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De familiereünie in Schloss Wissen op 28 
mei 2011 was een groot succes gezien de 
vele deelnemers en de zeer enthousiaste 
reacties.  
In deze Loo-Kroniek leest u alles over deze 
onvergetelijke dag.  
 
Op onze heel geslaagde reünie zijn er veel 
foto's gemaakt. Inmiddels staan meer dan 
1000 foto's op onze internet-site,  
www.loo-archief.nl/album/index.html.  
Het gaat om de foto's van Tina, Suzanna, 
Nicole, Dominique, Frank, Siegfried en 
Lex.  
Als u zelf nog foto's heeft om aan die 
verzameling toe te voegen, laat dat dan 
even in een e-mail aan mij weten! 
Dan zijn er ook drie groepsfoto's gemaakt: 

Lex van der Loo, 
Zoetermeer, 5 januari 2012 

De reünie gevangen in foto's 
a. alle deelnemers van de adellijke tak; 
b. alle deelnemers van de niet-adellijke 

tak; 
c. alle deelnemers gezamenlijk. 
Deze foto's zijn gemaakt door Saraphim 
von Loë. Daarna heeft hij de foto's 
werkelijk met engelengeduld bewerkt, 
zodat (bijna) iedereen lachend op de foto 
staat en recht in de lens kijkt! 
Onderstaand een voorproefje van de foto 
ad c. met alle deelnemers gezamenlijk. 
In het midden van deze Loo-Kroniek treft 
u ofwel de foto ad a. ofwel de foto ad b. 
op formaat 40 x 30 cm aan, inclusief een 
index op de namen.  
Alle drie de foto's kunnen op fotopapier 
nabesteld worden bij: 
secretaris@loo-archief.nl 
Meer daarover op onze website.  
LET OP: uiterlijk 29 maart bestellen. 
Aflevering in april. 
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Schloss Wissen is dit jaar 550 jaar in het 
bezit van de Loë-familie en dankzij de 
gastvrijheid van kasteelheer Raphaël was 
het kasteel het decor van de grote Loë-
Loo-reünie.  
Het was fijn om te zien dat ongeveer 270 
familieleden op 28 mei 2011 over de brug 
het kasteel binnen kwamen.  
 

 
Al voor de officiële opening leek iedereen 
de weg op het kasteel en naar elkaar als 
vanzelfsprekend te vinden. Deze 
spontaniteit bleef ook voelbaar tijdens het 
maken van de groepsfoto’s, de lunch, de 
middagactiviteiten, het diner en het 
slotfeest.  
 
Ondanks dat de meeste familieleden 
elkaar niet persoonlijk kenden, leek er 
weinig tot geen drempel te zijn om met 
elkaar te praten. Zo zagen we dat de 
jongeren van allerlei leeftijden elkaar snel 
opzochten waarna ze de rest van de dag 
‘onafscheidelijk’ waren.  
Ook de inrichting van de ruimte in de 
Vorburg gaf alle mogelijkheid om 
ongedwongen met elkaar in contact te 
komen.  
Zo waren we getuige van vele 
geanimeerde gesprekken.  
 

 
Na de lunch vertelde 
Dr. Dieter Kastner, 
die de archieven van 
Wissen heeft 
bestudeerd, een 
interessant verhaal 
over onze 
gemeenschappelijke 
voorvader ridder 
Johan van den Loe.  
 
Daarna liet Lex van 

Suzanna van de Loo en 
Dick van de Loo 

Van de reüniecommissie 

der Loo de resultaten zien van het vele 
werk dat er is verzet om de familie 
stamboom (digitaal) toegankelijk te 
maken.  

 
Gedurende het aansluitende 
middagprogramma was het mogelijk om in 
de Weisse Salon enkele unieke stukken te 
bewonderen uit het Wissener archief. 
Daarnaast was er de hele middag 
gelegenheid om daar zelf aan de slag te 
gaan met de digitale stamboom. 

Welkomstwoord door 
Raphaël von Loë en 
Richard van de Loo 

Dr. Dieter Kastner 

Demonstratie digitale stamboom door Lex 
van der Loo. 

Lakzegel op één van de unieke stukken uit 
de archieven van Kasteel Wissen. 
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Het middagprogramma bood verder aan 
iedereen de gelegenheid om verschillende 
facetten van het kasteel te leren kennen.  
 
