnen krijgen 
tot het gedigitaliseerde archief. Inlogcodes en 
toegangswachtwoorden geven hiertoe  
bescherming. 
Daarnaast bevat het Loo-Archief een omvangrij-
ke bibliotheek van ruim 3000 boeken en  tijd-
schriften van belang voor onze familiegeschie-
denis. Hierin is veel te vinden over de  woonste-

des en landstreken van onze voorouders, maar 
ook over heraldiek (de wetenschap van familie-
wapens), genealogie, zegelkunde, folklore, spe-
cialistische archiefinventarissen, biografieën, 
kerk- en krijgsgeschiedenis, industriële geschie-
denis zoals baksteenfabrikage. Van enkele tijd-
schriften zijn alle jaargangen compleet, zoals 
"De Nederlandsche Leeuw" (vanaf 1873),  Gens 
Nostra, De Maasgouw, Annalen des Histori-
schen Vereins für den Niederrhein, Mitteilungen 
der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, Kalender für das Klever Land. Op dit mo-
ment is er een summiere inventarislijst van het 
boekenbezit in 1980. Alle aanschaffingen vanaf 
1985 zijn beschreven in een Word-bestand. Bei-
de inventarissen worden nu geïntegreerd in een 
geheel nieuwe professioneel bibliotheekbe-
stand. De bedoeling is om te zijner tijd ook dit 
bestand voor de familie digitaal ter beschikking 
te stellen via de website van de Stichting Loo-
archief.  
 
Behoud door conservering 
Voorts werkt de archief-werkgroep aan de con-
servering van het Loo-archief. Enkele belangrij-
ke actiepunten zijn inmiddels gerealiseerd: 
-1 nieuwe stevige boekenkasten (Lundia, twee-
de hands) ter vervanging van lelijke en doorzak-
kende spaanplaatboekenkasten. 
-2 een op de computer aangesloten luchtvoch-
tigheidsmeter die nauwkeurig het klimaat in de 
archiefruimte registreert. 
-3 betere verlichting in de archiefwerkruimte en 
een betere indeling daarvan. 
-4 nieuwe computerapparatuur (een gift!) en een 
scanner (dankzij uw jaarlijkse contributie) 
-5 enkele bijzondere, zeer kwetsbare objecten 
zijn opgeborgen in speciale zuurvrij kartonnen 
dozen.een vitrinekast voor het exposeren van 
bijzondere, minder kwetsbare objecten, zoals 
foto's, antieke gebedenboekjes en drukwerken. 
 
 

Figuur 2 

Archief ruimten 

Figuur 3 

Hangmappen 
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Er is echter nog veel te doen, zoals: 
-1 verwijderen van roestend metaal in de hang-
mappen (nietjes, paperclips),  van plakband, 
plastic zakjes en hoezen en van niet-zuurvrij 
karton. 
-2 opbergen van foto-negatieven en het be-
schrijven daarvan. 
-3 opbergen van kwetsbare archiefstukken in 
speciaal materiaal 
-4 inbinden van losse jaargangen en tijdschriften 
-5 restaureren van sommige boeken en docu-
menten; denk in dit kader aan ontzuring en con-
servering van kostbare documenten, zoals 
handgeschreven brieven van Van de Loo's tij-
dens de Frans-Duitse oorlog van 1870 op slecht 
briefpapier.maken en inrichten van hangmappen 
voor familieleden, die nog geen hangmap heb-
ben. 
 
Deskundig advies en meerjarenplan 
Het bestuur van de Stichting Loo-Archief heeft 
besloten jaarlijks een bepaald budget ter be-
schikking te stellen om conservering en ontslui-
ting van het archief en bibliotheek mogelijk te 
maken. Zij heeft daaraan de voorwaarde ver-
bonden dat er een degelijk onderbouwd meerja-
renplan komt. Dit plan wordt momenteel opge-
steld, waarbij advies wordt verkregen van res-
tauratiedeskundige mevrouw Christel van der 
Korst-Duggen. Zij heeft de archiefwerkgroep 
leerzame voorlichting gegeven over enkele 
noodzakelijke conserveringsactiviteiten. Zij zal 
ook bij de uitvoering van deze activiteiten be-
trokken blijven.   
 

