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Na ons tweede bezoek aan Schloss Wissen 
krijgt de aanstaande Loo-reünie steeds 
meer vorm. 28 mei 2011 belooft een 
bijzondere, maar bovenal inspirerende dag 
te worden! 
 
De vorige Loo-reünie vond plaats in 2005. 
Dat is alweer een tijdje geleden. Een 
goede reden om in 2011 weer een reünie 
te organiseren, zult u zeggen. Ja, dat is 
waar, maar er is meer. In 2011 is het ook 
550 jaar geleden dat Schloss Wissen in het 
bezit kwam van de Loë familie. Het kasteel 
werd in 1461 aangekocht door  ridder 
Johan van den Loe, de vader van zowel 
Wessel, wiens afstammelingen het kasteel 
nog steeds bewonen, als ook van Bruen 
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van den Loe, de stamvader van de Van de
(r) Loo familie.  
Dit is de aanleiding dat de families Loë en 
van de(r) Loo het idee opgevat hebben om 
op 28 mei 2011 dit jubileum gezamenlijk 
op Schloss Wissen te vieren. 
Ter voorbereiding hiervan zijn op dit 
moment twee reüniecommissies actief. 
Gezamenlijk voor het programma en 
separaat voor de contacten naar de beide 
families. De reüniecommissie van de van 
de(r) Loo familie bestaat dit keer uit Nicole 
Raab (tak Venlo), Suzanna van de Loo 
(tak Wetten-Dieren), Dick van de Loo (tak 
Venlo) en Paul van de Loo (tak Asperden). 
 
De voorbereidingen voor 28 mei 2011 zijn 
ondertussen in volle gang. De invulling 
van het programma wordt steeds 
concreter. Naast voldoende ruimte om met 
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elkaar te kunnen praten zullen er ook 
verschillende activiteiten worden 
georganiseerd, waaronder een lezing over 
onze gemeenschappelijke voorvader 
Johan. Verder zal er een ontdekkingstocht 
door het kasteel zijn en zal er een 
voetbaltoernooi worden gehouden. Ook zal 
er een ‘stamboomhoek’ zijn waar het 
mogelijk is om met hulp van actieve leden 
van het Loo-archief uw plaats in de 
stamboom te vinden. Zie het artikel over 
de toegang tot de gegevens op onze 
website op pagina 15. 
Natuurlijk zullen er ook allerlei 
wetenswaardigheden van Schloss Wissen 
en uit het Loo-Archief tentoongesteld 
worden. De dag zal worden afgesloten met 
een gezamenlijk buffet, waarna nog 

ruimschoots gelegenheid wordt geboden 
de reünie op muzikale wijze af te sluiten.  
Op dit moment zijn we aan het 
onderzoeken of wij u de mogelijkheid 
kunnen bieden de wijnglazen en de 
kaarsen, beide met het familiewapen, via 
ons te bestellen. De wijnglazen en kaarsen 
zijn de herinneringen van laatste twee 
familiereünies (1999 en 2005).  
 
Het moge duidelijk zijn: de Loo-reünie 
2011 krijgt steeds meer vorm, wij werken 
er met veel plezier aan. We hopen u 28 
mei 2011 te mogen verwelkomen op deze 
inspirerende, maar vooral gezellige dag op 
Schloss Wissen. 
 
In maart zult u de uitnodiging ontvangen 
en vanaf dat moment kunt u zich 
inschrijven. Heeft u namen en adressen 
van Loo-familieleden die interesse hebben 
om aan de reünie deel te nemen maar 
geen uitnodiging hebben ontvangen, laat 
het ons dan weten. Nicole Raab is 
daarvoor onze contactpersoon. 
 
In de tussentijd nodigen we u van harte 
uit om op onze website het laatste nieuws 
over de reünie te lezen. Het adres is: 
http://www.loo-archief.nl 
 
Correspondentieadres: 
Nicole Raab 
Jan van Almondestraat 113 
3176 VA Poortugaal 
Tel.: 010 - 5010233 
Email: reuniecommissie@loo-archief.nl  

18e eeuws 
poortgebouw van 
Wissen en slotbrug. 
Foto: Dick van de 
Loo, december 2010.  

De voorburcht met 
rechts het 
poortgebouw.  
Foto: Dick van de 
Loo, december 2010.  
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 Voorouderlijke banden met Kasteel Wissen 

Richard van de Loo,  
Soest, november 2010. 

De 16e reünie (sinds 1922) van onze familie 
zal zaterdag 28 mei 2011 plaatsvinden in 
kasteel Wissen. Voor deze historische 
locatie en die datum is gekozen omdat in 
1461, dus 550 jaar geleden, ridder Johan 
van den Loe kasteel Wissen heeft 
aangekocht ten behoeve van het huwelijk 
van zijn zoon Wessel 1). Sinds die datum is 
de familie Von Loë eigenaar van dit 
schilderachtig aan de Niers, niet ver van 
Kevelaer, gelegen kasteelcomplex. 
Aangezien ridder Johan naast zijn wettige 
kinderen ook nog een buitenechtelijk kind 
had 2), namelijk Bruyn van den Loe, is het 
wel heel bijzonder dat zijn verre nazaten, 
zowel uit de wettige als de onwettige lijn, 
gezamenlijk deze  belangrijke datum in de 
Loe-geschiedenis vieren. Hieronder zal 
blijken dat onze familie-geschiedenis op 
verschillende manieren met Wissen is 
verbonden.  

Het goed Abroeck 
Ridder Johan van den Loe heeft zijn 
verantwoordelijkheid genomen door zijn 
buitenechtelijke zoon Bruen zijn 
familienaam en niet de naam van zijn 
moeder mee te geven. Bruen werd als 

familielid beschouwd, zij het met een 
duidelijk andere status. Dit blijkt onder 
meer uit het gegeven dat Bruen met de Loe
-kram zegelde, echter met een kleinere 
kram in de opening, ter onderscheiding van 
zijn wettige halfbroers en –zussen. Ook het 
feit dat Bruen genoemd is naar St. Bruno, 
de stichter der religieuze orde der 
Kartuizers, pleit voor de band tussen Bruen 
en zijn vader, die een bijzondere verering 
had voor deze heilige 3).  Bruen zelf was 
trots op zijn afkomst, want in oude aktes 
noemt hij zichzelf uitdrukkelijk ” natuerlicke 
soen heren Jans van die Loe Ritters” 4) . In 
1489, bijna 20 jaar na het overlijden van 
ridder Johan, krijgt Bruen’s band met de 
familie van kasteel Wissen nog een 
materiële dimensie. In dat jaar beleende de 
kasteelheer van Wissen, Wessel van den 
Loe, zijn halfbroer Bruen met het tot Wissen 
behorende leengoed Abroeck. In het archief 
van Wissen is deze acte nog bewaard 
gebleven, waarin Wessel Bruen betitelt als 
“mynen bastart broeder” 5).  Dit leengoed 
moeten wij ons voorstellen als een hofstede 
met uitgebreide landerijen, in die tijd 
ongeveer 60 hektaren. Abroeck was het 
grootste leengoed van Wissen. Na Bruen 
zou het goed Abroeck nog drie generaties in 
de familie Van de Loe blijven. De laatste 
erfgename is Lucie van den Loe-Abroeck 

Kasteel Wissen 
midden 17e eeuw; 
niet gesigneerd. 180 
x 310 cm. Collectie 
kasteel Wissen. Foto: 
M. Flokstra  
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(gehuwd met Heinrich von Stamheim), die 
helaas genoodzaakt is om het met 
schulden beladen goed dat bovendien 
zwaar geleden had door 
oorlogshandelingen, in 1608 te verkopen 
aan de toenmalige heer van Wissen, 
Wessel von Loë 6).  