De vader van Raphaël, Graf Fritz, heeft 
een rondleiding op Schloss Wissen 
gegeven en verteld over de verbouwingen 
van het kasteel door de eeuwen heen.  
 
Raphaël gaf inzicht in de economische 
aspecten van het beheer van het kasteel. 
Zijn schoonzoon Peter nam familieleden 
mee naar de slotkapel.  
En tante Christine vertelde hoe ze de 
Tweede Wereldoorlog binnen de muren 
van het kasteel had beleefd. Hoe haar 
moeder zich heeft ingezet om het kasteel 
in die periode een humanitaire functie te 
geven. Hierbij was ze vastbesloten om het 
kasteel niet te verlaten zodat ze onderdak 
kon blijven bieden aan de mensen uit de 
omgeving.  
 
Voor de jongeren was er een 
ontdekkingstocht. Zij bekeken de 
walvisbotten die gevonden zijn in de 
grond rondom het kasteel.  
Bij de kerker werden zij opgeschrikt door 
met kettingen rammelende gevangenen 
die er al sinds eeuwen op water en brood 
leefden. Dit werd levensecht uitgebeeld 
door Gratian, de jongste zoon van Nicola 
en Raphaël, en zijn neef Jérôme, zoon van 
Winfried. Zij hebben geduldig op hun blote 
voeten in de modder op de bezoekers van 
de kerker gewacht.  
Een letterlijk hoogtepunt was de 

beklimming van de klokkentoren. Af en 
toe opgeschrikt door het slaan van de klok 
had je daarboven een prachtig uitzicht. 
 

Gelukkig was het de hele dag droog met 
een bescheiden zonnetje.  
Prima weer voor een mooie rondleiding 
door de kasteeltuinen onder begeleiding 
van Winfried, de broer van Raphaël.  
 
Ook kon je ’s middags getuige zijn van of 
meedoen aan een echt Nederlands-Duits 
voetbaltoernooi dat ondanks luide 
aanmoediging van Duitse kant door 
Nederland met 2-1 gewonnen werd.  
 
Andere neven en nichten vermaakten zich 
intussen in bootjes op de slotgracht. 
Kortom er was voor iedereen wel wat te 
doen. 
 
’s Avonds hebben een aantal 
voetballiefhebbers nog kunnen genieten 
van de Champions League-finale op de 
televisie en een klein groepje familieleden 
heeft uiteindelijk de dag dansend 
afgesloten. 
 
 
Wij kijken terug op een prachtige dag en 

we hopen dat 28 mei 
u voldoende 
aanleiding heeft 
gegeven om weer, 
net als wij, uit te 
kijken naar onze 
volgende 
familiereünie.  
Het is een prachtige 
en inspirerende 
traditie die in ere 
gehouden moet 
worden! 

Gratian en Jérôme 
spelen gevangen. 
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Aanpassing, metamorfose, 
herbestemming, revitalisering. Het zijn 
enkele van de vele kernwoorden die van 
toepassing zijn op slot Wissen. 
 
Door de vorige Heer van Wissen, Fritz Graf 
von Loë, werd tijdens de reünie de 
geschiedenis van het slot uitgelegd aan de 
hand van een van vele jaartallen voorziene 
geschetste plattegrond. Na zijn inleiding, 
die een grote betrokkenheid 
demonstreerde, gidste hij ons op 
enthousiaste wijze en met oog voor detail 
door het eeuwenoude complex. Gewelven, 
schilderingen, beeldhouwfragmenten, 
schilderijen, beschilderde cartouches in de 
grote zaal (met afbeeldingen van de jonge 
Fritz en zijn broers en zussen), 
metselwerklittekens in de westgevels, de 
dikke toren met zijn kerker, etc. Alles 
kwam aan bod.  
 
Behalve de genoemde details waren dat 
ook de grote lijnen in de geschiedenis. De 
belangrijke ligging en de betekenis van 
Wissen voor zijn omgeving veroorzaakten 
gedurende de ruim zeshonderdjarige 
historie van het slot defensieve 
aanpassingen. Zo werd in het landschap 
de slotgracht aangelegd en werden in het 
gebouw schietopeningen in de muren 
gemaakt. Op andere momenten vond men 
het passend de gebouwen met 
gevelafwerking en kapvorm aan de 
heersende mode aan te passen, weer aan 
te passen en nog weer aan te passen of 

Een rondleiding door slot Wissen 

terug te veranderen.  
 
