
Ruim dertig jaar geleden heb ik in dit 
tijdschrift een uiteenzetting gegeven over 
het familiewapen Van de(r) Loo 1). Lange 
tijd meende ik dat daarmee het laatste 
woord was gezegd over ons 
familiewapen. Dat blijkt toch niet het 
geval te zijn, zoals hier zal worden 
toegelicht. Heraldiek (wapenkunde) is 
spannender dan men vaak denkt, want 
het heeft te maken met betekenisgeving 
en positionering van een persoon, 
geslacht of instelling 2). 

Achtergrond en probleemstelling 
Ik weet nog goed hoe bijzonder ik het 
vond om voor mijn 21ste verjaardag een 
ring te krijgen met het familiewapen. Ik 
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stapte daarmee in een traditie, want ook 
mijn vader, grootvader en overgrootvader 
hadden een wapenring 3). Aan de muur in 
de salon van mijn ouderlijk huis in 
Nijmegen hing een ingelijste, gekleurde 
afbeelding van het Loo-wapen 4). Later, 
toen ik mij geleidelijk aan meer voor 
familiegeschiedenis ging interesseren, 
ontdekte ik het familiewapen op de 
omslagen van de Loo-Blätter van Leo van 
de Loo en in de oude Loo-Kronieken van 
Joost van der Loo. Met het familiewapen 
Van de(r) Loo doel ik op het volle wapen, 
dus de kram op het schild en gedekt met 
de aanziende helm, met helmkleed en de 
drie paar struisveren, elk paar beladen 
met de zwarte kram. Opgegroeid in deze 
traditie, was het volle Loo-wapen voor mij 
een definitief gegeven. Dit was “ons” 
familiewapen, wat ons onderscheidde 
van andere families. 
 
Of toch niet? Het volle Loo-wapen wordt 
ook nog gevoerd door een andere familie: 
de adellijke familie de Loë in Nederland 
en Von Loë in Duitsland. In het 
Nederland’s Adelsboek van 1999 staat dit 
wapen als volgt beschreven: in zilver een 
driemaal geweerhaakte zwarte kram, de 
opening naar beneden. Een aanziende 
helm; wrong en dekkleden: zwart, 
gevoerd van zilver; helmteken: drie paar 
struisveren, elk paar overtopt met een 
kram van het schild. De veren telkens 
uitgebogen en de linker de rechter 
bovenaan kruisend, de beide buitenste 
paren zwart en zilver, het middelste paar 
zilver en zwart. Deze beschrijving komt 
geheel overeen met de kenmerken van 
het volle wapen Van de(r) Loo. Hoe kan 
dit eigenlijk? Kunnen twee verschillende 
families toch hetzelfde wapen voeren? 
Wat is hier aan de hand? 

Dr. Richard van de Loo,  
27 december 2009 

Afbeelding 1 
Het Loo-wapen zoals dat 

jarenlang de omslagen 
sierde van de door Leo 
van de Loo (Asperden 

1887-1957 Essen) 
uitgegeven Loo-Blätter 

(1934-1941) 
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Twee families uit één stam 
De overeenkomst in wapen tussen de 
adellijke familie de/von Loë en de niet-
adellijke familie Van de(r) Loo heeft alles 
te maken met de gemeenschappelijke 
oorsprong van beider families. De familie 
Van de(r Loo is namelijk een zijtak van de 
adellijke hoofdstam. Bruen van de Loe, 
stamvader van de familie Van de(r) Loo, 
is namelijk een buitenechtelijke zoon van 
ridder Johan van de Loe, van wie heden 
ten dage in Nederland en Duitsland (en 
inmiddels ook daarbuiten) bloeiende 
adellijke familie De en Von Loë afstamt. 
De gemeenschappelijke oorsprong 
verklaart het identieke wapengebruik. 
Toch blijft er iets knagen. Indien wapens 
juist bedoeld zijn als onderscheidend en 
daarmee tegelijk bindend symbool in een 
familie, kan men zich afvragen waarom 
twee verschillende families, met zeker in 
vroegere eeuwen een zeer verschillende 
maatschappelijke status, toch exact 
hetzelfde wapen voeren. Het zou toch 
logischer zijn wanneer op de een of 
andere manier de verschillende positie en 
achtergrond van beider families ook in 
het familiewapen tot uitdrukking waren 
gebracht. Laten we daarom het 
wapengebruik in beider families eens 
nader beschouwen. 

Wapengebruik in de adellijke familie 
De/Von Loë 
Zoals Joost van der Loo in 1955 
overtuigend heeft uiteengezet, is de kram 
in het Loe-wapen oorspronkelijk een 
sprekend wapen, omdat deze 
wapenfiguur vanaf de tweede helft 14e 
eeuw werd gevoerd door enkele leden 

van de adellijke Westfaalse familie 
Crampe 5). Opvallend is dat de tot nu toe 
oudst bekende stamvader van het 
geslacht Loe/Loo, Wessel vamme Loe 
(Wessel I), eveneens in dezelfde tijd met 
de kram als wapen zegelde. Zijn zegel 
hangt aan een oorkonde van 1364 
(afbeelding 4) 6). Na zijn overlijden 
zegelde zijn echtgenote Hadewijch 
Stecke, met het alliantiewapen Loe/
Stecke (afbeelding 5) 7). 
Mede gezien deze overeenkomst in 
familiewapen, ligt verwantschap met de 
familie Crampe voor de hand. Wessel I 
en zijn nakomelingen voerden overigens 
uitsluitend de kram als wapen (het 

Afbeelding 4 Wapenzegel van Wessel vamme 
Loe (Wessel I), 1364: de kram op het schild, 
zonder verdere versiering. 

Afbeelding 2 
Het Loo-wapen, zoals 

weergegeven in opdracht 
van Joost van der Loo 

(1917-1985), oprichter van 
de Stichting Loo-Archief. 
De vorm van de kram is 

ontleend aan de vorm van 
de kram van het 
wapenzegel (zie 

afbeelding 6) van ridder 
Johan van den Loe (1405-

1476), de vader van 
stamvader Bruen. 

Afbeelding 3 
Het Loo-wapen geschilderd in 1979 door de 
Bossche kunstschilder Henk de Laat (1932-
1995) in opdracht van de auteur.  
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stamwapen). Ook zijn kleinzoon Johan 
van den Loe, ridder, zegelde nog alleen 
met de kram op een schild (afbeelding   
6) 8). 
Vanaf eind 15e eeuw komt het volle 
wapen, dus met de struisveren en de drie 
krammetjes in top, in zwang. Johans 
zoon Wessel III zegelt in 1486 met het 
volle wapen, dus met helm en helmteken 
9). De kleinzoon van deze Wessel III, 

Frans van den Loe, zegelt eveneens met 
het volle Loë-wapen (afbeelding 7) 10). 
Naast zegels illustreren grafstenen en 
andere gedenkstenen dit veranderend 
wapengebruik. Zo siert het volle Loe-
wapen de wapensteen met de wapens 
van Frans van den Loe en zijn 
echtgenote Sophie van Nesselrath het 
molengebouw bij kasteel Wissen. Deze 
wapensteen dateert uit 1545. Van iets 
latere datum (ongeveer 1550) dateert de 
monumentale renaissanceschouw in 
Wissen met eveneens de familiewapens 
Loe en Nesselrath; een werk van 
niemand minder dan de bekende 
beeldhouwer Arnt van Tricht 11). In eigen 
land prijkt het volle Loe-wapen op de 
monumentale grafsteen uit 1564 van 
Herman van den Loe, tegenwoordig 
ingemetseld in de ingang van de RK Kerk 
te Groessen (bij Duiven, ten oosten van 
Arnhem) 12). Bij de verheffing tot baron 
(Freiherr) van Degenhardt von Loë van 
Wissen en zijn nakomelingen in 1629 
werd de wapenbeschrijving vastgelegd in 
een oorkonde (diploma). Het volle Loe-
wapen is verder te vinden op 
kwartierstaten bij opname in een van de 
ridderschappen of ridderorden, zoals de 
Duitse Orde, op zilverwerk en portretten. 
Kortom, binnen de familie de/von Loë is 
tot op heden een duidelijke en gevestigde 
traditie van wapenvoering, geheel in lijn 
met de wapenvoering door oude adellijke 
families. Hoe is dit gebruik bij de familie 
Van de(r) Loo? 

Afbeelding 5 
Zegel van Hadewijch Stecke als weduwe van 
Wessel vamme Loe in 1404. Het feit dat haar 
man overleden is, zal de reden zijn dat haar 
eigen familiewapen (Stecke) links staat, op de 
heraldisch gezien belangrijkste plaats, en de 
Loe-kram rechts. 