Van Abroeck en Wissen 
Het is niet onmogelijk dat de Van de(r) 
Loo’s via de moeder van Bruen verwant 
waren met de vroegere bezitters van 
kasteel Wissen, voordat de familie Von Loë 
eigenaar werd. Joost van der Loo heeft 
namelijk geopperd dat de moeder van 
Bruen uit de familie Van Abroeck zou 
stammen 7).  Voor deze hypothese pleiten 
de volgende argumenten: 

1. Een belening liep in die tijd meestal via 
familiebanden. Het goed Abroeck was 
bezit van de riddermatige familie Van 
Abroeck. Toen echter de laatste 
mannelijke bezitter, Hendrik van 
Abroeck, was overleden en zijn 
(illegitieme?) dochters niet tot een 
erfdeling konden komen, werd dit goed 
in 1485 verkocht aan de leenheer 
Wessel von Loe, die het daarom in 
1489 opnieuw in leen kon uitgeven, en 
wel aan Bruen van den Loe 8).  

2. Het feit dat de Van de Loe’s zich Van 
Abroeck of Van de Loe-Abroeck gingen 
noemen. 

3. Het feit dat er rond de geboorte van 
Bruen (omstreeks 1445) enkele 
dochters Van Abroeck waren in de 
huwbare leeftijd.   

De keuze om Bruen met Abroeck te 
belenen zou dus mede kunnen zijn 
ingegeven door de herkomst van zijn 
moeder. Indien Bruen’s moeder een 
geboren Van Abroeck is, is onze familie 
langs deze lijn vermoedelijk verwant met 
de vroegere bezitters van Kasteel Wissen, 
de riddermatige familie Van der Straten 9). 
Zij hebben eeuwenlang Wissen in bezit 
gehad en zijn ook de vermoedelijke 
bouwheer ervan. De familie Van Abroeck 
is waarschijnlijk een zijtak van de familie 
Van der Straten, want beide families 
zegelen met hetzelfde wapen: een 
springende vis. Gezien de oude en lange 
band met Abroeck (ongeveer 120 jaren!) 
heb ik in de vorige Loo-Kroniek 
voorgesteld om in het helmteken van ons 
familiewapen de springende vis uit het 
wapen Van Abroeck op te nemen, ter 
vervanging van het middelste paar 
struisveren en daarmee ter onderscheiding 
van het familiewapen van de Von Loë’s 
10).  

Van Groesbeeck en Wissen 
Men zegt wel: alle goede dingen in drieën. 
De familie van de(r) Loo is nog op een 
derde manier met Wissen verbonden. 
Bruen’s echtgenote, Itgen van 
Groesbeeck, blijkt namelijk in vrouwelijke 
lijn af te stammen van de riddermatige 
familie Van der Straten! De onderstaande 
stamreeks maakt dat duidelijk 11). 
  
De echtgenote van Bruen, Idtken, was een 
dochter van Seger van Groesbeeck, die 
een onwettige zoon was Johan van 
Groesbeeck, heer van Heumen, Malden en 
Beek, en leenman van kasteel Kalbeck bij 
Goch. Via haar grootvader v. Groesbeeck 
is Idtken aangehaakt aan de riddermatige 
familie Van Groesbeeck. Deze familie had 
haar macht en invloed te danken aan het 
erfelijke ambt van waldgraaf in het 
Rijkswald tussen Nijmegen en Kleef 12). 
Het waldgraafschap is te vergelijken met 
het ambt van opperhoutvester van een 
kroondomein. Het kroondomein van het 

De springende vis 
zowel in het wapen 
als in het helmteken 
Van der Straten 17)  

De springende vis in 
het wapen Van 

Abroeck  
(Hendrick van 

Abroeck, 1436). 18)  
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verminderde het belang van het 
waldgraafschap voor de familie Van 
Groesbeeck, die inmiddels zelf aanzienlijke 
bezittingen had verworven via koop of 
huwelijk, zoals de heerlijkheid Heumen en 
kasteel Kalbeck, bij Goch. Via Idtken van 
Groesbeeck vererfden kleinere bezittingen 
van deze familie op de familie Van de Loe 
te Abroeck, zoals het goed Overelve en de 
hofstede Kleinvort 14).  
Via haar overgrootmoeder Van der Straten 
is Idtken van Groesbeeck verwant met de 
vroegere bezitters van kasteel Wissen. De 
familie Van der Straten bezat via erfenis 
ook het (overigens nog steeds bestaande) 
kasteel Kalbeck bij Goch 15). De hofstede 
Kleinvort behoorde oorspronkelijk tot dit 
Huis Kalbeck. In zekere zin is via Idtken 
dus ook nog oud Van der Stratenbezit bij 
de Van de Loe’s terecht gekomen. Hoe 
deze overgrootmoeder met haar voornaam 
heette, is tot nu toe niet bekend. Van de 
families Van Groesbeeck en Van der 
Straten zijn geen familie-archieven 
bekend. Wellicht zijn er nog gegevens te 
vinden in het archief van de voormalige 
landscommanderije van de Duitse Orde te 
Alden Biesen (bij Tongeren), omdat zich 
daar enkele op kasteel Kalbeck betrekking 
hebbende aktes bevinden uit het bezit van 
één van de commandeurs: Willem van 
Groesbeeck 16).  Wapen Van 

Groesbeeck  

Rijkswald was een rechtstreeks leen van 
de Duitse Keizers in de 11e en 12e eeuw. 
Tijdens hun verblijf op de Valkhofburcht 
te Nijmegen diende dit kroondomein voor 
de jacht. De heren  Van Groesbeeck 
hadden hun burcht in het dorp Groesbeek 
13). In de loop van de 14e eeuw 

Illustere voorouders 
van de vrouw van 

Bruen:  
Van Groesbeeck en 

Van der Straten 
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Noten   
1. Archief Wissen, oorkonde 821, 1 juni 1461; de koopakte is bewaard gebleven! De koopsom 

bedroeg in totaal 11.290 gulden. Zie: D. Kastner: Die Urkunden des Gräflich von Loëschen Archivs 
von Schloss Wissen; Regesten, Band II, 1456-1543. Brauweiler 2005, p. 48.  