Dat een complex als dit de tijd kan 
overleven, zo zegt mijn ervaring als 
architect, is te danken aan zijn betekenis 
voor de omgeving en aan de degelijke 
bouw. Maar ook aan de royale maten van 
de ruimtes omdat daardoor een schier 
eindeloze reeks gebruiksfuncties met de 
daarbij behorende aanpassingen mogelijk 
is. Een actueel voorbeeld daarvan is de 
'bungalow' die met toestemming van het 
Amt für Denkmalpflege (de locale 
monumentenzorg) in 1973 door Fritz en 
zijn vrouw Inez voor hun gezin op de 
eerste verdieping in de bestaande zalen is 
gebouwd en die bewoning op een moderne 
manier (zonder personeel) mogelijk 
maakt. Nu wonen Raphaël en Nicola er 
met hun kinderen. 
 
Als ik aan onze gids terugdenk, voel ik 
weer zijn enthousiasme, 
doorzettingsvermogen, kennis van zaken 
en betrokkenheid. Eigenschappen die aan 
volgende generaties moeten worden 
doorgegeven, alleen dan blijft het slot nog 
eeuwen in de familie. 
 

Frank van de Loo 
Helmond 
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Huguette Verheijen-Van de Loo,  
juni 2011 
Wat was het gisteren een geweldig leuke, 
gezellige en interessante reünie. Hubert, 
Maurits en ik hebben enorm genoten. Van 
de mooie omgeving, de gezellige mensen, 
de interessante lezing en workshops en 
het lekker tafelen.  
Mag ik via jullie allen, zowel de 
Nederlandse als de Duitse 
reüniecommissie, héél hartelijk danken 
voor jullie organisatie daarvan? Je kon 
merken dat er goed over het programma 
was nagedacht en dat de dag gedegen in 
elkaar zat. Alle tijd die jullie er in hebben 
gestoken, maakte deze dag tot een groot 
succes. 
Jullie spreken vast ook nog Raphael en 
Nicola. Wil je ook hen bedanken voor hun 
enorme gastvrijheid. Wij vonden het heel 
bijzonder dat deze dag waarop sommigen 
elkaar kenden, maar velen ook niet, zo'n 
mooie, maar ook warme uitstraling had. 
Zo hebben wij dat in ieder geval ervaren.  
 

Anette, Pierrick Mathieu-van de Loo, 
Boulogne sur Mer 
Wat een prachtige dag was de Loo-reünie. 
Het was de reis vanuit Noord-Frankrijk 
zeker meer dan waard. Onze drie 
kinderen, Louis, Laura en Manon, vonden 
het erg spannend om het kasteel te zien. 

Enkele E-mails 

De rondleiding door het kasteel was dan 
ook een groot succes. Het spannendste 
was de klokkentoren: na een steile, smalle 
trap, door een klein luikje kruipen om 
vervolgens de prachtige omgeving te 
kunnen bewonderen. En je een hoedje 
schrikken als de klok vlak bij, luid en 
duidelijk het uur aangeeft. Het bleef niet 
alleen bij de ontdekking van het kasteel 
zelf, Louis en Laura hebben ook de 
slotgracht onderzocht. 
Tot de volgende reünie. 
 

Monica van de Loo, 
Soest, juni 2011 
 
Op 28 mei jl. vond de familiereünie plaats 
in Schloss Wissen. Mijn vader had mij een 
exemplaar van de Loo-kroniek gestuurd, 
en zo kon ik goed op de hoogte blijven wat 
er die dag allemaal zou gaan gebeuren. 
Enkele dagen voor de reünie ben ik met de 
trein van Toulouse, waar ik studeer, naar 
mijn ouders gegaan, zodat ik met hen en 
mijn broer Bernt kon samen reizen. 
Aangekomen in Wissen, kregen we een 
naamkaartje opgespeld en kon de grote 
dag aanvangen. Na de mooie mis in de 
kapel houden Onkel Raphael en mijn vader 
een welkomstwoord en is het tijd voor de 
groepsfoto. Vervolgens is er nog meer 
gelegenheid om bij te praten tijdens de 