Afbeelding 6 
zegel van ridder Johan van den Loe, 1445. De 
kram op het schild is geplaatst in een driepas, 
een driehoekige, gothische geometrische 
versiering. 

Afbeelding 7 
zegel van Frans van den Loe, heer van 
Wissen, met het volle Loë-wapen, 1543. 



Wapengebruik in de familie Van de(r) 
Loo 
Stamvader Bruen van den Loe had in 
Weeze de ambtelijke functie van richter13) 
en beschikte daarom over een zegel. In 
1492 en volgende jaren (tot 1509, het 
vermoedelijke jaar van zijn overlijden) 
zegelt hij, zoals Joost van der Loo in de 
inleiding van de genealogie Van de(r) Loo 
in het Nederland’s Patriciaat van 1965 
schrijft, “met dezelfde wapenfiguur als 
zijn vader, doch gebroken met een 
kleinere kram binnen de ronding van de 
grotere.” Bruen voerde dus de kram als 
wapen, maar met een variant (afbeelding 
8 en 9). 
De reden voor deze variatie op het kram-
wapen lag in het feit dat Bruen hierdoor 
tot uiting bracht dat hij weliswaar een 
zoon was van ridder Johan, maar dat hij 
door zijn onwettige afstamming een 
andere positie had ten opzichte van zijn 
adellijke halfbroers en halfzussen. Die 
andere positie wordt onder meer 

zichtbaar doordat de adellijke Wessel van 
Loe van Wissen zijn halfbroer Bruen 
aanduidt met “Bastardbruder” , een 
aanduiding die aan duidelijkheid niets te 
wensen overlaat. Trouwens ook Bruen 
zelf omschrijft zichzelf in 1492 trots als 
“natuerlijke Soen Heren Jans van die 
Loe” 16). Bruens achterkleinzoon Jan van 
de Loe van Abroeck zegelde, eveneens 
in de ambtelijke functies van richter en 
schepen (in 1583 en 1588), met het 
kramwapen voorzien van een ster in de 
opening van de kram (afbeelding 10      
en 11).  
Er is dus wederom sprake van een 
variant van het Loo-wapen, ter 
onderscheiding van het wapen van de 
adellijke Loe’s. 
Opmerkelijk is het zegel van Seger van 

Afbeelding 10 
zegel van Jan van de Loe-
Abroeck (1525-omstreeks 
1600), Richter te Weeze, 

1583. In de kram een 
zevenpuntige ster. 

Randschrift: Jan ..n de Loe 
17). 

Afbeelding 11 
zegel van Jan van de Loe-Abroeck, als richter 
te Weeze, 1588; de ster in de opening van de 
kram is goed zichtbaar 18). 
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Afbeelding 9 
zegel van Bruen van den Loe als richter te 
Weeze, 1502. Op het schild staat een dubbele 
kram. De weerhaken aan de buitenzijde van 
de grote kram zijn duidelijk zichtbaar 15). 

Afbeelding 8 
zegel van Bruen van den Loe als richter te 
Weeze, 1492. Randschrift: S(igillum) Br…. 
van… Loe. Op het schild staat een dubbele 
kram14). 



nog wel bekend. Van een omvangrijk 
gebruik van dit wapen in de familie is 
echter geen sprake. Mij zijn in elk geval 
tot op heden geen tot de verbeelding 
sprekende voorbeelden bekend van 
wapengebruik door onze familie in de 17e 
en 18e eeuw. Geen grafstenen, 
gedenkstenen, schouwen of 
familieportretten met het familiewapen, 
evenmin op glas-in-lood ramen of op 
zilverwerk. Dit dus allemaal in grote 
tegenstelling met het wapengebruik bij de 
verre adellijke familietak. 

Hernieuwd wapengebruik bij de familie 
Van de Loe/Loo uit Asperden 
Terugblikkend kan worden vastgesteld 
dat de familie Van de(r) Loo tot begin 19e 
eeuw voor zover bekend nooit het volle 
“adellijke” Loe-wapen heeft gevoerd. De 
enige mij bekende uitzondering die deze 
regel bevestigt is het wapen van Seger 
van de Loe van Abroeck, dat echter op 
één belangrijk punt toch een verschil laat 
zien: géén drie kleine krammen op de 
struisveren. In de loop van de eerste helft 
van de 19e eeuw gaat dit echter 
veranderen. Het mij oudst bekende 
gebruik van het volle Loo-wapen dat 
geheel identiek is met adellijke Loë-
wapen, is dat op de zilveren beker uit 
1839 voor het gouden priesterfeest van 
pastoor J.P. van de Loe uit Asperden 
(afbeelding 13) 21). 
Vanaf die datum is het volle Loo-wapen 
aan een snelle opmars in onze familie 
begonnen. Te noemen valt het uit 1858 
daterende grafmonument Van de Loo op 
het kerkhof te Ottersum met het fraaie 

de Loe, kleinzoon van Bruen. In 1558 en 
volgende jaren zegelt hij als leenman van 
Wissen met de kram zonder verdere 
toevoegingen 19). Het schild wordt gedekt 
door een helm met drie (struis)veren, 
maar zonder de drie krammetjes. Dit 
wapen is opmerkelijk, want het is het mij 
enig bekend 16e eeuwse Loo-wapen dat 
de helm met de veren vertoont. Het lijkt 
sterk op dat van de adellijke Loe’s van 
Wissen, met als enige verschil dat de drie 
krammetjes op de struisveren ontbreken. 
In 1659 ondertekende Bernt van de Loe 
(1595-eind 1666 of begin 1667) als 
schepen van Asperden een acte met zijn 
merkteken: een kram zonder verdere 
toevoegingen 20). Ruim 150 jaren na 
Bruen was de kram als wapenfiguur bij 
de familie Van de Loe in Asperden dus 

Afbeelding 12  
Overzicht familierelaties 
adellijke Wissener Loe’s 

en Abroecker Loe’s. 
De stippellijn geeft de 

illegitieme afstamming van 
Bruen aan. 

Afbeelding 13  
Het volle Loo-wapen op de 
zilveren beker van pastoor 

J.P. van de Loe te 
Asperden, 1839; 

geschonken door zijn 
neven uit Wetten bij zijn 

gouden priesterfeest. Foto: 
fotografie Romanesco te 

Oisterwijk. 
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Loo-wapen, zoals afbeeldingen 14 en 15 
laten zien. 
Daarnaast circuleren er in de familie nog 
oude wapenringen (midden 19e eeuw) en 
lakstempels met het familiewapen. Mij 
zijn ook enkele glas-in-lood ramen 
(eerste helft 20ste eeuw) met het Loo-
wapen bekend, nog steeds in 
familiebezit. Deze ontwikkeling hangt 
ongetwijfeld samen met de toegenomen 
financiële en maatschappelijke status van 
de (vroeg) 19e eeuwse Van de Loo’s in 
Asperden, Wetten, Ottersum, Maasbree 
en Koblenz. Zij waren 
grootgrondbezitters, steenfabrikanten, 
brouwers, ondernemers en geziene 
medici of een combinatie hiervan. De 
toegenomen welvaart, leidde tot 
toegenomen “standsbewustzijn”, waarvan 
het voeren van het familiewapen mede 
een uiting was. 

Vermeende adeldom in de familie    
Van de Loo 
Een verdere impuls aan het gebruik van 
het volle Loo-wapen gaf de in Asperden 
geboren jurist en familiehistoricus Leo 
van de Loo (1887 – 1958). Op de 
omslagen van het door hem eind jaren 
’20 van de 20ste eeuw begonnen 
familietijdschrift Loo-Blätter prijkte het 
volle Loo-wapen. In twee door hem in 
1918 en 1933 uitgegeven boeken over de 
familiegeschiedenis en in verschillende 
artikelen in zijn Loo-Blätter gaat hij in op 

de band tussen de adellijke en niet-
adellijke Loe’s. Zijn verdienste is dat hij 
deze oude band op vele door hem 
ontgonnen en ontdekte historische 
bronnen staaft. Geleidelijk aan komt hij 
echter op een hellend vlak doordat hij de 
stelling verdedigt dat de familie Van de 
Loo adellijk zou zijn, althans dat er 
volgens hem allerlei “bewijzen” zouden 
zijn van vermeende adeldom van 
stamvader Bruen en dus ook van zijn 
nazaten. Joost van der Loo heeft dit 
sprookje terecht doorgeprikt 22). 
Stamvader Bruen was een illegitiem kind 
en had geen adellijke status. Niets wijst 
er trouwens op dat hij pretenties in die 
richting had en zijn nazaten evenmin. Die 
hadden trouwens wel andere zaken aan 
hun hoofd, want door verschillende 
oorlogen en crises hadden onze 
voorouders in de 16e en 17e eeuw in 
economische zin zware tijden. 