2. Behalve Bruen had ridder Johan van den Loe nog een tweede buitenechtelijk kind: Catharina van 
Loe. Zij huwde 1476 met Henrick van Hassel. (Vestische Zeitschrift 17, 42; Vestische Zeitschrift 
20, 46-47). 

3. 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 48, juni 1999, p. 3-4.  

4. Staatsarchief Düsseldorf, archief Gaesdonck, nr. 89, 8 maart 1492. Zie ook: Joost van der Loo: 
Enige rectificaties. In: Loo-Kroniek 13, 1958, 3-5. 

5. Archief Wissen, Oorkonde nr.  1171, 7 januari 1489. Zie D. Kastner, Band II (zie noot 1): p. 162. 
6. Archief Wissen, Oorkonde 2748, 13 februari 1608. Zie D. Kastner, Band II (als noot 1), p. 109-

110.  
7. Persoonlijke mededeling van Joost van der Loo aan Richard van de Loo. Zie voorts mijn artikel over 

Bruen van den Loe en zijn gezin in de Loo-Kroniek 48, 1999, in het bijzonder noot 9, waarin op 
deze mogelijk Abroeck-afstamming wordt ingegaan en wordt verwezen naar de archivalische 
bronnen.  

8. Archief Wissen, oorkonde 1129, 20 mei 1485, waarin nauwgezet verslag wordt gedaan van de 
besprekingen met de vier dochters van de in 1484 overleden Hendrick van Abroeck over de 
belening van Abroeck. (D. Kastner, II, p. 145-146); en verder Archief Wissen, oorkonde 1171, zie 
noot 5. Van onschatbare waarde voor onze kennis van de erfopvolging van het goed Abroeck is het 
Leenboeck van Wissen, nr. 168 B 8  

9. Een recente genealogie van het invloedrijke geslacht Van der Straten bestaat jammergenoeg niet. 
Enige gegevens over deze familie zijn te vinden in: Stefan Frankewitz: die geldrischen Ämter 
Geldern, Goch und Straelen im spaeten Mittelalter. Geldern, 1986; p. 286-305. Vier generaties Van 
der Straten waren “Amtmann” van Goch, dat wil zeggen de hoogste bestuurlijke 
vertegenwoordiger van de graaf en later hertog van Gelre. Vanaf 1473 gaat dit amtmanschap over 
op Wessel van den Loe, waarbij dit amtmanschap inmiddels is overgeheveld op de hertog van 
Kleef.  

10. Richard van de Loo: Het familiewapen Van de(r) Loo: traditie en ontwikkeling. In: Loo-Kroniek 56, 
2010 (Nederlandse editie) en onder de titel: Das Familienwappen Van de(r) Loo: Tradition und 
Entwicklung. In:  Loo-Kroniek 56, Juni 2010 (Duitstalige uitgave).  

11. Een volledige genealogie Van Groesbeeck bestaat helaas niet. Voor deze afstammingsreeks is 
gebruik gemaakt van S. Frankewitz (zie noot 9), Friedrich Gorissen: Die Burgen im Reich von 
Nimwegen, ausserhalb der Stadt Nimwegen. Niederrheinisches Jahrbuch 4, 1959, 105-168. Voorts: 
mijn typoscript Genealogische Bronnen Van Groesbeeck, waarin ik in de afgelopen jaren  notities 
over de familie Van Groesbeeck bij elkaar heb gezet, als aanzet tot een publicatie over deze 
familie.  In dit typoscript zijn ook de fiches Van Groesbeeck uit de collectie van het Loo-Archief 
verwerkt. Verwezen wordt ook naar dr. Johanna Maria van Winter: Ministerialiteit en ridderschap in 
Gelre en Zutphen. J.B. Wolters, Groningen, 1962. 

12. J.S.L.A.W.B. Roes: De waldgraaf van het (neder)rijkswald, 1405-1543. In: Bijdragen en 
mededelingen Gelre, deel 87, 1996, Arnhem, p. 6-31.  

13. Opgravingen in 1990 en in 2005 in het centrum van Groesbeek hebben belangrijke gegevens over 
het kasteel van de heren Van Groesbeeck aan het licht gebracht. Zie hiervoor: P.J.M. te Boekhorst: 
Van Rijkshof tot Renthuis. In: Bijdragen tot de geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk. Deel 
1; Vereniging Heemkundekring Groesbeek, 1995. En: R. Gruben, J. Mooren en S. Peeters: De 
morfologische ontwikkeling van een eenvoudige woontoren. In: H.L. Janssen en W. Landewé: 
Middeleeuwse kastelen in Nederland; nieuwe studies over oud erfgoed. Nederlandse 
Kastelenstichting, Wijk bij Duurstede, 2009, 193-213. 

14. Joost van der Loo: Het goed Overelve, verwerving en vererving. In: Loo-Kroniek 15, 1979, 20-23.  
15. Zie o.a.: Gregor Hövelmann: Kalbeck und Wissen; historische Erläuterungen zu einigen 

Zeichnungen des Cornelis Pronck. In: Geldrischer Heimatkalender 1973, Geldern, 1972, S. 102-
111. 

(Vervolg op pagina 7) 

Conclusie 
Door zijn afkomst, hoewel illigitiem, 
maakte Bruen deel uit van een invloedrijk 
familienetwerk in Weeze en omgeving. Tot 
nu toe is echter de rol van de 
familieachtergrond van zijn echtgenote, 
Idtken van Groesbeeck, onderbelicht 

geweest. Ook zij beschikte over een 
aantrekkelijk familienetwerk en bracht niet 
onaanzienlijke bezittingen mee ten 
huwelijk. Via haar is onze familie zelfs 
verwant met de vroegere bezitters van 
kasteel Wissen. De locatie van de 
aanstaande familiereünie krijgt hierdoor 
nog meer betekenis. 
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20 februari 2010 geboren te 
Leidschendam: Olivier Andries Johannes 
van de Loo, zoon van Floris en Alexandrine 
van de Loo – Schimmelpenninck van der 
Oye (Niet aangesloten Brabantse tak) 
 
13 maart 2010 geboren te Den Haag: 
Wessel Jan Marius de Loë, zoon van Baron 
en Barones Carel en Lidy de Loë – 
Heemskerk. (Stam Wissen, tak Mheer) 

 
10 juni 2010 geboren te Maastricht: Alix 
Ariane Sharda Johanna de Loë, vijfde kind 
van Baron en Barones Charles en Joyce de 
Loë – Koster. (Stam Wissen, tak Mheer) 
 
15 juli 2010 overleden te Kleef op de 
leeftijd van 86 jaar: Elisabeth van de Loo 
geb. von Chamier Glisczinski; zij was de 
weduwe van Richard van de Loo, oud-
burgemeester en ereburger van Kleef, en 
een kleindochter van Maria Eickenscheidt 
geb. van de Loo. Tak Asperden, N.P. p. 
214 en 218.  