Louis en Laura 
Mathieu verkennen 
de slotgracht van 
Kasteel Wissen 
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lunch. Aan mijn tafel zit onder andere 
Willemijn en zij vertelt dat haar zus een 
paar jaar geleden ook in Toulouse had 
gestudeerd, en ook het vak Lucht- en 
ruimtevaartrecht toen had gevolgd. 
Ontzettend leuk om dit te weten! Na de 
lunch houdt de historicus dr Dieter 
Kastner een lezing over onze 
gemeenschappelijke voorvader Johan van 
den Loe. Lex van der Loo legt vervolgens 
aan ons uit hoe de website van de 
Stichting Loo-Archief werkt, zodat 
iedereen daar de vruchten van kan 
plukken. Na veel informatieve kennis 
vergaard te hebben, mag iedereen zich 
aansluiten bij een rondleiding of lezing van 
zijn/haar voorkeur. Met mijn moeder ga ik 
luisteren naar het persoonlijke verhaal 
verteld door Tante Christine Löwenstein 
geb. Loë over de “Kellerkinder”. Zij vertelt 
hoe het Schloss een ziekenhuis werd en 
vervolgens een militaire basis tijdens de 
tweede Wereldoorlog. Een heel 
aangrijpend en interessant verhaal. 
Vervolgens sluit ik met mijn moeder aan 
bij de rondleiding, die gehouden wordt 
door Onkel Fritz Loë. Hij laat ons veel 
zien, in en om het kasteel. Tijdens het 
avondeten praat ik bij met Jadwiga 
(dochter van Raphaël en Nicola Loë), die 
ik voor de laatste keer heb gezien voor 
haar 16e verjaardag. We hebben veel bij 

te praten en na het avondeten wandelen 
we een stukje om de schattige konijntjes 
te bewonderen. Tevens zien we de haan, 
de ganzen en twee prachtige honden. Een 
echte beestenboel! Het is een fantastische 
dag geweest, en tijdens de autorit weer 
terug naar huis probeert ieder van ons de 
ander te overtreffen met verhalen van wat 
hij nu te weten is gekomen en met wie hij 
leuke gesprekken heeft gehad. 

Siegfried van de Loo, 
Karlsruhe 4 juni 2011 
Hallo Richard, hallo Lex,  
Om te beginnen hartelijk bedankt voor 
jullie e-mail. Voor mijn vrouw Rita en mij 
was het de eerste familiedag die we 
bijgewoond hebben. We waren blij verrast 
dat we zo hartelijk in de grote Loo-familie 
werden opgenomen. We hebben kennis 
gemaakt met een aantal Loo's en daarmee 
goede gesprekken gevoerd. We verheugen 
ons nu al op het volgende feest (eventueel 
over 5 jaar!). Een feest van deze omvang 
organiseren kost veel tijd en vraagt 
talenten. 
Daarom nogmaals hartelijk dank voor de 
organisatoren.  
Lieve groeten van Siegfried en Rita. 

10 januari 2011 overleden te Breda 
Germaine Henriëtte Felixe Haffmans–van 
de Loo op de leeftijd van 92 jaar. Zij was 
de weduwe van Emile Marie Chrétien 
Haffmans. Tak Venlo, NP p. 199. 
 
27 januari 2011 overleden te Breda Lucie 
(Lucette) Catharine Virginie van de 
Griendt op 81-jarige leeftijd; gehuwd 
geweest met Alphons Felix Joseph van de 
Loo. Tak Venlo, NP 202.  
 
3 maart 2011 overleden te Oss op de 
leeftijd van 86 jaar Antoinette van de Loo-
Acket, echtgenote van Gérard van de Loo. 
Tak Ottersum Engelbert. 
 
5 maart 2011 70ste vergadering van de 
Stichting Loo-Archief bij Lex van der Loo 
te Zoetermeer. 
 
21 maart 2011 overleden te Tilburg Els 
van Thiel–Cavadino op de leeftijd van 83 
jaar. Zij was de weduwe van Max van 
Thiel (overleden 1989) en had als moeder 
Hubertina van de Loo. Tak Asperden, NP 
220. 
 
26 maart 2011 overleden te Nieuwegein 

Yvonne Marie Louise van Embden–van de 
Loo op de leeftijd van 84 jaar en laatste 
van de staak Wetten-Brummen. Zij is 
begraven te Brummen, waar zij ook 
geboren is. Zij volgde de activiteiten van 
de Stichting Loo-Archief met 
belangstelling, bezocht verschillende 
malen de bijeenkomsten voor 
takvertegenwoordigers in Hilversum en 
heeft de Stichting enkele documenten en 
een monumentaal portret van de drie 
kinderen Van de Loo te Brummen 
geschonken. Tak Wetten-Brummen, NP 
189.  
 