 
 

 
Uw steun is welkom 
Zonder uw steun kunnen alle plannen en projec-
ten niet worden gerealiseerd. U kunt daartoe 
financieel, fysiek en materieel bijdragen. Uw 
jaarlijkse financiële steun aan de Stichting Loo-
Archief maakt het mogelijk de komende jaren 

budget ter beschikking te stellen voor conserve-
ring, ontsluiting en aanvulling van het familie-
archief. De archief-werkgroep maakt daarom 
graag van de gelegenheid gebruik om het ver-
zoek van penningsmeester Rob van de Loo 
kracht bij te zetten. In zijn brief van november 
2006 doet hij aan u een oproep om onder ande-
re het werk van de archief-werkgroep financieel 
te steunen. Achterin deze uitgave van de Loo-
Kroniek vindt u meer informatie. Bij voorbaat 
veel dank voor uw financiële steun. 
 
Daarnaast is uw fysieke steun ook welkom. De 
archief-werkgroep is op zoek naar uitbreiding 
van het team vrijwilligers. U bent van harte wel-
kom. Wij denken hierbij ook aan de jongere Loo-
s. De bijgaande foto‟s bieden u alvast een voor-
proefje. U kunt ook een keer op proef komen, 
om eens te kijken wat u kunt doen en wat het 
archief allemaal inhoudt. Een aantal keren per 
jaar is de archiefwerkgroep actief in het Loo-
Archief, meestal op een zaterdag van 11.00 uur 
tot ongeveer 15.30 uur in Hilversum. 
Indien u geïnteresseerd bent om een keer te 
komen kijken of om deel uit te maken van de 
Archief-werkgroep, stuur dan een e-mail naar: 
richard.vandeloo@planet.nl  
 
Tenslotte uw materiële steun. Wij houden ons 
aanbevolen voor huwelijksannonces, geboorte-
kaartjes, rouwannonces en andere documenten. 
Dit vormt niet alleen een aanvulling van het ar-
chief, maar het voedt ook de Kroniekrubriek in 
de Loo-Kroniek. Zo blijft iedereen op de hoogte 
van wat er gebeurt in de familie.   
 
Van onze kant informeren wij u in volgende Loo-
Kronieken graag over de voortgang van onze 
activiteiten.   

Figuur 4 

Charlotte van Loo en Richard van de Loo 
In het Loo-Archief 
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De tak Nieuwkoop 
Door Gerard van der Loo, Den Haag. 

Bij een bezoek aan het Loo-Archief te 
Hilversum werd aan tafel een opmerking 
gemaakt over een recent overlijdensbericht van 
iemand van de "Tak Nieuwkoop". Daarbij bleek 
dat niemand van de aanwezigen van het 
bestaan van deze tak af wist. Gelukkig kon ik 
hen omtrent deze tak het volgende vertellen.   
 
Bij mijn onderzoek naar de ouders van mijn 
voorvader: "Jan van de Loo uyt Cleef" kwam ik 
in contact met wijlen  Pieter van de Loo, de 
secretaris van het Loo-Archief. Bij ons zoeken 
naar "Jan uijt Cleef" vonden we in het archief 
van Joost van de Loo een aantekening dat 
Gerardus van de Loo, geboren te Kleef op 8 
november 1722, als zoon van Petrus van de 
Loo en Hendrina Reesing mogelijk de 
voorvader van een nog vaag bekende Loo-tak 
uit Nieuwkoop zou kunnen zijn. Joost had 
namelijk in het verleden schriftelijhke kontakten 
gehad met Van de Loo's afkomstig uit 
Nieuwkoop. 
Weer wat later vernam ik van Pieter dat een 
mevrouw Marianne Groenendijk uit Gouda voor 
haar moeder (een geboren van de Loo) 
onderzoek had gedaan naar deze tak. Ze was 
bij haar onderzoek vastgelopen bij ene Gerrit/
Gerardus van de Loo, overleden in 1810 te 
Nijmegen en had samen met haar moeder een 
bezoek aan het Loo-archief gebracht. Met deze 
Marianne Groenendijk heb ik later telefonisch 
kontakt opgenomen en gegevens uitgewisseld. 
Bij nader onderzoek vond ik in het Rijksarchief 
te Arnhem dat: 
- Gerardus/ Gradus/ Gerrit van de Loo 
begraven is op 14 februari 1810 op het 
Reguliere Kerkhof te Nijmegen en woonde aan 
de Swanengasch B 46a te Nijmegen;  
- Gerardus bij overlijden 87 jaar oud was 
(hetgeen overeenstemt met de door Joost van 
der Loo vermelde geboortedatum); 
- Gerardus geen minderjarige kinderen had 
achtergelaten en  
- dat de aangifte van het overlijden werd 
gedaan door zijn neef Johannes Vervoort. 
Deze Johannes is tot op heden niet gevonden 
alhoewel de naam Vervoort wel meer in onze 
familie voorkomt. 
 