Kroniekgegevens 28 December 2010 

17 juli 2010: in de Nikolausmünster 
te Überlingen (Bodensee) kerkelijk 
huwelijk van Dirk Gerhard van de Loo en 
Kathrin Stefanie Single. (Tak Koblenz)  
 
17 juli 2010 getrouwd te Weeze (Schloss 
Wissen): Martin Freiherr von Loë en 
Susanne Baumgart. (Stam Wissen) 
 
26 oktober 2010 overleden te Borken 
(Westfalen, Duitsland): Heinz W. 
Rodenberg. Hij was een achterkleinzoon 
van Josepha Rodenberg geb. van de Loo,  
trouw bezoeker van onze familiereünies en 
(mede)auteur van verschillende artikelen 
over zijn tak in de Loo-Kroniek. Tak 
Koblenz, N.P. 227.  
 
8 mei 2010 geboren te Nieuwegein: Derk 
Gustaaf Rudy van de Loo, zoon van Floris 
van de Loo en Susanne Kok, broertje van 
Koosje Mijntje Margriet van de Loo 
(geboren 21 oktober 2007)  - De Meern.  

Wessel de Loë 

Koosje en Derk van de Loo 

16. Willem van Groesbeeck was ridder Duitse Orde en commandeur van Gruitrode van 1551 tot zijn 
dood in 1555. In het archief van de voormalige landscommanderije Alden Biesen (waaronder de 
commanderije Gruitrode viel) bevinden zich verschillende archivalia die op zijn familie betrekking 
hebben, in het bijzonder ook inzake verleningen van het Huis Caltbeek (= Kalbeck!) in 1405, 1424 
en andere zaken betreffende Caltbeek: 15e – 17e eeuw (M. van der Eycken: Inventaris van het 
archief balije Biesen van de Duitse Orde, deel 1, 1995, o.a. p. 144). 

17. Dit wapen Van der Straten bevindt zich in het kruisribgewelf (1407) van het klooster Graefenthal 
te Asperden. Reconstructietekening door H. Heckes (2005) van het Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege. Zie: K. Dohmen en S. Heinen: Der gotische Kreuzgang des ehemaligen 
Zisterzienserinnenkloster Graefenthal bei Goch. Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2006, 
Boss-Verlag, Kleve, 2005.  

18. Tekening van het zegel van Hendrick van Abroeck, 1436. Collectie Van Spaen, nr. 182, Deel 
X,  Hoge Raad van Adel, Den Haag.  

(Vervolg van pagina 6) 

Verwijderd  wetgeving AVG de met verband in 
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 Waarom voeren wij niet het wapen van Bruen ? 

Maarten van der Loo, 
Castricum  

 
Wat zegt het Nederlands Patriciaat, 'het 
blauwe boekje', 51e jaargang, 1965, p. 
182 over het familiewapen Van de(r) 
Loo ? 
 
"Bruen van den Loe (gen.I) zegelt in 1492 
en volgende jaren met dezelfde 
wapenfiguur als zijn vader, doch gebroken 
met een kleinere kram binnen de ronding 
van de grotere. Zegels van zijn 
achterkleinzoon Jan van de Loe (gen.IV) 
in 1583 en 1588 vertonen als breuk een 
ster in plaats van een kleinere kram. Bij 
zijn nakomelingen zijn deze toevoegingen 
in onbruik geraakt." 
 
Dit schreef mijn vader, Joost van der Loo, 
in de jaren vóór 1965. En dank zij de door 
hem opgebouwde fotoverzameling van 
oude lakzegels in het Loo-Archief kunnen 
hier het zegel van Bruen en dat van zijn 
biologische grootvader van vaderskant 
worden afgebeeld.               
 
Zoals wij in de Loo-kroniek nr. 48 zien 
hadden de oude ridderzegels de vorm van 
een schild, met daarop het 
herkenningsteken van de ridder en zijn 
familie en om het schild heen een 
cirkelvormige versiering en/of een tekst. 
Daarmee had het hele zegel grofweg de 
vorm een munt. Dit zien we ook terug bij 
het zegel van Bruen.  
 
In latere tijden zijn de ridderlijke en 
adellijke families hun zegels gaan 

opfleuren met riddermatige kenmerken en 
versieringen : boven het schild de helm 
met vizier, onmisbaar in het gevecht, het 
dekkleed of helmmantel, mogelijk als 
bescherming tegen de felle zon, de 
helmwrong of een kroontje en het 
helmteken, voor extra zichtbaarheid en 
machtsvertoon in het gevecht.  
 
Onze voorvader Bruen was weliswaar 
erkend door zijn vader, ridder Johan van 
den Loe,  en mocht dus zijn vaders 
familiewapen voeren, maar wel met een 
zichtbare aanduiding van zijn onwettige 
afkomst als bastaardzoon: de verkleinde 
wapenfiguur binnen het originele, het 
zogenaamde 'breken' van het 
oorspronkelijke wapenteken, zie  foto 2. 
Daarmee werd voor iedereen zichtbaar dat 
hij zich onderscheidde van zijn 
riddermatige familie en daarvan in zekere 
zin afstand nam.        
 
In het artikel van Richard van de Loo in 
Loo-Kroniek nr. 56 (2010)  hebt u kunnen 
lezen hoe het verder gegaan is met 
Bruen's zegel na zijn overlijden. We zien 
dat zijn kleinzoon Seger in 1558 zegelde 
met alleen de kram in het wapen en dat 
zijn achterkleinzoon Jan in 1588 zegelt 
met het kram-wapen geflankeerd door een 
ster als breuk. In 1659 ondertekende 
Bernt van de Loe, erfpachter van de 
Aspermolen te Asperden, een acte met de 
kram. Maar daarna houdt het toch op met 
het gebruik van het kram-wapen in onze 
familie. Mogelijk hadden Bruen’s nazaten 
in de tweede helft van de 17e en in de 18e 
eeuw onvoldoende onroerend goed in 
bezit, of kapitaal, waardoor de noodzaak 
verdween om transacties letterlijk te 

Zegel van Wessel van den Loe, de 
biologische grootvader van Bruen. 
Zie Loo-kroniek nr. 46, mei 1997 

Zegel van Bruen van den Loe. 
Zie Loo-kroniek nr. 48, juni 1999 
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'bezegelen'. Ook is het denkbaar dat de 
administratie van bezit en overdracht van 
bezit veranderde waardoor de identiteit 
van de hoofdpersonen door hun 
handtekening bekrachtigd werd en niet 
meer door hun zegel. Tenslotte dienen we 
te beseffen dat de Van de Loe voorvaders 
in de 15e, 16e  en 17e eeuw vanuit hun 
ambtelijke functie van richter of schepen 
zegelden. Hun wapenzegel was min of 
meer hun persoonlijk ambtelijk zegel. Van 
een omvangrijk wapengebruik in onze 
familie is in die tijd echter geen sprake.      
 