Rechtmatigheid van het Loo-wapen 
Het is een goed heraldisch gebruik dat 
men als familie een onderscheidend 
wapen voert en zich niet “onrechtmatig” 
het wapen van een andere familie 
toeeigent. In het geval van de familie Van 
de(r) Loo ligt dit anders, want er is een 
aantoonbare familierelatie met de 
adellijke Loë’s. Bovendien wordt het volle 

Afbeelding 14  
Het volledige Loo-wapen op het 
grafmonument uit 1858 voor Gerardus van de 
Loo (1775-1858) op het R.K. kerkhof te 
Ottersum. Foto: Richard van de Loo, 

Afbeelding 15  
grafmonument voor Gerard van de Loo en zijn 
echtgenote Anna van den Berg op het R.K. 
Kerkhof te Ottersum. Dit grafmonument staat 
op de gemeentelijke monumentenlijst en is 
onlangs door een enthousiaste groep 
vrijwilligers gerestaureerd. Het kruis aan de 
bovenzijde is verdwenen; daarvoor in de 
plaats een ronde knop. Foto Richard van de 
Loo, december 2009 
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wapen inmiddels al vele generaties lang 
en bewijsbaar vanaf 1839 in de familie 
Van de(r) Loo gevoerd. Seger van de Loe 
van Abroeck, hoewel geen stamvader 
van de thans levende Van de(r) Loo’s, 
voerde in de tweede helft van de 16e 
eeuw zelfs de struisveren in zijn wapen, 
zij het zonder de drie krammen. Er is dus, 
zeker vanaf 1839, sprake van een 
gevestigde traditie. Hieraan kan nog 
worden toegevoegd, dat er begin 19e 
eeuw nog geen Centraal Bureau voor 
Genealogie was, waar familiewapens 
konden worden geregistreerd. Sinds 
1814 kende Nederland weliswaar een 
Hoge Raad van Adel, maar dit instituut 
richtte en richt zich uitsluitend op adellijke 
families. Er was kortom in die tijd minder 
kennis beschikbaar over heraldisch 
gebruik door niet-adellijke families. De 
familie Van de(r) Loo heeft vanuit haar 
bekendheid met de kram als 
familiewapen zich georiënteerd op 
voorbeelden van het volle wapen. En die 
voorbeelden waren in haar omgeving 
volop voorhanden, namelijk bij de 
adellijke Loë’s. Er is daarom naar mijn 
mening geen sprake van onrechtmatig 
wapengebruik binnen de familie Van de(r) 
Loo. Aan de andere kant, met de kennis 
van nu, kan men het jammer vinden dat 
onze voorouders indertijd niet de kans 
benut hebben om een meer eigen en dus 
van de adellijke familie onderscheidende 
variant te maken. 

Variaties van het Loo-wapen 
Als men niettemin de wapens van beider 
families onderscheidend wil maken, ligt er 
binnen het bestaande wapengebruik in 
elk geval één concrete mogelijkheid. De 
adellijke familie is namelijk gerechtigd om 
op de helm de rangkroon van hun 
adellijke titel te plaatsen; in dit geval een 
baronnenkroon met zeven parels. Ook 
als een adellijke Loë in zijn of haar ring 
uitsluitend het schild met de kram als 
wapenfiguur voert, kan deze rangkroon 
los boven het schild worden geplaatst. De 
rangkroon heeft dus een 
onderscheidende functie. Zelfs binnen de 
adellijke familie kan men dan zien met 
welke tak men van doen heeft, want 
naast een baronale respectievelijk 
Freiherrliche tak, bloeit een grafelijke tak 
die een rangkroon met 9 parels voert. 
De familie Van de(r) Loo had indertijd ook 
andere keuzes kunnen maken. Zij had 
bijvoorbeeld kunnen teruggrijpen op de 
oudste wapenvoerders in hun familie. Die 
voerden namelijk, zoals hier toegelicht, 
een kleinere kram in de opening van de 

grotere of hadden een ster toegevoegd. 
Er is mij binnen onze familie één (nog 
volop levende) persoon bekend, die 
recentelijk bewust de keuze heeft 
gemaakt voor het wapen van stamvader 
Bruen. Zijn fraaie wapenring vormt een 
hommage aan onze stamvader. Een 
dubbele kram is duidelijk onderscheidend 
van de enkele kram. Wanneer onze 
familie tot dit wapen zou overgaan, zou 
dit een zonder meer rechtmatige stap 
zijn. Er ligt, zoals hier uiteengezet, 
aantoonbaar bewijs hiervoor. 
Er zijn echter nog andere mogelijkheden, 
die minder ingrijpend zijn dan een 
wijziging van het schild- of stamwapen. 
Men zou bijvoorbeeld kunnen besluiten 
tot een andere kleur, bijvoorbeeld goud in 
plaats van zilver. Dit voelt echter niet 
goed, omdat goud als kostbaarder geldt 
dan zilver, waarmee de niet-adellijke 
familie zich als het ware “boven” de 
adellijke familie zou plaatsen. Dan ligt 
een andere kleur voor de kram, 
bijvoorbeeld donkerblauw of rood, eerder 
voor de hand. Hiertegen pleit echter dat 
zwart toch wel bij uitstek de natuurlijke 
kleur is van een ijzeren gebruiksvoorwerp 
als een muurkram. Er staat echter nog 
een derde weg open: een variatie van het 
helmteken. 

Variatie van het helmteken 
In plaats van een variant van het 
stamwapen (de kram op het schild), kan 
ook een variant van het helmteken 
onderscheidend zijn als familie. Het 
bestaande helmteken (de drie paar 
struisveren met de drie krammetjes) is 
door de adellijke familie in gebruik 
genomen nadat de familie Van de(r) Loo 
was afgetakt. De drie paar struisveren 
met op elk paar de kram zijn dus bij 
uitstek het teken van de adellijke tak. Een 
eigen, uniek helmteken voor de familie 
Van de(r) Loo maakt het Loo-wapen 
onderscheidend van dat van de adellijke 
familie. 
Hoe zou dan het helmteken van onze 
familie eruit kunnen zien? Ook hier geldt 
weer dat het logisch is om aan te sluiten 
bij de geschiedenis en dus de oorsprong 
van onze familie. Bruen en zijn kinderen 
en kleinkinderen vindt men in het rijke 
archief van kasteel Wissen terug met de 
toenaam en soms zelfs uitsluitend met de 
naam (van) Abroeck 23). Dit kwam omdat 
stamvader Bruen door zijn halfbroer 
Wessel in 1489 was beleend met veruit 
de belangrijkste en grootste 
onderbezitting van Wissen: de hofstede 
Abroeck te Weeze. Niet onmogelijk is 
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trouwens dat de moeder van Bruen een 
geboren Van Abroeck was 24). De familie 
Van Abroeck behoorde tot de lagere adel 
en had de gelijknamige hofstede lange 
tijd als leengoed in bezit, totdat deze 
familie in mannelijke lijn uitstierf. Omdat 
dit leengoed daarom terugviel aan de 
leenheer, kon het opnieuw als leengoed 
worden overgedragen. Onze stamvader 
Bruen van den Loe was de uitverkorene 
en hij werd aldus de nieuwe leenman van 
Abroeck. Door dit leengoed en ter 
onderscheiding van de adellijke Loe’s op 
Wissen, werden de Van de Loe’s op 
Abroeck ook wel Van Abroeck genoemd. 
Deze Abroeck’s zijn dus in werkelijkheid 
echter Van de Loe’s. Het had daarom 
weinig gescheeld of onze familie was zich 
Van Abroeck gaan noemen of hadden wij 
een dubbele naam gekregen: Van de Loe 
van Abroeck. 
De adellijke familie Van Abroeck voerde 
van oudsher een springende vis in haar 
wapen, herinnerend aan het riviertje de 
Niers, waaraan kasteel Wissen lag 25). 
Vermoedelijk is de familie Van Abroeck 
een zijlinie van de familie Van der 
Straten, die hetzelfde wapen voerde 26). 
De familie Van der Straten heeft kasteel 
Wissen gebouwd en uiteindelijk in 1461 
verkocht aan Johan van den Loe ten 
behoeve van zijn zoon Wessel. Tegen 
deze historische achtergrond, zou het 
een optie zijn om de springende vis op te 
nemen in het helmteken van ons 
familiewapen. De springende vis als 
herinnering aan Abroeck en daarmee 
tevens aan de Niers, die in Asperden, 
Wetten en Ottersum zo belangrijk is 
geweest voor onze familie en dat, in 
Asperden, nog steeds is. 