16 april 2011 huwden te Helmond drs ing. 
Babiche Pauline Agnes Marcelle van de Loo 
en Albert-Jan Verwer. De bruid is een 
dochter van Joseph M.J.E. van de Loo en 
Béatrix Beukers. Tak Venlo, NP 198. 
 
23 april 2011 overleden te Soest mr Henri 
(Hans) Conrad Joseph Cavadino op de 
leeftijd van 88 jaar en gehuwd met Carla 
van Heukelum Stuijt; zijn moeder was 
Hubertina van de Loo. Tak Asperden, NP 
220.  
3 mei 2011 overleden te Tiel Ir Karel 
Herman Marie van Wayenburg op de 

Kroniekgegevens 
Verwijderd  wetgeving AVG de met verband in 
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 Klei, het verhaal achter de Loo-reünietegels 

Klei loopt als een rode draad door mijn 
leven. Met de handel in producten 
vervaardigd uit klei, zoals serviesgoed en 
siervoorwerpen, heb ik mijn boterham 
verdiend en tot op vandaag beoefen ik het 
pottenbakken, verzamel faience en 
majolica en bestudeer het.  
Klei is een overal voorkomende plastische 
substantie waarvan de eigenschappen 
door verhitting kan worden omgezet in 
een hard en duurzaam materiaal.  
Klei is goedkoop en kost weinig meer dan 
de winning ervan en is gemakkelijk te 
verwerken.  
Klei kan in gebakken toestand niet rotten 
of in verval raken maar het gebakken 
voorwerp kan wel breken. Jan Luyken die 
leefde van 1649 tot 1712 schreef onder 
zijn ets van de Pottenbakker:  
 
Ik bak uit klei, uit zuiver aarde,  
Een vat van meer of minder waarde.  
Het breekt veel eerder dan 'tverslijt,  
Zoo sneuvelt alles door de tijd.  
 

Keramos is de Griekse benaming voor klei, 
en keramiek is de Nederlandse benaming 
voor alles wat uit klei is vervaardigd. Klei 
is dan ook voor zeer veel doeleinden te 
gebruiken. Voorwerpen van klei zijn al 
duizenden jaren door de mens 
vervaardigd en niet meer uit ons leven 
weg te denken. Denk maar aan: baksteen, 
dakpannen, tegels voor vloeren en 
wanden, grèsbuizen, isolatoren, 
condensatoren, prothesen voor gewrichten 
en gebit, serviesgoed, kogellagers, 
sanitair, kunstvoorwerpen, maar ook voor 
chips en tegeltjes die in de ruimtevaart 
worden gebruikt.  
Klei wordt ook gebruikt in de zeepindustrie 
daar klei grote waskracht bezit omdat klei 
de oppervlaktespanning van water 
vermindert en klei wordt zelfs in chocolade 
verwerkt en de cosmetische industrie 
maakt er veelvuldig gebruik van.  
Als geneesmiddel werd klei al in de 
Griekse oudheid toegepast tegen 
slangenbeten en in vele landen worden 
kleibolletjes gegeten vanwege de 

Wim van de Loo, Eindhoven 
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 zuiverende werking ervan. Sinds 
mensenheugenis wordt klei gebruikt bij 
huid- en maagaandoeningen, want klei 
zuigt gifstoffen op uit het lichaam en heeft 
ontvettende eigenschappen. Het meest 
bekend zijn de kleiproducten die al meer 
dan 7000 jaar zijn vervaardigd, eerst door 
handvormen en later, zo'n 5000 jaar 
geleden, op de draaischijf. Deze producten 
waren o.a. voorraadpotten, kommen en 
schalen voor voedsel, kannen, vijzels, 
kookpotten en vele voorwerpen met een 
decoratieve functie, van goedkoop tot 
kostbaar.  