Van deze tak Nieuwkoop bleken in het Loo-
Archief nog geen officiële stambladen 
aanwezig. Wel zijn er destijds door mw. 
Groenendijk zelf, stambladen geproduceerd en 
aan het Loo-Archief verstrekt. 
Uit de stamboom blijkt dat de eerste generatie 

van de familie in Nijmegen woonde. Een 
tweede generatie trekt naar Amsterdam en een 
derde generatie strijkt neer in Nieuwkoop. In 
deze plaats en de omliggende gemeenten 
breidt de familie zich later uit. 
Bij bestudering van de stambladen bleek dat de 
vader van Gerardus van de Loo (= Petrus van 
de Loo) staat vermeld onder stamnummer: 323 
XVI h en 
32 XVI k. 
 
Petrus van de Loo, geboren ongeveer 1680 op 
de Schaarhof in Kessel, overleden 29 augustus 
1730 in Kleef, huwde op 26 januari 1707 in de 
St. Aldegondiskirche in Emmerik met Hendrina 
Reesing. Petrus was molenaar in Kleef en 
woonde volgens een vermelding in het 
doopboek bij de doop van zijn dochter in de 
Spieker aan de Waterpoort in Kleef (Zie 
afbeelding in Loo-Kroniek 52 blz. 8). 
Petrus had: een zuster Petronella (Petra) van 
de Loo, geb. 21-01-1684 Asperden Schaarhof, 
gehuwd 20-05-1710 Asperden met Albert 
Stevens en daarnaast twee broers. De eerste 
broer was Johannes geb. 23-02-1688 op de 
Schaarhof en gestorven 4 juli 1770 op de 
Kreithof in Kessel. Johannes was gehuwd met 
Grietje (Gerritje) van Baal. De tweede broer 
was Angelus (Engel) van de Loo geb. 18 mei 
1685 op de Schaarhof en gestorven 13 oktober 
1743 op de Schaarhof. Hij was gehuwd met 
Anna Roelofs (1719 Kessel) en Mechtilde 
Gossens (1732 Kessel), die beide op de 
Schaarhof overleden. 
Op basis van het vorenstaande kan worden 
vastgesteld dat de Tak Nieuwkoop onderdeel is 
van de Tak Kessel-Ottersum die werd vermeld 
in Loo-Kroniek 38 bladzijde 36 en wel via 
onderstaande afstammingslijn. 
Aansluiting TAK NIEUWKOOP aan TAK 
KESSEL - OTTERSUM 
 
Petrus van de Loe  geb.  1652 Asperden (LK 38 
Blz 36) X Maria van Schewick 
I 
Petrus van de Loe geb. Abt 1680 ?  Molenaar in 
Kleef X Hendrina Reesing 
I 
Gerardus (Gradus, Gerrit) van de Loo geb. 
1722 Kleef X Alydis Janssens 
I 
Petrus van de Loo geb. 1747 Nijmegen X 
Angelina van der Heijden 
I 
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Frederik van de Loo geb. 1778 Amsterdam X 
Neeltje Reehorst 
I 
Christoffel van de Loo geb. 1817 Nieuwkoop X 
Jophanna Maria Dal 
I 
Hendrikus Gerardus van de Loo geb. 1856 
Nieuwkoop X Antonia Mulders 
I 
Hermanus van de Loo geb. 1890 Nieuwkoop X 
Elisabeth van Steijn 
I 
Theodorus Corn. van de Loo geb. 1923 
Aarlanderveen X Theodora M. Verhaar 
I 
Hermanus Jacobus Th. van de Loo geb. 1960 
Gouda  X Carla Cath. van Reede 