De springende vis van het wapen    
Van Abroeck: een rivierbaars? 
Gezien de optie van de springende vis uit 
het wapen Abroeck als onderscheidend 
helmteken, is het zaak na te gaan om wat 
voor vis het hier gaat. Met definitieve 
zekerheid is dit niet vast te stellen, want 
hierover bestaan geen documenten. Er 
zijn echter twee wegen om toch tot een 
mogelijke identificatie te komen. 
Aannemende dat de families Van 
Abroeck en Van der Straten de vis in hun 
wapen hebben ontleend aan een in die 
tijd in de Niers voorkomende vis, dan is 
het interessant te weten welke vis 
hiervoor in aanmerking zou kunnen 
komen. Tot in de 19e eeuw was de Niers 
een zeer visrijke rivier. Veel 
voorkomende vissoorten waren: snoek, 
aal, baars en zeelt, zoals opgesomd in 

een publicatie uit1979 27). Mogelijk dat 
één van deze vissoorten de springende 
vis uit het Abroecker wapen is. 
De tweede weg om tot identificatie te 
komen is de vorm van de afgebeelde vis 
in het wapen Van Abroeck en Van der 
Straten. In het wapenboek van de Heraut 
Gelre (begin 15e eeuw) is op folio (= 
pagina) 91 een afbeelding van dit wapen 
te vinden, overigens zonder helmteken. 
De vorm van de hier afgebeelde vis is 
nagenoeg identiek met de vis, zoals 
afgebeeld op het gebeeldhouwde wapen 
Van der Straten in een sluitsteen van de 
kruisgang van het voormalige klooster 
Grafenthal te Asperden. Hier vertoont het 
wapen een helmteken: een springende 
vis. In beide gevallen (wapenboek en 
sluitsteen) is de vis duidelijk eerder bol 
dan langgerekt en voorzien van een forse 
rugvin met duidelijk zichtbare vinstralen 
en een gespleten staartvin. Daarmee 
vallen een snoek en aal meteen af, want 
die zijn juist langgerekt en hebben een 
smalle rugvin. Het zou een zeelt kunnen 
zijn, een karperachtige vis. Maar deze vis 
heeft geen ingesneden staartvin. Dit in 
tegenstelling met de baars, die bovendien 
een uitgesproken rugvin heeft. Daarmee 
lijkt de baars een serieuze kandidaat voor 
de vis op het wapen Van Abroeck en Van 
der Straten. In de Wikipedia kan men 
lezen dat een baars 50 cm lang kan 
worden, 3 kilo zwaar en wel 16 jaar oud. 
Het is een inheemse roofvis, die zeer 
geschikt en gewild is voor consumptie 
door de mens. Tegen deze identificatie 
als baars pleit dat op enkele 14e en 15e 
eeuwse zegels van Heren Van der 
Straten de rugvin minder uitgesproken is; 
het kan echter zijn dat de maker van het 
zegel de rugvin heeft ingekort wegens het 
slechts beperkte oppervlak van een 
zegel. Al met al houd ik het daarom toch 
maar op een baars. 

Een springende vis als helmteken in 
het wapen Van de(r) Loo 
Eén mogelijkheid om tot een 
onderscheidend wapen voor onze familie 
te komen is om de complete 
helmversiering te vervangen door de 
springende vis. Dit is de meest krachtige, 
duidelijke wijziging ten opzichte van het 
sinds 1839 gevoerde wapen. Een 
terughoudender wijziging is om als 
helmteken de springende vis van zilver te 
nemen, geflankeerd door één witte 
struisveer links en één zwarte struisveer 
rechts, zonder de kleine kram. Dan blijft 
toch iets herinneren aan de struisveren in 
het Loo-wapen zoals dat sinds 1839 is 
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gevoerd en ook voorkwam in het zegel 
van Seger van de Loe uit 1558. Mijn 
persoonlijke voorkeur gaat daarom uit 
naar de tweede variant. Wanneer 
bovendien op de kop van de vis een 
kleine kram wordt geplaatst, blijft de kram 
ook in het helmteken nog behouden. 
Denk trouwens niet dat wij ons in slecht 
gezelschap bevinden wanneer ons 
familiewapen enige aanpassing zou 
ondergaan. Toen in 1255 de beide broers 
Walram en Otto van Nassau tot een 
verdeling van hun bezittingen kwamen, 
vormde dit het begin van de Walramse en 
Ottoonse familielijn. Beide familietakken 
voerden hetzelfde wapenschild, maar elk 
met een verschillend helmteken 28). 
Heraldiek is een levend en geen statisch 
gegeven. De toekomst zal leren of en 
wanneer de tijd rijp is voor een volgende 
fase in de ontwikkeling van ons aloude 
Loo-wapen. 

Afbeelding 16 
Impressie van het  

Loo-wapen met vernieuwd 
en onderscheidend 

helmteken:  
een springende vis. 
Michiel van de Loo, 

Nijmegen, december 2009 

Noten 
1 Zie mijn artikel: Het Loo-wapen, historie en beschrijving. Loo-Kroniek nr. 15, 1979, 13-14 
2  Nog altijd geldt als standaardwerk het meermalen herdrukte Rietstaps Handboek der 

Wapenkunde, door C. Pama, Leiden, E.J. Brill, 5e druk 1987. Hierin valt te lezen dat ook 
instellingen zoals gemeenten, provincies en waterschappen wapens hebben.  

3 De ring van mijn overgrootvader Johan van de Loo (1850-1930) draagt nu zijn kleinzoon 
Prof. Karel van de Loo. Over deze ring gaat het verhaal dat overgrootvader Van de Loo bij 
het snoeien van zijn rozen deze ring verloor. Vele jaren later vond de tuinman het kleinood 
terug. De ring zal van rond 1875 dateren.  

4 In dit artikel wordt het familiewapen Van de(r) Loo aangeduid met Loo-wapen; het 
familiewapen van de adellijke Loë’s wordt aangeduid met Loë-wapen.  

5 J.A.M. van der Loo: Eine Betrachtung zur Crampe-Loe Hypothese. In: Vestisches 
Jahrbuch 1955, Band 57, 84-107; als herdruk in 1983 opnieuw uitgegeven door de 
Stichting Loo-Archief bij Loo-Kroniek 24. Onder een sprekend wapen verstaat men een 
wapen dat verwijst naar de familienaam van de wapenvoerder; zoals een haan bij de 
familie De Haan.  

6 Zegel van Wescel van den Lo (=Wessel vamme Loe = Wessel I) aan een oorkonde van 
16.3.1364; Staatsarchief Münster, Gräflich Landsbergsches Archiv, Bestand Haus 
Hagenbeck; Regest: Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens, Band I, Heft 2, 
p.116, nr. 62.  

7 Wapenzegel Hadewijch Stecke als weduwe van Wessel I vamme Loe, 14.1.1404, 
Oorkonde nr. 3, Xanten Karthäuser, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Zie: Joost van der Loo, 
Die Herren Stecke. Schriftenreihe des Kreises Kleve, 5a en 5b, 1985, p. 81, afb. 49. 

8 Zegel van Johan van den Loe (randschrift: Sigillu(m) Joha(n) va(n) den Loe. Oorkonde 
4.5.1445, Staatsarchiv Düsseldorf, Cleve-Mark Urkunden, nr. 1751.  

9 Zegel van Wessel III van den Loe (1443-1511) op een oorkonde uit 1486, parochie-archief 
Zevenaar. Zie Loo-Blätter, 1939, p. 12: Josef van der Loo: Die van den Loe in der Lymers 
im 15. und 16. Jahrhundert. Van een helaas in de 2e Wereldoorlog verloren gegaan zegel 
uit 1505 van Wessel III heeft de Kleefse historicus Friedrich Gorissen gelukkig een fraaie 
tekening gemaakt: F. Gorissen, Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve. 
Band III, Archivgeschichte und Siegelzeichnungen. Boss-verlag, Kleve, 1993, p. 150, afb. 
225 (2405).  

10 Frans van den Loe (Frans vam Loe Herenn tot Wyssenn, Drost tot Holt enz.) zegelt 
15.8.1543 met het volle Loe-wapen. Oorkonde nr. 44, Archiv Kloster Marienwater zu 
Weeze, Staatsarchiv Düsseldorf.  