Maar wat is klei nu eigenlijk?  
Klei kennen we als een taaie grondsoort, 
die in ons land op vele plaatsen langs 
rivieren en de zee te vinden is. De 
vindplaatsen wijzen er op dat klei door het 
water werd aangevoerd. Eeuw in, eeuw 
uit, werd telkens een klein laagje slib aan 
het rivierbed toegevoegd, zodat tenslotte 
een metersdikke laag de bodem bedekte. 
Klei bestaat uit microscopisch kleine 
fragmentjes en het onderscheid tussen 
grind, zand, leem en klei is dan ook terug 
te brengen tot een verschil in grootte der 
afzonderlijke stukjes en hoe fijner de 
deeltjes, des te gemakkelijker ze in 
stromend water zwevend blijven en 
hierdoor is het juist de fijnste klei, die 
door het water langs enorme afstanden 
werd vervoerd. 

Keramiek 
Keramiek kunnen we verdelen in drie 
hoofdgroepen: aardewerk, steengoed en 
porselein. 
Tot de eerste en oudste groep, dus 

aardewerk, behoort majolica ofwel faience 
welk ook delfts wordt genoemd. 
Voorwerpen die behoren tot deze laatste 
groep vervaardig ik al meer dan een halve 
eeuw met veel plezier en laat nu de 
ontstaansgeschiedenis volgen.  

Dit aardewerk met een gekleurde scherf 
wordt voorzien van een, meestal witte, 
dekkende z.g. tinglazuur waarop de 
beschildering wordt aangebracht. 
Beschildering en wit dekkende glazuurlaag 
smelten samen tijdens het bakproces. De 
techniek van het bakken van majolica 
stamt uit Mesopotamië, het huidige Irak, 
waar men in de achtste eeuw van onze 
jaartelling in aanraking kwam met het 
porselein uit China en dit wilde namaken. 
Het wit dekkende glazuur diende om de 
gekleurde aardewerkscherf een uiterlijk te 
geven van porselein. Buiten China is het 
pas in 1709 gelukt om porselein te maken 
en dit gebeurde in Meissen/Saxen door 
Johann Friedrich Böttger. De lange weg 
van Mesopotamië naar Nederland van het 
tinglazuur bestudeer ik al jaren, en 
verzamel het, en het scheppingsproces 
van de majolicatechniek, van klei tot 
eindproduct, heeft mij altijd een goed 
tegengewicht gegeven.  

Hoe kwam deze techniek naar de 
Nederlanden?  

Wim van de Loo uit Eindhoven is gefascineerd door klei. Beroepshalve heeft hij hiermee als directeur van de ser-
viesfirma Jungerhans & Hoyng jarenlang te maken gehad. Maar als pottenbakker is klei meer dan een hobby voor 
hem: het is zijn grote passie, naast zijn fantastische echtgenote, Suus van de Loo-Burgers, en hun dierbare gezin 
natuurlijk. Voor vele familieleden is Wim bekend van de fraaie tegeltjes met Loo-wapen en andere afbeeldingen 
die hij bij gelegenheid van de familiereünies heeft gemaakt. De redactie is daarom bijzonder ingenomen met dit 
artikel van zijn hand, waarin hij ons iets onthult van het verhaal achter die reünietegels. Dit artikel is een door de 
redactie ingekorte versie van zijn lezing voor het genootschap Probus in 2009. De volledige tekst is te raadplegen 
op de website van de Stichting Loo-Archief.  

soort baktemperatuur poreus transparant 

aardewerk 800-1150° ja nee 

steengoed 1150-1300° nee nee 

porselein 1300-1500° nee ja 
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In het begin van de zestiende eeuw 
emigreerden Italiaanse pottenbakkers o.a. 
naar Antwerpen (ook naar Frankrijk, 
Zwitserland en Zuid-Duitsland. In 1508 
huwde Guido di Savino in Antwerpen met 
de Vlaamse Margaretha Bollekens en deze 
leverde in 1532 de beroemde tegelvloer 
voor de kerk van de abdij van Herkenrode 
bij Hasselt en kan tot een van de vroegste 
opdrachten worden gerekend. Het 
Italiaanse palet handhaaft zich nog lang in 
de Vlaamse omgeving maar de Zuid-
Nederlandse majolica krijgt toch steeds 
meer een eigen gezicht.  
Na de definitieve breuk tussen de 
zuidelijke en de noordelijke Nederlanden 
in 1581, noodzaken politieke 
omstandigheden vele Zuid-Nederlandse 
pottenbakkers de wijk naar het noorden te 
nemen. Zij vestigden zich in Middelburg, 
Dordrecht, Rotterdam, Haarlem, 
Amsterdam en Utrecht. Aanvankelijk was 
de Noord-Nederlandse majolica 
betrekkelijk grof van makelij, maar daar 