Kort verslag Oekraïne-reis 
Door Marie-Thérèse van de Loo den Haag 

 
Week 46 in november 2005 vormt een indrukwekkend hoogtepunt van mijn sabbat. Samen met 
mensen van de stichting „Reik elkaar de Hand‟ (www.redh.nl)  rijden we in twee auto‟s in twee dagen 
naar Berezahny in de regio Ternopil. (ongeveer 200 km. over de Poolse grens). Een deel van de 
groep logeert in het schoolinternaat waar zo‟n 180 kinderen verblijven. Samen met Ilse heb ik een 
heel speellokaal tot onze beschikking, terwijl naast ons in dezelfde ruimte toch gauw zo‟n 16 
kinderen, slapen! Het internaat is al flink opgeknapt de laatste jaren. Er zit een nieuw dak op en er is 
nieuw sanitair. Nu de keuken nog!  
We bezoeken meerdere bejaardenhuizen, een instelling voor gehandicapte meisjes, we hebben 
gesprekken op het ministerie en er blijft ook nog tijd over om L‟viv te bezoeken, de tweede grote 
stad van Oekraïne. Diep geraakt ben ik door de armoede, die zich overal laat voelen, maar ook door 
de hartelijkheid van de mensen. Het is goed dat ik nu vanuit eigen ervaring kan vertellen over de 
nood en met die kennis op zoek kan gaan naar mogelijkheden om daar de allerarmsten te helpen. 
Met name het bejaardenhuis in Saranchuky is een project dat nu alle aandacht verdient. € 45.000,- 
is er nodig om het huis voor 20 – 24 bejaarden zó op te knappen dat ze er een rustige en verzorgde 
oude dag kunnen krijgen. Nu is er enkel één w.c. en één kraan in de keuken. Een keuken, waar je 
als Nederlander van griezelt. Toch hebben we er heerlijke kruidenthee gedronken. Hopelijk lukt het 
de enthousiaste Borre Haver, die er bijna elke maand een week is, om de verbouwing van dat huis 
rond te krijgen. Het ministerie, dat onder de indruk is van wat Borre tot nu toe voor elkaar heeft 
gekregen, heeft toegezegd dan voor de exploitatie te zorgen. En . . . dan werken ze ook mee aan 
het opzetten van nóg 10 huizen naar dit model.  
 
De collecte tijdens de viering oorafgaand aan de reünie heeft bijna €  250,- opgebracht.  
Ton en ik hebben het aangevuld tot een mooi rond bedrag.  
De stichting Reik elkaar de Hand is de familie van de Loo heel dankbaar voor dit royale gebaar! Als 
u niet op de reünie was en toch ook een duit in het zakje wilt doen, dan is hier het gironummer: 
Postbank 355605 t.n.v. Stichting Reik elkaar de Hand,  Kapelstraat 61, NL-5386 BR Geffen of op 
Rabobank 1158.29.946.  
Hartelijke groet van  
 
Marie-Thérèse van de Loo,  
J.C. van der Lansstraat 36, 
2552 HN  den Haag,  
e-mail: m.th.vandeloo@xs4all.nl 
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waar hij ook nu nog woont en werkt als beeldend kunstenaar. Hij groeide op in een gezin dat uiteindelijk 
zes kinderen zou tellen. Na zijn middelbare school studeerde hij aan de Akademie voor Beeldende 
Kunsten in Arnhem. Aanvankelijk was zijn hoofdrichting hier Publiciteit en Vormgeving, later stapte hij over 
naar Vrij Schilderen. Hij verliet de Akademie in het voorlaatste jaar omdat hij meende dat hij er genoeg 
geleerd had. Hij had zich de verschillende technieken (schilderen, etsen, etc.) voldoende meester 
gemaakt en vestigde zich als beeldend kunstenaar. Hij betrok in de loop der tijd verschillende ateliers in 
de Nijmeegse binnen- en “beneden”stad, om zijn definitieve plek te vinden aan de Ubbergseweg 104-106, 
met uitzicht over de Ooijpolder. Inspiratie put hij onder andere uit waarnemingen en indrukken opgedaan 
tijdens een van zijn vele reizen door Zuid-Amerika, Azie en Afrika.   
Michiel heeft een grote reeks verschillende activiteiten als kunstenaar ondernomen. Zo heeft hij jarenlang 
de lay-out van het Nijmeegs Universiteits Blad (NUB) verzorgd.  
Hij illustreerde boeken, ontwierp posters en CD-hoesjes en 
tekende een schitterend maar tot dusverre nog niet uitgegeven 
ganzenbord. Voor het unieke Woolstock festival (een 
muziekconcert voor schapen) ontwierp hij de decors. Hij tekende 
en schilderde portretten, voorbeelden hiervan zijn het postume 
portret van Professor Han Fortman (hangend op de bibliotheek 
van het Psychologisch Laboratorium van de Radboud 
Universiteit)  en zijn recente, eveneens postume olieverfportret 
van Mgr Somers, oud president van het Grootseminarie te 
Haaren. De afgelopen zeven jaar is Michiel zich bovendien gaan 
toeleggen op de mozaiekkunst, zowel met glas als met stenen. 
Hij werkt hier in de Byzantijnse traditie met Venetiaans glas 
waarvan hij met speciaal door hem ontworpen instrumenten 
legbare glasstukjes maakt. Een voorbeeld is “Alma Mater”,  het 
metershoge Madonna mozaiek uit 1999 in de Maria 
Geboortekerk aan de Berg en Dalse weg te Nijmegen. In het 
voorportaal is daar te zien hoe betoverend mooi meer dan 
driehonderdduizend stukjes glas, een voortdurend spel met kleur 
en licht zijn aangegaan. 