11 Zie voor een uitvoerige kunsthistorische uiteenzetting over deze bij de restauratie van 
kasteel Wissen in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontdekte schouwresten: Guido de 
Werd: Die Steinreliefs des Arnt van Tricht auf Schloss Wissen. In: Stefan Frankewitz (red.), 
Epitaph für Gregor Hövelman. Geldern, Buchhandlung Keuck, 1987, p. 171-189.  

12 Zie voor deze monumentale grafsteen en voor de onlangs gerestaureerde havezathe Loo-
waard (gelegen in de uiterwaarden van de Rijn bij het dorpje Loo, in de Liemers, niet ver 
van Zevenaar): Mr J. Belonje, De herbouwers van de Loo-waard. In: Loo-Kroniek nr. 9, jrg. 
3, 1948, 13-17.  

13 In het middeleeuwse rechtssysteem was de richter de voorzitter van de laatbank, dat wil 
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zeggen het college van functionarissen dat vonnissen velde inzake de laatgoederen. 
Laatgoederen zijn bezittingen die onder het leenrecht vielen, zoals kloostergoederen. De 
pachtopbrengsten van deze goederen vormde voor een klooster of andere eigenaar een 
belangrijke bron van inkomsten. Deze vorm van rechtspraak doet denken aan jury-
rechtspraak. Zie voor een kundige uiteenzetting over deze functie: J.A.M. van der Loo, 
Korte verklaring der begrippen Latenrecht en Lijfgewin. In: Loo-Kroniek nr. 6, jrg. 2, 1947, 
14-17. 

14 Dit zegel van Bruen van den Loe is bevestigd aan oorkonde nr. 89, 8 maart 1492, archief 
Klooster Gaesdonck, in het Staatsarchief Düsseldorf. 

15 Dit zegel van Bruen is bevestigd aan oorkonde nr. 32, 24 maart 1502, klooster 
Marienwater te Weeze, Staatsarchief Düsseldorf, Repertorium C 345.  

16 Zie noot 14.  
17 Dit zegel van Jan van de Loe als richter te Weeze, hangt aan oorkonde nr. 19, 10 

december 1583, in het parochie-archief van Weeze. Jan of Johan van de Loe bezat het 
goed Overelve, dat afkomstig was van zijn overgrootmoeder Itgen van de Loe- van 
Groesbeeck; zie hiervoor: Joost van der Loo, Het goed Overelve, verwerving en vererving. 
Loo-Kroniek 15, 1979, 20-24. De hofstede Overelve lag dicht bij Abroeck in de gemeente 
Weeze.  

18 Het zegel van afbeelding 11 hangt aan oorkonde nr. 151, 9 januari 1588, Stadtarchiv 
Goch. In deze oorkonde staat Jan van de Loe aangeduid als “Johan van Loe”.  

19 De gegevens van Seger van de Loe zijn ontleend aan het kaartsysteem op naam van 
Joost van der Loo (1907-1985) dat een aantal Kleefse archieven ontsluit en aan de 
onlangs verschenen inventarisatie van het archief van Wissen van de hand van Dieter 
Kastner. Seger van de Loe was door Wessel van Loe van Wissen in 1537 beleend met de 
hofstede Abroeck. Van hem is nog een dochter Lucie bekend. De nakomelingen van zijn 
jongere broer Johan of Jan van de Loe (zie noot 17) zouden de stam Van de(r) Loo 
voortzetten. In de oorkonden wordt Seger naar zijn bezitting gewoonlijk Seger van Abroeck 
genoemd.  

20 Bernt van de Loe tekent met de kram als schepen van Asperden, 3 april 1559. De 
betreffende oorkonde was in 1918 in bezit van de heer A. van de Loo te Venlo. Helaas is in 
de tweede wereldoorlog deze oorkonde verloren gegaan. Zie voor een korte beschrijving 
van deze oorkonde: Leo van de Loo, Geschichte der Familie van de Loo, Heft 1, 
Selbstverlag, Essen, 1918, p. 9 en 114.  

21 Zie over deze pastoor en deze beker: Richard van de Loo, Een nieuw portret van pastoor 
Jan Peter van de Loo te Asperden. In: Loo-Kroniek nr. 53, 2005, 8-11. Richard van de Loo: 
Zilver bij Goud; een aandenken aan het gouden priesterfeest van pastoor J.P. van de Loe 
te Asperden. In: Loo-Kroniek nr. 45, 1996, 14-16. En verder: Franz Gommans, Johann 
Peter van de Loo, Pfarrer in Asperden von 1793-1840. In: Gaesdoncker Blätter 2007, Neue 
Folge Heft 9, 50-61. En: Franz Gommans, Johann Peter van de Loo (1766-1840), Pfarrer 
von Asperden und Mitbegrunder des Seminars auf der Gaesdonck. In: Kalender für das 
Klever Land auf das Jahr 2010, Boss-Verlag, Kleve, 2009, 63-70. 

22 Zie hiervoor bijvoorbeeld: Joost van der Loo, Enige rectificaties. In Loo-Kroniek nr. 13, 
1958, p. 4, waarin hij onder de het kopje “stand” glashelder aantoont dat er van enige 
adeldom van Bruen van den Loe geen sprake is.  

23 Van groot belang voor de reconstructie van onze familiegeschiedenis is het rijke archief 
van kasteel Wissen. Met name het tweede deel van de recent verschenen inventarisatie 
van dit archief vormt een belangrijke bron: Dieter Kastner, Die Urkunden des Gräflich von 
Loëschen Archivs von Schloss Wissen; Regesten. Band II, 1456-1534. Inventare 
nichtstaatlicher Archive, nr. 43 .Brauweiler 2005.  

24 Zie: Richard van de Loo, Bruen van den Loe en zijn gezin; met bijzondere aandacht voor 
de Kleefse Kanunnik Seger van den Loe. In: Loo-Kroniek nr. 48, 1999, 1-19.  

25 Een getekende afbeelding van het wapen Van Abroeck is te vinden in de collectie Van 
Spaen, die zich bevindt bij de Hoge Raad van Adel te Den Haag; copieën hiervan in het 
Loo-Archief.  

26 Het wapen van de familie Van der Straten was een zilveren springende vis op een schild 
van keel (=rood); helmteken: een zilveren springende vis. Dit wapen is o.a. te zien in een 
sluitsteen in de kruisgang van het voormalige klooster Grafenthal te Asperden. Zie b.v. 
Hans Peter Hilger: Graefenthal oder Neukloster bei Goch. Bijdragen Gelre, 1965-1967; 
Arnhem, 1967, p. 27, afbeelding 16.  

27 Hoofdstuk 9 over de visvangst (Fischerei) in de Niers; in: Ausstellungskatalog 2000 Jahre 
Niers, Schrift- und Bilddokumente. Stadtarchiv Mönchengladbach, Arbeitskreis 
niederrheinischer Kommunalarchivare. Boss-Druck, Kleve, 1979. S. 60-61.  

28 A.J. Mensema en A.J. Gevers, Prima Divisio; het verdelingsverdrag tussen de graven 
Walram en Otto van Nassau uit 1255. De Nederlandsche Leeuw, 122, 2005, nr. 6, 
afbeelding 1. 

 
Reacties, aanvullingen, suggesties en opmerkingen naar aanleiding van dit artikel zijn 
welkom bij de secretaris van de Stichting Loo-Archief: secretaris@loo-archief.nl 
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Pastoorsportret naar Gaesdonck 
Door Richard van de Loo 

Zondag 11 oktober 2009 was een 
bijzondere dag voor de Stichting Loo-
Archief. In de gastvrije behuizing van 
bestuurslid Elisabeth Seifert- van de Loo 
te Asperden vond de 67ste 
bestuursvergadering plaats. Het doet 
altijd goed te vergaderen in een 
omgeving waarmee onze familie al zo 
lang dierbare banden heeft. Maar 
evenzeer droegen de koffie, de heerlijke 
soep (een echte Kraftbrühe), de walnoten 
uit eigen tuin en andere gerechten bij aan 
een vruchtbare vergadering. Na de 
vergadering volgde de overdracht in 
bruikleen van het (nieuwe) portret van 
pastoor J.P. van de Loe (1766-1840) aan 
het Collegium Augustinianum 
Gaesdonck.  
 