Zoals u kunt lezen in de Loo-kroniek nr. 
56, wordt in ieder geval door de Van de 
Loo’s vanaf het begin van de 19e eeuw 
weer het Loo-wapen gevoerd. Over de 
precieze toedracht hiervan zou nog een 
studie te maken zijn. En op een of andere 
manier hebben zij zich daarbij de 
riddermatige uitvoering toegeëigend die 
inmiddels bij patricische en nieuw-adellijke 
families gebruikelijk was geworden. Dat 
stond deftig uiteraard en was behulpzaam 
bij 'upward social mobility'. De echte 
kenners van de heraldiek 
(familiewapenkunde) konden natuurlijk 
aan de details van een wapen wel zien of 
het echt oud was en hoe hoog de 
adelstand was maar in zijn algemeenheid 
stond het wel chic, zo'n ridderlijk 
wapenteken.  
 
Maar nu, inmiddels decennia later, slaat de 
ontdekkingstocht naar onze historische 
wortels weer nieuwe wegen in, wegen die 
eigenlijk ouder zijn. Een van die wegen 
leidt naar het goed Abroeck, eigendom van 
Bruen, en daaraan gekoppeld het wapen 

van de familie Van der Straten, de 
springende vis. Zie hiervoor wederom het 
doorwrochte artikel van Richard van de 
Loo in Loo-kroniek nr 56 en zijn bijdrage 
over de familiebanden met Abroeck en 
Wissen in deze Loo-Kroniek. Die vis komt 
nu al voor op een zegelring van een van 
Richard’s dochters: Monica.  
 
Een andere weg leidt naar het 
oorspronkelijke wapen van Bruen, zie 
hierboven. In feite is dat ons eigenlijke 
familiewapen, dus inclusief het 'gebroken' 
wapenteken, zie hierboven de beschrijving 
in het 'blauwe boekje'.  De riddermatige 
versierselen horen er natuurlijk niet bij, al 
zijn ze er geleidelijk ingeslopen en gewoon 
geworden. Heel streng geformuleerd: wij 
hebben er geen ander recht op dan het 
gewoonterecht en in gewoonterecht 
kunnen en mogen veranderingen 
optreden. Vandaar dat Bruen's wapen nu 
voorkomt op een zegelring, de mijne om 
precies te zijn. Zie bijgaande foto Dat deze 
ring ontworpen en gemaakt is  met de 
hulp van mijn broer Albert, juwelier in 
Rotterdam, spreekt denk ik wel vanzelf.               
 
Mijn vader Joost komt de eer toe het 
historische verband te hebben gelegd 
tussen de Van de Loo's en de Van der 
Loo's, onze afstamming van de 
riddermatige Van den Loe's via 
bastaardzoon Bruen aangetoond te 
hebben en tenslotte ook de betekenis van 
het familiewapen te hebben onthuld, een 
muurkram als sprekend wapen van de 
familie Crampe (zie Loo-kroniek nr. 13, 
april 1958). Hij wilde weten 'hoe het zat 
en hoe het zo gekomen is' en was bereid 
daar 50 jaar van zijn leven voor in te 
zetten en misschien kon hij ook wel niet 
zonder. Bruen's wapen in ere herstellen is 
voor mijn gevoel een logische stap op de 
zoektocht naar onze historische wortels. 
En het zou mijn vader vast een 
instemmende glimlach ontlokken. 
 
Met het bovenstaande sluit ik aan bij wat 
Richard van de Loo formuleerde aan het 
eind van zijn artikel over het Loo-wapen 
(Loo-kroniek nr. 15, april 1979): “Mogen 
degenen die het Loo-wapen in ere houden 
zich bewust zijn van deze ontwikkeling en 
de ontstane traditie wat dit betreft 
voortzetten”. 

Noten 
1. Het kramzegel van Wessel II van den Loe 

(genoemd 1397-1445) hangt aan een 
oorkonde uit 1404 (Urkunden Xanten, 
Karthäuser Kloster, nr. 3).  

2. Het zegel van stamvader Bruen van den 
Loe hangt aan oorkonde nr. 32, 24 maart 
1502, archief klooster Marienwater bij 
Weeze in het Staatsarchief Düsseldorf, 
repertorium C 345. 

Lakafdruk ring van 
Monica van de Loo 

Lakafdruk ring van 
Maarten van der Loo 

Zegelring van 
Maarten van der Loo 
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 Het Loo-wapen in discussie 

Richard van de Loo,  
Soest 

Mijn artikel over het familiewapen Van de
(r) Loo heeft reacties opgeroepen en dat 
was ook precies de bedoeling.1) Graag 
maak ik u deelgenoot van enkele reacties. 
Tenslotte kom ik nog met een rectificatie, 
naar aanleiding van een foutje dat in de 
Nederlandse editie is geslopen.  
 
Sommige familieleden begonnen zich 
zorgen te maken over de wapenring, die 
zij al heel hun leven dragen. Moet die ring 
nu weg of veranderd worden? Of moet het 
Loo-wapen dat bij ons thuis aan de muur 
hangt nu bijgewerkt worden? Ik kan u 
geruststellen: dat hoeft allemaal niet. Mijn 
enige doel met mijn artikel was en is iets 
duidelijk maken over de historie van ons 
wapen en om te stimuleren tot bewust en 
verantwoord wapengebruik.  

Reactie van een deskundige buiten de 
familie 
Een groot pleitbezorger van bewust en 
verantwoord wapengebruik is de heer mr. 
E.J. Wolleswinkel, secretaris van de Hoge 
Raad van Adel. 2) Dit eerbiedwaardige 
instituut is een adviescollege voor de 
regering over adelsvragen en 
overheidsheraldiek. Omdat ik met de heer 
Wolleswinkel al jarenlang correspondeer, 
heb ik hem een exemplaar van de Loo-
Kroniek 56 toegestuurd met de vraag om 
een reactie op mijn artikel. In zijn 
uitvoerige antwoord, waarvoor ik hem zeer 
erkentelijk ben, stelt hij allereerst dat de 
19e eeuw zich helaas kenmerkt door een 
groot verval van de heraldiek 3). Iedereen 
deed maar wat. Er was geen enkele 
controle, laat staan registratie. Dit heeft in 
zekere zin begin 19e eeuw ook onze 
familie parten gespeeld. 

Onderscheidend wapenschild 
Hij wijst er verder op dat een wijziging 
van het helmteken, zoals ik voorstel,  in 
wezen nog niet voldoende is. Het gaat 
namelijk om het wapenschild. In de 
middeleeuwen was het gebruikelijk dat 
illegitieme personen en takken hun wapen 
duidelijk onderscheidend maakten van de 
legitieme tak. Dit gebeurde door in het 
wapenschild een breuk aan te brengen. 
Dat kon bijvoorbeeld nogal radicaal een 
schuinstreep zijn. In onze familie 
gebeurde dat door het toevoegen van een 
kleine kram in de opening van de grote 
kram; en later door het toevoegen van 
een ster. Indien familieleden deze oude 
wapenvoering weer in ere willen 
herstellen, is daar geen enkel bezwaar 
tegen. Integendeel zelfs, het doet de 
historie recht! Die ene persoon, die zich 
indertijd al op eigen initiatief een ring met 
het “Bruen-wapen”, dus de dubbele kram, 
heeft aangeschaft, heeft heraldisch gezien 
dus geheel juist gehandeld. 
 