Michiel van de Loo 
Michiel is de schilder van het nieuwe portret 
van pastoor Peter van de Loo (1766-1840) 
Door Erik van de Loo, Wassenaar 

Michiel van de Loo werd  7 Juli 1951 geboren in Nijmegen, de stad 

Figuur 1 Michel werkend aan het pastoorsportret. 

Foto: Norbert Voskens, Nijmegen 2005 

Takvertegenwoordigers 

Sedert 14 jaar bestaan er binnen de familie “takvertegenwoordigers”.  Voor sommigen misschien een 
bekend gegeven, voor anderen wellicht niet. Vandaar dat we hier graag aandacht aan besteden.  
De takvertegenwoordigers zijn leden van onze familie die als een “spil” binnen de verschillende takken 
fungeren. Enerzijds om gegevens aangeleverd te krijgen en deze door te spelen ten behoeve van de 
Loo-kroniek en het archief, anderzijds om de contacten tussen het bestuur en de familie te structureren 
en versterken.  
De takvertegenwoordigers worden dus graag door u geïnformeerd over geboorten, huwelijken of duur-
zame relaties, sterfgevallen, adreswijzigingen e.d. binnen de familie. Maar ook van interessante fami-
liepapieren, -documenten of kopieen daarvan, publicaties, foto's en krante-artikelen worden zij graag op 
de hoogte gebracht. Voor de Loo-kroniek en het archief is uw informatie onmisbaar en wij hopen van 
harte dat u hier actief aan wilt bijdragen.  
Hieronder geven wij u de actuele lijst van takvertegenwoordigers met hun e- mail adressen of telefoon-
nummers zodat u een van hen altijd kunt benaderen. Deze lijst vertoont nog lacunes. Niet alle takken 
en subtakken zijn vertegenwoordigd. Aanmeldingen zijn welkom! 
Het spreekt voor zich dat de verstrekking van informatie geheel op basis van vrijwilligheid gaat. Indien 
iemand bepaalde gegevens niet in het archief opgenomen wil zien, wordt dit gerespecteerd.  

Door Huguette Verheijen-van de Loo, Vught 
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Informatie- en actiedag voor takvertegenwoordigers en overige vrijwilligers: 
 
 Zaterdag 29 maart 2008, 14.30 uur - 17.30 uur, waarna optioneel gezamenlijke maaltijd. 
 Loo-Archief in Hilversum (Bergweg 43).  
 Maximaal 25 deelnemers; bij overintekening wordt wellicht een tweede kans gegeven. 

Lijst van Takvertegenwoordigers:  
 
Tak Wetten 

Gilbert van de Loo (Cannes en Malta): gil.vdl@free.fr 

Mevrouw Yvonne van Embden-van de Loo, Utrecht 
Mevrouw Terry van de Loo-van der Linden,  
Bosch en Duin, terry.vandeloo@planet.nl 

Olaf van de Loo, Rosmalen, ovdloo@home.nl 
Richard van de Loo, Soest, richard.vandeloo@planet.nl 
Jeroen van de Loo, Alkmaar, jt.vandeloo@planet.nl 

 
Tak Venlo 

Philo van de Loo, Houten 

Huguette Verheijen-van de Loo, Vught, 073-5119193 
Daan van de Loo, Nieuwegein, 030-6039591 
Mechtild van de Loe, Baarn, 035-5418935 

Hugo van de Loo, 06-22245980 
Boudewijn van de Loo, Rozendaal, b.van.de.loo@planet.nl 
 
Tak Asperden 

Rob van de Loo, Oegstgeest, Robvandeloo@tiscali.nl 
Elisabeth Seifert-van de Loo, Aspermühle, Asperden, 00 49 (0)2823 2082 