Na de pensionering van pastoor Günter 
Leuken heeft de Vincentiuskerk te 
Asperden geen eigen pastoor meer en 
staat de pastorie leeg. Dat was voor het 
bestuur reden om voor het 

pastoorsportret een andere bestemming 
te vinden. Dankzij de bemiddeling van 
Elisabeth Seifert-van de Loo is een 
nieuwe bruikleennemer gevonden: een 

grote en bloeiende middelbare school 
met internaat niet ver van Asperden. Het 
bijzondere van deze locatie is dat onze 
pastoor begin 19e eeuw een grote rol 
heeft gehad in het behoud van dit 
voormalige kloostercomplex, dat onder 
Napoleon werd onteigend 1). Na een 
autorit door het mooie landschap werd 
het bestuur ontvangen door de directeur 
van deze school, Hans-Georg Steiffert. In 
een van de zalen, onder het toeziend oog 
van Thomas a Kempis 2), vond 
vervolgens de overdracht plaats. De heer 
Steiffert heeft toegezegd dat het portret 
van onze pastoor komt te hangen in een 
ruimte, die speciaal is gewijd aan de rijke 
en lange historie van Gaesdonck.  
 
Een indruk van deze historie gaf de door 
hem persoonlijk verzorgde rondleiding. 
Die historie heeft ook met onze Loo-
familie te maken. In één van de gangen 
hangen tegeltjes met de namen van oud-
leerlingen, onder wie ook enkele Van de 
Loo’s, zoals Gustav van de Loo (de vader 
van Elisabeth Seifert-van de Loo) en  zijn 
neef Engelbert van de Loo. In het 
archiefgedeelte wachtten ons nog enkele 
verrassingen.  De heer Steiffert toonde 
ons de originele oorkonde uit 1595, 
waarin voorvader Hendrick van de Loe de 

Bestuursvergadering 11 
oktober 2009 bij Elisabeth 
Seifert-van de Loo. V.l.n.r. 

Rob van de Loo, Jeroen 
van de Loo, Lex van der 

Loo. 

Portet van Thomas a Kempis. 
Foto: Lex van der Loo. 

Overhandiging van het 
portret.. Links de heer 
Hans-Georg Steiffert. 
Foto: Lex van der Loo. 
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Aspermolen in erfpacht kreeg. Uniek is 
ook de grote 18e eeuwse kadasterkaart 
die het uitgestrekte landbezit van het 
klooster Graefenthal laat zien. Op deze 
kaart zijn ook allerlei percelen in en rond 
Asperden getekend met daarbij de 
namen van Van de Loe’s die op dat 
moment daarvan de eigenaar waren, 
zoals Bernt von der Loe, Johan van der 
Loe, Jacob von der Loe enz. In één van 
de volgende Loo-Kronieken zal deze 
kaart nader worden belicht. Dat deze 

archiefstukken, afkomstig van het 
klooster Graefenthal, bewaard zijn 
gebleven, is mede te danken aan pastoor 
J.P. van de Loe. Hij heeft immers een 
sleutelrol vervuld in het behoud van het 
kloostercomplex Gaesdonck, waarnaar 
het archief van Graefenthal was onder 
gebracht na de opheffing van ook dit 
klooster door Napoleon. Onze pastoor 
had indertijd niet kunnen vermoeden dat 
zijn portret in Gaesdonck nog eens een 
ereplaats zou krijgen.  

Noten 
1 Zie over dit portret en de persoon van 

pastoor Van de Loe o.a.: Franz 
Gommans: Johann Peter van de Loo, 
Pfarrer von Asperden und 
Mitbegrunder des Seminars auf der 
Gaesdonck. In: Kalender für das Klever 
Land 2010. Boss-Verlag, Kleve, 2009, 
63-70. 

2 Thomas a Kempis (genoemd naar zijn 
geboorteplaats Kempen bij Krefeld; zijn 
familienaam was Hemerken) is de 
grondlegger van de religieuze 
beweging van de moderne devotie en 
auteur van de middeleeuwse 
bestseller: de navolging van Christus. 
Hij leefde van 1381-1471. Zie voor zijn 
biografie het monumentale proefschrift 
van Paul van Geest: Thomas a 
Kempis, een studie naar zijn mens- en 
godsbeeld. Kok, Kampen, 1996.  

Samen kijken naar enkele kaarten uit de omgeving van Asperden met vermeldingen van 
eigenaren.  
V.l.n.r Rob van de Loo, Richard van de Loo, de heer Hans-Georg Steiffert, Jeroen van de Loo. 
Foto:: Lex van der Loo. 

Tegels in Gaesdonck met 
de vermeldingen van 
Engelbert en Gustav van 
de Loo. 
Foto: Lex van der Loo 
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De Loo-Kroniek 55 (januari 2009) over de 
tak Maasbree van onze familie heeft nog 
een bijzondere reactie opgeleverd. De 
heer Arno J. Coopmans uit Grave heeft 
de Stichting Loo-Archief namelijk een 
kopie toegestuurd van het bidprentje van 
Maria Gertrudis Coopmans. Zij is 17 april 
1788 geboren te Blerick en huwde 9 mei 
1816 te Maasbree op 28 jarige leeftijd 

Bidprentje Gertrudis Coopmans uit 
1846, tak Maasbree 
Richard van de Loo 

Bidprentje Maria Gertrudis 
Coopmans, tak Maasbree  

Lex van der Loo, Zoetermeer 

10e Takvertegenwoordigers– en 
vrijwilligersdag 24 april 2010 te Hilversum  

Op zaterdag 24 april 2010 vindt de 10e 
ontmoetingsdag voor takvertegen-
woordigers en andere vrijwilligers van de 
stichting plaats bij Flop van de Loo, 
Bergweg 43, 1217 SB Hilversum, 
035-6245169 De bijeenkomst begint om 
14.30 uur en eindigt na het gezamenlijke 
avondeten. 
Op het programma staan: 
* Gezellig samenzijn en bijpraten. 

Nieuwe aanwinsten van het archief 
zijn tentoongesteld.  

* Mogelijkheid tot het aanvullen van 
gegevens. Neem geboortekaartjes, 
trouw- en rouwannonces mee voor het 
archief, die vormen een welkome 
aanvulling. 

* Demonstratie van de inventarisatie en 
digitalisering van het archief. De 
archiefwerkgroep heeft nagenoeg alle 
hangmappen ingevoerd. 

* Uitbreiding netwerk van takvertegen-
woordigers. Controle van de eigen 
takgegevens. 

* Informatie over de voortgang van het 
familieboek. Uw medewerking daarbij 
wordt zeer op prijs gesteld 

* Indien mogelijk: graag eigen lap-top 
meenemen 

* Echtgeno(o)t(e) is ook welkom. 
 
Graag antwoord vóór 1 april aan 
Jeroen van de Loo met opgave aantal 
personen en of men blijft voor het 
avondeten: secretaris@loo-archief.nl  

met Gerard Vaessen uit Maasbree. Uit dit 
huwelijk werd 23 februari 1824 dochter 
Antoinette Vaessen geboren, die in 1850 
zou huwen met Hubert (Johan Hubert) 
van de Loo, geboren 2 oktober 1821 te 
Wetten. Het echtpaar Van de Loo-
Vaessen zijn de stamouders van de tak 
Maasbree. Het bidprentje vindt u hierbij 
afgebeeld. De familienaam is hier foutief 
afgedrukt; de juiste naam is Coopmans, 
met een C dus. Ook haar eerste 

doopnaam, Maria, 
ontbreekt. 
Bidprentjes, hoe 
informatief ook, 
bevatten wel eens 
fouten, blijkt weer 
eens. De Stichting 
Loo-Archief is de 
heer Coopmans 
zeer erkentelijk 
voor het toesturen 
van dit document, 
dat een 
waardevolle 
aanvulling is op 
de documentatie 
over deze tak in 
het Loo-Archief. 



Legaat 
Onlangs heeft de Stichting Loo-Archief 
een legaat mogen ontvangen waarover 
wij u graag informeren. 
 
In 2008 is Stef J.W.M. van de Loo-Arntz, 
echtgenote van Frans J.A. van de Loo uit 
Berg en Dal, overleden. Zij heeft in haar 
testament samen met haar echtgenoot 
een legaat voor onze Stichting 
opgenomen. Wij zijn haar en Frans van 
de Loo zeer dankbaar dat zij de Stichting 
Loo-Archief op deze wijze heeft willen 
steunen. 
 