Betekent dit nu dat het familiewapen 
gewijzigd moet worden? Ik stel wederom 
nadrukkelijk nee, want er is inmiddels een 
lange traditie in de huidige wapenvoering, 
met de enkele kram en het vertrouwde 
helmteken. En tegelijkertijd dient 
wapenvoering geen starre, gefixeerde 
aangelegenheid te zijn. Voortschrijdend 
inzicht kan ertoe leiden dat een wapen 
zich ontwikkelt, bijvoorbeeld doordat een 
bepaalde tak een bepaald kenmerk 
toevoegt. Als men de blauwe en rode 
boekjes doorbladert, waarin de families 
behandeld worden die tot het Nederlands 
patriciaat of de Nederlandse adel behoren, 
dan ziet men geregeld geslachten die 
naast elkaar varianten van het stamwapen 
voeren. Een variant van het helmteken, 
zoals ik voorstel, is in het licht van de 
steen, die ik in onze heraldische Loo-vijver 
heb geworpen, al een eerste stap.  

Rechts 
Zegel Max Freiherr 

von Loë-Allner, 1842  

Links 
Loë-kram op 16e 

eeuwse schouw in 
kasteel Wissen. 
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Rectificatie 
Tenslotte het foutje in mijn artikel in de 
Nederlandse editie. In de stamboom op 
pagina 5 ontbreekt in de rechter kolom per 
abuis nog een Johan van den Loe. Deze 
Johan, die we gemakshalve senior 
noemen, dient te worden geplaatst tussen 
de Johan van den Loe van Abroeck (zoon 
van Bruen) en Johan van den Loe-
Overelve, die in 1558 zegelt met de kram 
met ster. Johan van den Loe senior was 
eigenaar van de hofstede Overelve en is 
vóór 1550 overleden. Door al die Johannen 
raakte ik even de tel kwijt. De oplettende 
lezer had trouwens kunnen opmerken dat 
de stamboom niet spoorde met de juiste 
tekst. Hierboven volgt de juiste stamboom 
vanaf Bruen.  

Noten 
1 Zie mijn artikel: het familiewapen Van de(r) 

Loo: traditie en ontwikkeling. In: Loo-
Kroniek 56, februari 2010. Duitse uitgave: 
das Familienwappen Van de(r) Loo: 
Tradition und Entwicklung. Juni 2010.  

2 Voor informatie over de Hoge Raad van 
Adel raadplege men: 
www.hogeraadvanadel.nl  

3 Zie het uitvoerige bericht per e-mail van de 
heer Wolleswinkel aan de auteur d.d. 7 april 
2010, naar aanleiding van mijn schrijven 
van 28 maart. De heer Wolleswinkel heeft 
zijn reactie nader toegelicht in een gesprek 
op zijn kantoor 10 mei 2010.  

4 Monica’s wapenring is geleverd door de 
goede en deskundige zorg van ons 
familielid en juwelier Albert van der Loo te 
Rotterdam.  

Wapenvoering met springende vis als 
helmteken 
Eén familielid heeft al geopteerd voor die 
variant. In de wapenring van dochter 
Monica prijkt in het helmteken de 
springende vis (baars) uit het wapen 
Abroeck 4). Zij heeft hiermee een primeur. 
En denk nu niet dat zij dit louter deed om 

haar vader te plezieren; het was haar 
eigen keuze na lezing van mijn artikel. En 
zijn er familieleden die een dubbele kram 
of ster in hun wapen willen voeren, dan is 
dat een goede keuze. Maar let wel, maak 
er geen potje van. Volg de regels der 
heraldiek en de familiehistorie of vraag 
advies bij de Stichting Loo-Archief. Anders 
vervallen we weer in 19e eeuwse 
toestanden waarvoor Mr E.J. Wolleswinkel 
terecht waarschuwt.  

Ring Monica met 
helmteken met 
springende vis  

Helmteken Loo-wapen, met springende vis, 
kram en struisveren. 
Ontwerp vis: Michiel van de Loo 
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 Zegelringen, ervaringen van een juwelier 

Albert van der Loo, 
Rotterdam, 15 december 2010. 

De oude doos 
In een heel grote doos bewaar ik heel veel 
lakafdrukken van wapens die mijn 
grootvader, mijn vader en ik hebben laten 
aanbrengen in zegelringen van zeer 
uiteenlopend model. In het hoofdstuk “de 
juiste keus” kunt u daar meer over lezen. 
 
Al die wapens  hebben een geschiedenis, 
soms tot grote trots van de betreffende 
families. 
Het zijn adellijke wapens, of wapens die 
een ambacht verbeelden, dan wel een 
bezit, of de naam van de familie. 
Bekijk het Loo-wapen: de Kram, symbool 
van de oude familienaam Crampe van de 
Sickenbeke vamme Loe. 
 
En natuurlijk zijn er wapens die later zijn 
“bedacht”, al dan niet door een 
goedbedoelende voorvader, om de eigen 
familie desondanks van een wapen te 
voorzien. 
 
De juwelier adviseert, en geeft aan wat 
heraldisch gezien minder gewenst is. 
( het woord "heraldiek" heeft te maken 
met "heraut", in de vroege Middeleeuwen 
een functie die te vergelijken valt met de 
huidige “Personal Assistant”) 
 
Zo heeft Het Huis van St.Eloy drie 
generaties lang zegelringen geleverd. 
Waarom heette dat juweliersbedrijf 
eigenlijk zo? 
St.Eloy, ook St.Eligius genoemd, leefde 
van 588-660 na Chr. en was eerst de 
goudsmid en vervolgens de muntmeester 
van Koning Dagobert, de Merovinger 
koning. (in Frankrijk nog steeds bekend 
als "le bon roi Dagobert") Later werd hij 
bisschop gewijd, nóg later heilig verklaard. 
Nog steeds is hij de patroon van 
metaalbewerkers en edelsmeden. 
Vandaar dat Grootvader Albert zijn 
juwelierszaak in 1907 naar hem heeft 
vernoemd. 

Geschiedenis 
Het schild was destijds in eerste instantie 
onmisbaar voor de Heer te Paard, zodat 
ieder kon zien: kijk daar gaat onze  
werkgever. Op slagvelden of toernooien. 
De helm erboven, de dekkleden of  
"lambrequins" en andere versieringen, 
erboven of ernaast, zijn er later als 
verfraaiing bijgekomen, maar figureerden 
in de vroege Middeleeuwen nooit op het 
schild. 

 
Van die helmkleden of lambrequins 
vermoedt men dat die kleden uit de 
Kruistochtenperiode stammen: 
De heren te paard konden wel een kleedje 
achter hun helm gebruiken tegen de 
stekende zon in de landen der 
ongelovigen. Maar zeker is dit niet. 
 