Carine Hurkx-van de Loo, Eindhoven, alex.hurkx@wanadoo.nl 
Marcus van de Loo, Hamburg 
Anne-Mareike Hinz-van de Loo, Mülheim a/d Ruhr, 00 49 (0)208 401194 

Paul van de Loo, Bergschenhoek, paul.paulien@wxs.nl 
Wim van de Loo, Eindhoven, 040-2438014 
Floris van de Loo, De Meern, 030-6665152 

Franz-Georg van de Loo, Wiesbaden, 00 49 6122 3499 
Jan van de Loo, Frankfurt, jan.van-de-loo@t-online.de 
Andreas van de Loo, Hamburg, andreasvandeloo@aol.com 

Carlo van de Loo, Den Haag, 070-3835233 
 
Tak Koblenz 

Jürgen van de Loo, Bremen, 0412-3499966 
Claus van de Loo, Überlingen, C.vdLoo@t-online.de 
 
Tak Hassum-Dordrecht 

Maarten van der Loo, Amsterdam, mwm.van.der.loo@hcc.nl 
Adriano van der Loo, Amsterdam, adriano@vanderloo.org 

Theo van der Loo 
 
Tak Emmerik-Duisburg 

Heiner van de Loo, Triglitz, 00 49 (0)33981 84815 

In beginsel komen de takvertegenwoordigers eens per jaar met het bestuur bij elkaar waarbij 
(wenselijke) ontwikkelingen en ideeën voor het nieuwe jaar worden besproken. Ook uw  ideeën stellen 
wij op prijs welke u via de takvertegenwoordiger of direct aan het bestuur kenbaar kunt maken.  

Wijzigingen in het Bestuur van de Stichting Loo-Archief 
 
Huguette Verheijen is sinds 2006 bestuurslid van de Stichting Loo-Archief als opvolger van 
Boudewijn van de Loo, die na vele jaren trouwe dienst afscheid heeft genomen. En nu we het toch 
over bestuurswijzigingen hebben: ook Tom van de Loo (Venlo) is teruggetreden uit het bestuur. 
Zowel Tom als Boudewijn hebben grote verdiensten gehad voor de Stichting Loo-Archief. Het bes-
tuur dankt hen voor hun jarenlange inzet en wijze raad.  

Milou met 

haar 
grootmoe-
der Flop 

van de 
Loo-van 
der Grin-

ten 

Ten huize van 

de bruid: 
Elisabeth van 
de Loo en 

Reinoud 
Huige 
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Door Marianne Groenendijk, Gouda 
Laat ik mee eerst even voorstellen, mijn naam 
is Marianne Groenendijk geboren op 13 dec 
1964 in Gouda. Ik ben een nazaat van een tot 
nu toe bijna onbekende tak “van de Loo” nu 
genaamd tak Nieuwkoop. 
Rond dit dorp wonen thans nog de meeste 
nazaten. Met behulp van Gerard van der Loo uit 
Den Haag en het Loo Archief (wijlen Pieter van 
der Loo), is er een verbinding gevonden tussen 
deze onbekende tak en de andere takken van 
de Lo(o)(e) familie uit het Kleverland. 
 
Nadat ik met mijn eigen naam ben bezig 
geweest (de Groenendijken wonen de laatste 
400 jaar vastgeroest ergens tussen Gouda en 
Woerden, weinig spannends dus) ben ik 
begonnen aan de stamlijnen van mijn 
grootouders van moederskant. 
Mijn opa Hermanus van de Loo geboren in 
Nieuwkoop op 19 jan 1890, overleden 31 okt 
1959 en mijn oma Elizabeth Maria Geetruida 
van Steijn geboren op 7 april 1891 in 
Aarlanderveen, overleden 10 jan 1974. woonde 
met 8 kinderen in Aarlanderveen. (Haar ouders: 
Theodorus van Steijn en Alida van der Pijl) 
  
Antonia Cornelia(To) geboren 21 maart 1921, 
overleden op 23 juni 1949 
Theodorus Cornelis(Dorus) geboren 7 mei 
1923, overleden 21 sept 1988 
Alida Gerarda (Ali) geboren 2 nov 1924 
Petronella Paulina(Nel) geboren 9 dec 1925 
Hendricus Gerardus(Henk) geboren 13 okt 
1927, overleden 8 dec 1941 
Cornelia Gerarda(Corrie) geboren 4 april 1931, 

overleden 2 feb 2004 
Maria Johanna Gerarda(Riet) geboren 19 april 
1933, overleden 1 juli 1985 
Elizabeth Maria Gerarda(Bep) geboren 15 april 
1935 
 
Hermanus komt uit een gezin met 12 kinderen, 
zijn ouders waren Hendrikus Gerardus van de 
Loo, geboren op 22 juni 1856 in Nieuwkoop, 
overleden 5 nov 1918 en Antonia Mulders 
geboren 8 mei 1855 in Nieuwkoop, overleden op 
18 april 1935. 
 