Stef van de Loo-Arntz is op 27 juli 1922 
geboren, dochter van Stephanus W.N. 
Arntz en Aloysia S.M.J. Grasveld. Op 14 
mei 1960 trouwde zij Frans J.A. van de 
Loo (tak Venlo). Als burgemeestersvrouw 
is Stef van de Loo steeds actief geweest. 
Zo was zij gedurende 21 jaren 
beschermvrouwe van de Limburgse 
Vrouwenbeweging, eerst van de afdeling 
Noorbeek, later van de afdeling Berg en 
Terblijt. In haar goede jaren was zij een 

hartelijk, gastvrij en levenslustig persoon, 
die altijd betrokken meeleefde met wat er 
gebeurde in haar familie en in die van 
haar echtgenoot. Op 2 mei 2008 is zij na 
een lang ziekbed overleden te Nijmegen. 
 
Dit legaat maakt het mogelijk twee 
nieuwe printers voor het archief aan te 
schaffen. Verder zal een gedeelte worden 
gebruikt voor een familieboek. Het 
bestuur heeft namelijk het initiatief 
genomen om een boek uit te gaan geven 
over de familie Van de(r) Loo. Dit boek 
zal uit twee delen bestaan. Het gedrukte 
deel zal gaan over de historie van onze 
familie, aan de hand van vele nieuwe 
gegevens en met veel unieke foto’s en 
andere documenten uit ons familie-
archief. Ook zullen er per tak inleidingen 
komen en zal de samenhang tussen de 
verschillende takken schematisch worden 
weergegeven. Daarnaast komt een 
digitaal deel met de stamboomgegevens. 
Onze familie is namelijk zo uitgebreid, dat 
het ondoenlijk is alle takken met al die 
duizenden Loo’s uit verleden en heden in 
één boekwerk te presenteren. Het 
ontvangen legaat vormt een eerste 
financiële bouwsteen voor dit project. 

Schenkingen 
De stichting Loo-Archief heeft dit 
jaar diverse schenkingen voor 
het archief en de bibliotheek 
mogen ontvangen waarvoor zij 
zeer erkentelijk is. 
 
Rob E.J. van de Loe (Kapellen, 
Belgie) heeft twee mooie 
portretten van zijn grootouders 
geschonken: Alphons Receveur 
en Anna Groethuijsen zijn 
afgebeeld (zie pagina 302 van 
het blauwe boekje), beide 
portretten zijn gesigneerd door 
Henri Jonuschat 1916. De 
schilderijen zijn oorspronkelijk 
afkomstig van Emmy Receveur, 
tante van Rob van de Loe en 
zelf één van de drie dochters 
van dit echtpaar Receveur. Er 
heeft zich uit de familie 
Receveur een belangstellende 
gemeld die de portretten graag 
in bruikleen wil ontvangen: mr 
Louis J.M.A. Receveur, pastoor 
te Heerlen en een goede vriend 
van onze voorzitter Richard van 

Legaat en schenkingen in 2009 

Drs Huguette Verheijen-van de Loo, 
Vught 

Alphons Receveur 
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de Loo. Beide schilderijen komen in de 
kleine vergaderzaal van de pastorie in 
Heerlen te hangen, dus op een plaats 
waar bezoekers komen en de portretten 
te zien zijn. Het bestuur en pastoor 
Receveur zijn thans in contact om de 
formaliteiten omtrent de bruikleen te 
regelen. 
 
Verder heeft Rob van de Loe 
aangegeven dat hij 40 jaarboeken van 
het Centraal Bureau voor Genealogie wil 
schenken. 
 
De heer Arno J. Coopmans uit Grave 
heeft een digitale copie geschonken van 
het bidprentje van Maria Gertrudis 
Coopmans uit 1846, tak Maasbree (zie 
het artikel in deze Loo-Kroniek). 
 
Richard van de Loo heeft een stuk 
ijzererts geschonken aan het Loo-Archief. 
Deze steen heeft hij in 1987 ontvangen 
van Horst Pfeiffer, amateur historicus te 
Marl, en is afkomstig uit een mijn onder 
het voormalige Haus Loe te Marl. 
 
Rob van de Loo (Oegstgeest) heeft 
namens zijn broers en zus een origineel 
fotoportret van Mgr G. van Heukelum aan 
de Stichting Loo-Archief gegeven, 
alsmede een sigarenkistje vol met 
bidprentjes. Daarnaast ook nog een 
tekenboek uit 1930 van Aleida van de 

Loo (een tante van Rob). Rob is 
penningmeester in het bestuur van de 
Stichting loo-Archief en een zoon van 
wijlen Frans en Maria van de Loo uit 
Oosterbeek; tak Asperden. 
In 2001 mocht de Stichting Loo-Archief 
van Rob en zijn familie eveneens een 
bijzonder schenking ontvangen: twee 
grote schilderijen van het echtpaar Van 
Heukelum-Arntz, van wie in vrouwelijke 
lijn vele Van de Loo’s afstammen, zowel 
in de tak Wetten als in de tak Asperden. 
Beide portretten hebben jarenlang 
gehangen in het ouderlijk huis van Rob in 
Oosterbeek. Via de Stichting Loo-Archief 
zijn deze monumentale portretten, 
geschilderd en gesigneerd door Schull in 
1852, onder bepaalde voorwaarden in 
hetzelfde jaar doorgeschonken aan Prof. 
dr Erik van de Loo (Den Haag/
Wassenaar). Erik van de Loo heeft beide 
portretten en de originele vergulde lijsten 
vakkundig laten restaureren. Zij hangen 
thans in zijn kantoor in Den Haag. 
Aangezien Hendrik van Heukelum de 
grondlegger was van de 
gemechaniseerde baksteenindustrie in 
Nederland en zijn dochter Dora zou 
trouwen met een voormoeder van Erik, 
zal dit echtpaar geen bezwaar hebben 
tegen deze nieuwe locatie. Te zijner tijd 
zal in de Loo-Kroniek aan dit echtpaar en 
aan de familie Van Heukelum aandacht 
worden geschonken. 

 
Elisabeth van de Loo uit 
Asperden heeft diverse zaken 
geschonken o.a. een foto van 
een kleinere, voorbereidende 
familiereünie in hotel Füstenhof 
te Münster 25 september 1937. 
Ook heeft zij krantenknipsels 
over de familie Von Loë te 
Wissen geschonken. 
 
De Stichting Loo-Archief dankt 
alle betrokkenen zeer hartelijk 
voor de schenkingen. Mogen 
hun voorbeeld anderen 
inspireren. De Stichting is 
namelijk als 
vrijwilligersorganisatie geheel 
afhankelijk van ieders bijdragen, 
zowel financieel, materieel als 
qua tijd en inzet. 
 
Voor uitgebreide informatie over 
legaten en schenkingen verwijs 
ik graag naar de vorige Loo-
kroniek, nr. 55 januari 2009 of  
op de website:  
www.loo-archief.nl 

Anna Groethuijsen 
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Het jubileumbord heeft betrekking op 
Maximiliaan Petrus van de Loo, zoon van 
Arnold Louis Karel Hubert van de Loo en 
van Catharina Petronella van Kleef, tak 
Wetten-Venlo. 
 
Max volgde de HBS te Rolduc, studeerde 
medicijnen van 1901 tot 1905 aan de 
R.U. te Leiden en tot 19 november 1908 
aan de G.U. te Amsterdam. Kort daarna 
verbond hij zich als assistent-chirurg aan 
het RK Ziekenhuis Westeinde te Den 
Haag. In 1911 was hij enige tijd op cursus 
bij professor Strasmann in Berlijn om zich 
verder te bekwamen. (Het zetten van 
gebroken botten en het aanleggen van 
gipsverbanden: toen een nieuwe 
ontwikkeling.) In hetzelfde jaar nog 
keerde hij naar zijn geboortestad 
Eindhoven terug waar hij zich als chirurg 
vestigde. Eindhoven bleek destijds echter 
van een te geringe omvang om aan een 
chirurg goede bestaansmogelijkheden te 
bieden. Max zag zich derhalve genoopt 
tevens een praktijk als huisarts te 
beginnen die hij evenwel als gevolg van 
de mobilisatie anderhalf jaar later moest 
onderbreken. 
Na de eerste wereldoorlog, toen 
Eindhoven stevig begon uit te groeien, 
verbond Max zich in 1920 aan het RK 
Binnenziekenhuis als chirurg en 
vrouwenarts. In november 1931 ging hij 
over naar het nieuwe St 
Jozephziekenhuis waar hij tot aan zijn 
pensioen op 31 december 1948 is blijven 

werken. Max maakte van 
1916 tot 1927 deel uit, 
eerst als secretaris, vanaf 
1920 als voorzitter, van 
het bestuur van de 
afdeling Eindhoven van 
de Koninklijke 
Nederlandsche 
Maatschappij tot 
Bevordering der 
Geneeskunde. In 1955 
werd hij, bij zijn vertrek uit 
Eindhoven naar Den 
Haag, daarvan tot Erelid 
benoemd. 
Toen zowel hij als zijn 
vrouw Marie extra zorg 
nodig hadden, zijn ze naar 

Breda verhuisd, dicht bij hun dochter 
Riet. Beiden zijn daar ook overleden, 
maar begraven zijn ze in Eindhoven. 
 