De vorm van een mannenschild is 
rechthoekig of vierkant, of iets dat daarop 
lijkt. 
 

De damesschilden: tja, hadden dames dan 
schilden? Nou ja, een beetje, voor de sier. 
En het wapen van hun familie moest wel 
ergens worden vastgelegd. 

 
Die damesschilden waren ovaal, of naar 
beneden gepunt. In de amazone-zit werd 
het schild namelijk schuin gedragen, en 
dan stoorde die vorm veel minder dan een 
rechthoekig schild. Vandaar ook het 
bekende ruitvormige schild, dat vaak op 
dameszegelringen wordt gevoerd. 
 
Met  het familiewapen werd ook gezegeld, 
bij wijze van handtekening. Met een 
lakstempel, of met de eigen ring, de 
zegelring. 
Dat waren vanzelfsprekend gouden ringen, 
al dan niet met een zegelsteen, of geheel 
in goud, zoals nu nog in Frankrijk, 
Duitsland en Engeland veel in gebruik. 

De juiste keus 
Het gesprek begint meestal met het 
kiezen van het gewenste ringmodel, van 
de steenvorm, en de steengrootte. 
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 Vervolgens worden  steen en steenkleur 
gekozen. Het ringmodel: zo simpel 
mogelijk? Juist niet? Bestaat er zoiets als 
een mode? 
 
In de jaren 20 en 30 bestonden er zeer 
"versierde" uitvoeringen, tegenwoordig 
wenst men vooral gladde oppervlaktes. 
De steenvorm is voor mannen ovaal, soms 
rechthoekig, al dan niet 8-hoekig. Dames 
kiezen vrijwel altijd voor de ovale 
steenvormen. 
Daarna begint het gesprek over de 
uitvoering van de wapengravure. 
Dat duurt wel eens even, soms zitten er 
ouders bij, die graag willen dat hun kroost 
dat leuke oude ringmodel van oom Pim 
kiest. Het kroost heeft daar soms hun 
eigen gedachten over. 
Let wel: Dames dragen geen helmen! 

Zegelstenen 
Stenen? Als het maar graveerbaar is. Ik 
heb gegraveerde doorzichtige saffieren 
mogen leveren, lichtblauwe aquamarijnen, 
spetterrood, knalgroen (zie boven), 
prachtig half transparante olijfgroene, wit 
doorzichtig, etc.. 
 
En die lagenstenen: dat zijn gebeitste 
onyxen. De toplaag heeft een andere kleur 
dan de onderlaag. Als de graveur diep 
graveert wordt die onderlaag zichtbaar, en 
contrasteert met de toplaag. U heeft vast 
wel een familielid met een rood/zwarte 
lagensteen, en u kent allemaal de blauw/
zwarte versie. 

Graveren, zetten, de ring 
Een graveur brengt de gravure in 
spiegelbeeld aan.Let wel: een 
steengraveur doet dat heel anders dan 
een goudgraveur,  het zijn echt twee 
verschillende spécialismen. 
 
De steengraveur doet het graveren met 
een klein freesje, en hier en daar wat 
priegelwerk met een graveersteker of 
burijn.Het profiel van de diverse 
graveerstekers snijdt hij zelf aan op een 

wetsteen, passend bij zijn 
lichaamshouding en graveerhoek.De ene 
graveur kan dus slecht overweg met de 
steker van zijn collega. 
 
De goudgraveur gebruikt voor 
familiewapens echter ponsjes en beiteltjes, 
en hier en daar een graveersteker, 
eveneens naar eigen inzicht gehoekt en 
aangeslepen. 
De stekers die in 2010 worden gebruikt 
wijken nauwelijks af van het materiaal uit 
de Middeleeuwen, het echte handwerk 
gebeurt tegenwoordig eigenlijk net als 
toen. Op oude schilderijen is e.e.a. goed te 
zien. 
 
Behalve de graveur is ook een steenslijper 
nodig, en natuurlijk de gieter en de 
goudsmid die de ring vervaardigen. 
 
Vanzelfsprekend dient de ring voldoende 
zwaar te zijn uitgevoerd, omdat hij vaak 
meerdere generaties lang wordt gedragen. 
Dus met een massieve ringscheen, met 
een gesloten vlak onder de zegelsteen. 
 
De ring wordt gegoten, naar voorbeeld van 
een matrijs, in bezit van de goudsmid, en 
heeft een lege bovenzijde. 
 
In deze nog lege ring wordt vervolgens in 
de binnenkant, vlak onder de top, een 
rondlopende uitsparing gefreesd of 
gestoken, waar de buitenvorm van de 
zegelsteen precies inpast. De steen wordt 
ingepast, en het nog opstekende gouden 
bovenkantje van de ring wordt met veel 
gevoel om de steen heen gedreven.  
De ring wordt dan bij de Dienst Waarborg 
op het aangegeven goudgehalte 
gecontroleerd ( “geessayeerd”), en de 
Nederlandse keurstempels worden erin 
geponst.  
 
Bij elkaar zijn dat veel ingrepen, waarbij 
zijn betrokken: de steenleverancier, de 
steenslijper, de graveur, de gieter, de 
goudsmid, de zetter, de Waarborg, de 
juwelier. 

Verhaaltjes 
Tja, die wapengravures. Veel mensen 
hebben zo hun eigen mening daarover, en 
ik heb in de loop der jaren heel wat 
interessante gesprekken daarover mogen 

Zegelring met 
aquamarijn, 

ongewoon, maar 
prachtig 

Graveersteker of burijn 
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en moeten voeren. 
Met lieden die hun stadswapen wilden 
voeren, om vooral een wapenring te 
kunnen dragen. 
Met klanten die het verkeerd ingedeelde 
wapen wilden handhaven, zoals altijd al 
gebruikelijk in hun familie. Bijvoorbeeld 
een damesschild met een helm erop, of 
een herenuitvoering voor de dochters. 
"NEE", zei ik dan: "geen helmen, geen 
helmsier. En dus ook geen helmkleden." 
(tja, zelfs mijn eigen grootvader van 
moederszijde, Willem van de Loo, gaf 
ringen met ‘foute’ gravures aan zijn 
dochters, en hij was beslist niet de 

enige…) 
Met baronnen die een familiewapen met 
spreuk in hun ring voeren. ("ach dat heeft 
een dronken oom eens een keertje zo 
laten doen, en we vinden het eigenlijk wel 
charmant") 
Met Griekse vismagnaten die het 
familiewapen van hun Zeer Adelijke Duitse 
Echtgenote (of was het toch hun 
vriendin?) in hun nieuwe zegelring 
aangebracht wensten. Meneer was 1,65 
meter, zijn zeer fraaie wederhelft iets van 
1,80 meter. 
Met Amerikaanse klanten-met- 
Nederlandse-wortels, die allerlei 
prachtwensen hadden ten aanzien van de 
uitvoering. ( "Can you make it with an 
inlay with diamonds, Al??" ) 
Met een excentrieke tante uit eigen 
familie, die een grote ronde steen wilde, 
knalgroen, maar dan wel graag met witte 
gravure. Ja, dat kon wel. 