Een van zijn broers, Christophorus (geboren 15 
sept 1883) is omstreeks 1929 geëmigreerd naar 
Canada samen met zijn vrouw Leentje de Jong 
en 8 van zijn 9 kinderen.(Antonia Gijberta 
geboren 1909 bleef thuis) Joahnna Petronella, 
Hendrikus Gerardus, Gijsberta Maria, Johannes 
Petrus, Petronella Paulina, Petrus Adrianus, 
Cornelis Antonius en Leonardus Cristophorus. 
Met deze geëmigreerde tak is nog steeds 
contact. Zijn wonen(woonden) in en rond Kirkfield
(Ontario) Mijn tante Nel heeft een aangrijpend 
verhaal geschreven over deze emigratie en de 
moeilijke tijden daar. Hier een klein stukje daaruit: 
 
“Zij hebben (Chris en Leentje) heel lang op de 
vrachtboot gevaren eer ze in Canada waren en 
toen ze daar aan kwamen was er niets, geen 
pater, geen huis, geen werk. Toen moeten ze zelf 
op zoek en zijn bij een farm terecht gekomen en 
hij kon daar met 2 oudste zonen komen werken. 
Ze kregen een groot kippenhok en daar moesten 
ze met zijn allen in wonen. Maar ze konden geen 
engels spreken, dat moest alles nog geleerd 
worden en de kleinste moesten naar een school. 
Dat was armoe troef daar in die tijd. En de boer 
betaalde maar niet uit. Dus al hun spaargeld wat 
ze meegenomen hadden ging op aan eten. Dat 
heeft wel een half jaar geduurd, toen was alles op 
en de jongens zijn toen zelf op ander werk 
uitgegaan en zijn toen in Kirkfield(Ontario) terecht 
gekomen, ze zijn daar naar de pastoor gegaan en 
die heeft ze verder geholpen. Tot ze een huisje 
en werk gevonden hadden en een school voor de 
jongste kinderen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onbekende tak Nieuwkoop 

Foto 1 

Gezinsfoto 
waarschijnlijk 1939 
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Cornelia Antonia geboren 19 mei 1882 gehuwd 
met Thomas van Leeuwen, zij kregen ook 5 
kinderen (Bets, Jan, To, Nel en Marg) 
 
 
Simon Hermanus geboren 27 april 1885 
gehuwd met Kee Tijsterman, zij kregen 4 
kinderen (Jo, To, Henk en Toon) 
 
Hermanus geboren 3 april 1887, overleden 27 
mei 1887 
Petrus geboren 19 mei 1888, overleden 10 okt 
1891 
 
Antonia geboren 4 okt 1891 gehuwd met Jan 
Zimmerman, zij kregen 3 kinderen( Kees, Henk, 
Bep) 
 
Johannes Gerardus geboren 1 april 1894 
gehuwd met Huibertje Eijs, zij kregen 8 
kinderen (Henk, Alie, Tonny, Wil, Kees, Jopie, 
Wim en Riet) 
 
Petronella Paulina geboren 17 juli 1896, 
overleden 4 juni 1903 
 
Alberta geboren 20 okt 1897 gehuwd met Gert 
Aartman, ook zij kregen 8 kinderen( Bertha, 
Toon, Cor, Gert, Leen, Rika, Siem en Ria) 
 
Theresia Maria Hubertina geboren 11 feb 1899 
gehuwd met Koos Kempers, met 10 kinderen
(Afra, Henk, Dirk, Toon, Carrie, Jan, Riet, 
Greet, Joop en Co) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Maar het mooiste van het verhaal volgt tijdens 
en na de 2e wereldoorlog. Een aantal dagen na 
de bevrijding staan twee zonen van Chris in 
Aarlanderveen voor de deur. Zij hebben 
meegeholpen Nederland te bevrijden. Groot 

feest in huize van de Loo 
en in het hele dorp.”  
 