Het Loo-archief in Hilversum bewaart niet 
alleen papieren documenten en foto’s, 
maar ook materiële zaken. Daar hoort nu 
dit delftsblauwe jubileumbord ook bij. 
Omdat er twee stukken uit de rand waren 
gestoten heeft het bestuur besloten, op 
initiatief van Paul Gommers (kleinzoon 
van Max en lid van de archief-
werkgroep), het bord deskundig te laten 
restaureren door het atelier van Claire 
van Gilst en Tin Torvisco Fainé. Dit 
Restauratie-atelier in Breda is tenminste 
nationaal vermaard om zijn kunnen en 
dat is aan het bord ook te zien, eigenlijk 
dus niet te zien! Tin zorgt voor het herstel 
van de vorm en Claire zoekt nauwgezet 
naar de juiste kleuren en tinten en maakt 
het herstel met de beschildering 
compleet. 
Paul dankt het bestuur voor de door hun 
gedragen kosten, maar het archief bezit 
nu een mooi souvenier aan een waardig 
familielid. 

Delftsblauw jubileumbord van 
chirurg Max van de Loo (1884-1960) 
Paul Gommers, april 2009 

Het delftsblauwe jubileumbord 

Max van de Loo (1884-1960) 
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Vanaf 2002 zijn alle stichtingen verplicht 
jaarverslagen te maken en dus ook de 
Stichting Loo-Archief. In deze 
samenvatting kunt u lezen wat zoal in 
2008 en 2009 door de Stichting is gedaan 
en bereikt. 
In de kascommissie is onlangs een 
opvolger gevonden voor Daan van de 
Loo (Nieuwegein), die vele jaren lang het 
financiële reilen en zeilen van de 
Stichting heeft gecontroleerd en steeds 
met waardevolle adviezen kwam. In de 
persoon van Maarten van de Loo (zoon 
van Boudewijn en Martina uit 
Roozendaal) menen wij een jonge, 
prettige en deskundige opvolger 
gevonden te hebben die enthousiast het 
wel en wee ( en niet alleen in financiële 
zin) van de Loo-Stichting gaat volgen en 
controleren. Binnenkort wordt hij door 
Rob en het jarenlange trouwe 
kascommissielid Eduard van de Loo (Den 
Haag) ingewijd in de (gezonde) financiële 
boekhouding van de Stichting.  

Ontwikkelingen in het Bestuur 
Er heeft in 2008 één wijziging in het 
bestuur plaatsgevonden. 
Philo van de Loo-Raab heeft na 
jarenlange trouwe dienst als secretaris 
het stokje overhandigd en eigenlijk zelf in 
haar opvolging voorzien. Haar man 
Jeroen bleek bereid deze functie over te 
nemen en aldus heeft het bestuur in haar 
vergadering van 16 november 2008, 
waarbij beiden aanwezig waren besloten. 
Na veel dankzegging aan Philo is met het 
volste vertrouwen Jeroen als secretaris 
benoemd.  
Na bovengenoemde wijziging bestaat het 
bestuur per eind 2009 uit: 
Richard van de Loo (voorzitter) 
Rob van de Loo (penningmeester) 
Jeroen van de Loo (secretaris) 
Lex van der Loo  
Elisabeth Seifert-van de Loo 
Huguette Verheijen-van de Loo 
Het bestuur komt meestal in het voorjaar 
en het najaar bij elkaar om de hoofdlijnen 
van het beleid en activiteiten te 
bespreken.  

Activiteiten/resultaten in 2008 en 2009 
Belangrijkste is denk ik toch wel de zeer 
gestructureerde ontsluiting van het 
archief.  
Iedere maand komt de archiefwerkgroep 
onder voorzitterschap van Richard bijeen 
en wordt met vele familieleden intensief 
gewerkt aan het ordenen en 
inventariseren van de hangmappen met 
familiegegevens. Inmiddels is de inhoud 
van honderden hangmappen ingevoerd in 
een database, die zo is opgezet dat op 
naam gezocht kan worden.  
Lex is binnen het bestuur de drijvende 
kracht achter de automatisering. Hij zorgt 
ook dat de website steeds meer en beter 
geactualiseerde informatie bevat.  
Met Huguette in het bestuur wordt er nu 
meer aandacht besteed aan de juridische 
verantwoordelijkheden en plichten van de 
Stichting. Zo zijn er duidelijke protocollen 
en contractvormen opgesteld voor 
schenkingen aan het Loo-Archief. 
Daarnaast zijn er bruikleencontracten 
gemaakt om familieportretten uit het bezit 
van het Loo-Archief in bruikleen bij 
derden onder te brengen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het portret van pastoor 
J.P. van de Loe, dat onlangs aan 
Gaesdonck in bruikleen is gegeven. Een 
register van familieportretten in bezit van 
de Stichting is aangelegd, waarbij ook 
familieportretten, die nog in familiebezit 
zijn, zijn gedocumenteerd. Bestuurslid 
Huguette heeft uitgezocht hoe op 
belastingvoordelige wijze schenkingen en 
legaten kunnen worden gedaan aan het 
Loo-archief. 
Als Loo-Stichting ontvangen wij 
regelmatig verzoeken om informatie, 
welke door secretaris Jeroen of voorzitter 
Richard zelf worden afgehandeld. Dat 
levert vaak heel inspirerende contacten 
op. Aanvragers zoeken meestal immers 
iets in relatie met de Loo-historie, wat 
vaak leidt tot nuttige informatie-
uitwisseling en zelfs schenkingen aan het 
Loo-Archief.  

Samenvatting jaarverslagen 
Stichting Loo-Archief 2008 en 2009 
Rob van de Loo 
Oegstgeest, januari 2010 
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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 € 20,-- 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. 
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De Loo-Kroniek 
Meestal is er voldoende kopij, zowel van 
geschiedkundige aard als over de 
actualiteit. De redactie probeert 
enthousiast van elke Loo-Kroniek iets 
moois te maken. Dan gaat het niet alleen 
om de inhoud maar ook om de 
vormgeving. Het vorige nummer (55) is 
voor de eerste keer volledig in kleur 
uitgegeven, op duurzaam papier. Het 
bestuur is er trots op dat elke Loo-
Kroniek nu in een Nederlandse en Duitse 
editie verschijnt. Het bestuur is de 
vertalers zeer dankbaar!  
Na januari 2009 kon de Duitse editie in 
mei worden verzonden. Voor onze 
overzeese familieleden in Amerika 
overwegen we serieus om ook een 
Engelse editie te maken.  
Hoewel de datum voor een volgende 
Loo-reünie in beginsel was vastgelegd 
voor najaar 2010, is onlangs besloten de 
te verplaatsen naar het voorjaar 2011. 
Dick van de Loo is verzocht en bereid 
gevonden om weer een reüniecommissie 
te vormen, die de volgende familiereünie 
gaat organiseren.  

Financiële informatie 2008 en 2009 
De crisis is ook niet helemaal voorbij 
gegaan aan onze Stichting. Ongeveer 50 
% van het vermogen is in aandelen 
belegd en deze zijn vanzelfsprekend 
minder waard geworden in 2008 maar in 
2009 gelukkig weer een beetje 
bijgetrokken. Het deel obligaties is 
natuurlijk wat stabieler.  
De vaste lasten betreffen het beheer van 
het archief, abonnementen en aanschaf 
boeken, kosten voor automatisering en 
tot slot en eigenlijk de grootste post, het 
maken en verzenden van de Loo-
Kroniek. Het heeft ons in het najaar van 
2008 doen besluiten om de 
begunstigersbijdrage te verhogen van 
€ 15 naar € 20. Gesteld kan worden dat 
de inkomsten en uitgaven over de 
afgelopen twee jaren in evenwicht zijn. 
Maar het zou natuurlijk mooier zijn 
wanneer de balans wat meer ruimte geeft 
voor het opbouwen van enige reserves 
voor onverwachte of noodzakelijke 
uitgaven van de Stichting Loo-Archief. 