2011 
Een heel oud vak dus, dat maken van een 
zegelring. 
Tijdens de reünie op Schloss Wissen kunt 
u elkaars ringen vergelijken, 
en ik hoop dat u uw ring met gravure nu 
met andere ogen zult bezien. 
 
 
Naschrift van de redactie: voor 
familieleden die interesse hebben in de 
dienstverlening van Albert van der Loo 
volgen hier zijn contactgegevens: 
info@eloy.nl, 0655198000. 

De goudsmid aan 
zijn typsiche 
werkbank. 

Lex van der Loo 
December 2010 Zoetermeer 
 

Gegevens op de website 
Op onze website groeit inmiddels het 
bestand met de stamboomgegevens 
dankzij de noeste arbeid van de 
archiefwerkgroep. Die gegevens zijn 
ontleend aan de kaarten in het Loo-
Archief. Dat is zeker geen garantie voor 
juiste en volledige gegevens! Om de 
gegevens te verifiëren en completeren 
worden onder andere de 
takvertegenwoordigers ingeschakeld. U 
kunt natuurlijk ook zelf daaraan een kleine 
bijdrage leveren door uw eigen gegevens 
en de gegevens van uw naaste 
familieleden te controleren en ons te 
voorzien van gecorrigeerde en aangevulde 
gegevens. 

Uw stamboom bij de reünie? 

Eigen afdruk 
In ruil voor uw kleine bijdrage kunnen we 
u op de Loo-reünie op 28 mei 2011 
voorzien van uw eigen papieren of 
elektronische stamreeks. 
 
Wij zouden het leuk vinden als we van alle 
deelnemers aan de reünie de stamreeksen 
hebben, zodat we de familiebanden ook 
grafisch op een groot tableau zichtbaar 
kunnen maken. Gelet op de lange 
afstammingslijnen is dat niet een kwestie 
van enkele velletjes papier, maar eerder 
van meerdere posters die naast elkaar 
komen te hangen. En we kunnen er dan 
natuurlijk ook voor zorgen dat u 
desgewenst zelf ook zo'n poster kunt 
bestellen. Zie hieronder bij punt 10. hoe u 
zelf afdrukken kunt vervaardigen. 
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 afdrukken teneinde de gegevens te 
verifiëren of completeren.  

 Nu zijn er drie mogelijkheden: 
 a. uw gegevens zijn juist 
 b. uw gegevens zijn onjuist 
 c. uw gegevens ontbreken (deels) 
 Ad a. In dit geval prijst u zich 

gelukkig en is het voor ons prettig om 
dat te weten: stuurt u ons s.v.p. een 
email om de juistheid te bevestigen! 

 Ad b. Stuurt u ons s.v.p. een email 
met de gecorrigeerde gegevens en bij 
voorkeur een vermelding van de door 
u gebruikte bron van deze gegevens. 

 Ad c. Stuurt u ons s.v.p. een email 
met de ontbrekende gegevens en bij 
voorkeur een vermelding van de door 
u gebruikte bron van deze gegevens. 
Het e-mailadres is: secretaris@loo-
archief.nl 

9. Als u in het vervolg rechtstreeks naar 
de stamboomgegevens wilt gaan, is 
het adres: www.loo-archief.nl/tng 

10. Zodra u een persoon heeft gevonden, 
zijn er verschillende manieren om 
gegevens van de voorouders (en 
nakomelingen) af te drukken. Die 
mogelijkheden zijn: 

 a. Standaard. 
Zet het aantal generatie hier om te 
beginnen op 4! 

 b. Compact.  
Hier kan dat aantal wel op 6 gezet 
worden. Zie hieronder. 

Linker menu op de 
website bij het 
eerste gebruik. 
Zie punt 4 voor 
aanpassing van de 
taal. 

Hoe vind ik de gegevens? 
Het is eenvoudig om de gegevens op de 
website te vinden. Onderstaand de 
stappen om uw eigen gegevens te kunnen 
raadplegen.  
1. Ga op internet naar de website: 

www.loo-archief.nl en kies uw taal 
(Nederlands, Duits of Engels). 

2. In het menu aan de linkerkant staat 
de optie "Genealogie"; klik daarop 

3. Lees nu de instructie aandachtig door 
en kies onderaan de instructie de 
opdracht: "naar de genealogie". 

4. Het nieuwe venster dat geopend 
wordt, heeft als taal-instelling Engels. 
In het menu aan de linkerkant (zie 
hiernaast) vindt u bij de vierde optie 
van onderen (Change language) de 
mogelijkheid om de taal-instelling aan 
te passen. 
Klik op die optie en kies daarna de 
gewenste taal. 
Leg die keuze vast. 
Kies daarna de onderste optie uit het 
linkermenu (Registreer uzelf) om u 
aan te melden als gebruiker.  

6. Registreer u als gebruiker en vul alle 
gegevens in. Geef in het vak 
"Opmerkingen" aan dat u gegevens 
voor de reünie gaat controleren. 

7. U ontvangt binnen enkele dagen een 
bevestiging-email, dat u toegang 
heeft. 

8. Daarna kunt u gegevens zoeken en 
desgewenst in verschillende vormen 

Schermafdruk van de 
grafische 
kwartierstaat van 
Gerard van der Loo 
(vorm "Compact"  
zie optie 10 b). 
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 c. Box.  
Zet het aantal op 3 en zie de rijkdom 
aan gegevens. Zie hiernaast. 

 d. Alleen tekst.  
Dezelfde gegevens als bij c. echter 

Schermafdruk van de 
grafische 
kwartierstaat van 
Gerard van der Loo 
(vorm "Box"  
zie optie 10 c) 

zonder grafische tekens. 
 e. Uitgebreide kwartierstaat.  

De traditionele kwartierstaat in tekst. 
Hier kan het aantal generaties op 8 
gezet worden. 

 
Aangezien de gegevens die betrekking 
hebben op nog levende mensen, 
bescherming genieten uit het oogpunt van 
privacy, zijn die gegevens maar ten dele 
openbaar zichtbaar. Bovendien zijn er 
strikte afspraken gemaakt over de 
beperkte groep mensen die de gegevens 
mag aanpassen en aanvullen. 
 
Omdat u alleen gegevens kunt opvragen 
en niet kunt veranderen, kunt u naar 
hartelust zoeken in de gegevens.  
Heeft u hulp nodig, dan kan één van de 
bestuursleden u helpen. Neem dan per 
email contact met ons op en geef uw 
telefoonnummer op en een tijd waarop we 
u doorgaans kunnen bellen. dan kunnen 
we u via de telefoon aanwijzingen geven 
om de gegevens te raadplegen! 
 
In dit voorbeeld heb ik de gegevens van 
mijn vader - met zijn instemming - 
gebruikt! 