 
 

Hermanus en Elizabeth van Steijn en hun 8 
kinderen hebben het tijdens de oorlog redelijk 
gehad, doordat ze in een dorp leefden was het  
eten iets minder schaars dan in de stad. Wel 
verloren ze een zoon (Henk) door een vreselijk 
verkeersongeluk. Hij kwam met zijn fiets onder 
een vrachtwagen terecht. 
  
Het volgende is nog bekend van de rest van de 
broers en zussen van Hermanus en 
Christophorus: 
 
Maria Johanna geboren op 17 mei 1881 
gehuwd met Arie Wesseling, zij kregen 5 
kinderen (Tony, Herman, Henk Riet en Annie) 
Zij hadden een kruidenierszaak in Den Haag. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  4 

Chris en Leentje, het eerste huisje in Canada 

Foto 2 

Trotse Hermanus in het midden 
geflankeerd door 

de 2 canadezen, samen diverse neefjes 

en nichtjes 

Foto 3 

Henk van de Loo(1927-1941) 
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We hebben met deze Nieuwkoopse tak in januari 2005 een reünie gehouden van alle nazaten van 
Hermanus en Elizabeth. Daarbij heb ik onze stamlijn laten zien, iedereen was zeer enthousiast om 
dit alles te zien. Terwijl ik op dat moment nog niet eens een verbinding had met de rest van de “Loo” 
takken. Er konden gelijk wat correcties uitgevoerd worden. Kletsen, verhalen, herinneringen en 
gegeten natuurlijk. Van deze dag is onderstaande groepsfoto gemaakt. 
 
Reunie januari 2005 vrijwel alle nazaten van Hermanus van de Loo en Elizabeth van Steijn  
 

Foto 5 

Groeps foto tijdens reünie januari 2005   

Naschrift van de redactie 
 
De auteur van dit artikel heeft bij haar verhaal nog een uitgebreide bijlage van 20 pagina's 
gevoegd: de opklimmende stamreeks van Hermanus van de Loo (1890-1959) tot Wessel vamme 
Loe uit Marl die was gehuwd met Hadewych Stecke (18 generaties) en een uitgebreid overzicht 
van de tak Nieuwkoop in de huidige generaties, uitgewerkt vanaf Fredrik van de Loo (geb. Amster-
dam 8.12.1778, overleden te Nieuwkoop 24.9.1831) in eerste echt gehuwd met Neeltje Reehorst 
en in tweede echt met Maria van Niekerk. Beide documenten vormen een belangrijke aanvulling 
van de collectie van het Loo-Archief. Deze bijlage is te omvangrijk voor publikatie in dit tijdschrift, 
maar zal een plaats krijgen in het nog uit te geven famillieboek Van de(r) Loo. 
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De Loo-Kroniek is een uitgave van de Stichting Loo-Archief en verschijnt één of twee maal per jaar. 
Begunstigers van de Stichting ontvangen het tijdschrift kosteloos. De minimumbijdrage voor 
begunstigers bedraagt € 15,--  per jaar. Zonder wederopzegging wordt het donateurschap 
automatisch verlengd. 
De stichting heeft ook een website: www.loo-archief.nl. 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Loo-Archief worden 
gepubliceerd. Gegevens mogen ten behoeve van privé-doeleinden worden gebruikt. 

Adreswijzigingen en opgave nieuwe 
begunstigers gaarne aan: 
Abonnementenadministratie; 
Sterappelhof 50, 
2728 KR Zoetermeer,  
e-mail: lex@vanderloo.nu 

Stichting Loo-Archief,  
Philo van de Loo,  
Gravenborch 11,  
3992 CA  Houten,  
Tel: 030-6351611, 
e-mail: philo.van.de.loo@wanadoo.nl 

Redactieteam: Floris van de Loo, Richard van de Loo en Lex van der Loo (eindredactie). 
Nils van de Loo (opmaak)  

Colofon 

In NEDERLAND: Bankrekening van de Penningmeester: ABN-AMRO nr 54.20.16.664  t.n.v. Stich-
ting Loo-Archief, POSTBANK nr  44 03 940 te Oegstgeest 

Gegevens voor de rubriek “Kroniekgegevens” kunnen gestuurd worden aan de secretaris van de Stichting Loo-Archief, 
Philo van de Loo, Gravenborch 11, 3992 CA  Houten.  
We verzoeken u een exemplaar van uw geboorte-kaarten, huwelijksaankondigingen, overlijdenskaarten, enz te sturen 
ten behoeve van het archief.  