kwam in de zeventiende eeuw verandering 
in.  
Nadat in 1603 in Amsterdam voor het 
eerst Chinees porselein op de markt kwam 
en hiervoor enorme belangstelling bleek te 
bestaan, gingen de pottenbakkers ertoe 
over motieven ervan over te nemen. Op 
de grove borden uit het eerste kwart van 
de zeventiende eeuw zien wij hiervan de 
merkwaardige gevolgen. Men schrikt er 
niet voor terug Chinese en renaissance 
ornamenten te combineren. Eigenlijk wilde 
men tot andere resultaten komen namelijk 
een product dat zoveel mogelijk aan 
Chinees porselein deed denken en om te 
concurreren met het veel duurdere 
Chinese porselein, wat niet voor iedereen 
betaalbaar was. In Delft stonden rond 
1640 een groot aantal bierbrouwerijen 
leeg omdat deze door de toen heersende 
crisis failliet waren gegaan.  
Hierdoor kwamen bedrijfsgebouwen en 
arbeidskrachten ter beschikking en de 
plateelbakkers gaven hun bedrijf de naam 
van de oude brouwerij zoals De Dissel, De 
Metalen Pot en De Dobbele Schenkkan.  
Dat Delfts aardewerk de kwaliteit heeft 
bereikt die wij uit de zeventiende en 
achttiende eeuw kennen, is te danken aan 
de import van het Chinese porselein. In de 
loop van het vierde kwart van de 
zeventiende eeuw en in het eerste kwart 
van de achttiende eeuw werd de kwaliteit 
van dit aardewerk steeds fijner. Men treft 
ook in de beschildering een zeer subtiele 
en gevoelige uitwerking van zowel 
Chinese, Japanse als Europese motieven 
aan en in strijd met de waarheid werd vol 
trots van 'Delfts porselein' gesproken.  
Om de glans van het porselein te 
evenaren nam men zijn toevlucht tot een 
techniek die op de Italiaanse keramiek bij 
de meest verfijnde stukken ook werd 
toegepast, men bracht een z.g. coperta 
aan, een transparant loodglazuurlaagje 
dat over de nog niet gebakken 
beschildering werd aangebracht en wat in 
Nederland kwaarten werd genoemd.  
In de 18de eeuw zal het meerkleurige 
Chinese famille rose en famille vert en het 
Japanse kakiemon decor tot voorbeeld 
gaan dienen. Deze z.g. moffeltechniek, 
waarbij de beschildering op de reeds 
gebakken glazuur wordt aangebracht, 
vindt plaats in het z.g. zachte vuur dus bij 
een lagere temperatuur en zal de 
beschildering zich vasthechten aan de 
glazuur en heet dus opglazuurdecoratie. 
Gouddecoraties vallen ook onder deze 
techniek die al bekend was bij de 
Perzische potterbakkers aan het einde van 
de 12de eeuw. Vanaf 1725 werd deze 
moffeltechniek ook in Delft toegepast en 
neemt daar een grote vlucht als men daar 
het 18de eeuwse Duitse porselein gaat 
navolgen.  
Naast Delft kent Nederland in de 18de 
eeuw en later, o.a. faiencebakkerijen in 
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 Rotterdam, Harlingen, Schiedam, Arnhem 
en Utrecht. Tinglazuur aardewerk wordt 
heden nog vervaardigd bij de Koninklijke 
Aardewerkfabriek van Tichelaar in 
Makkum en op zeer kleine schaal bij Wim 
van de Loo in Eindhoven. Wij hebben de 
meer dan 1000 jarige weg gevolgd van 
het tinglazuur aardewerk, voor ons een 
erfenis uit het Nabije Oosten.  

Nu terug naar klei 
Nadat klei is gedolven of afgegraven dient 
het een aantal bewerkingen te ondergaan.  
Op een serie Chinese aquarellen die rond 
1750 zijn vervaardigd is te zien hoe 
kaolien van grote brokken tot bruikbare 
klei wordt bewerkt1). 
In de oven geschiedt het grote wonder dat 
door het voorwerp vervaardigd van klei in 
het vuur te plaatsen, de vorm behouden 
blijft en de hardheid van steen weer terug 
komt. Pottenbakken is dan ook een 
boeiende bezigheid. Op de dag van 
vandaag kan men het hele 

scheppingsproces van klei tot eindproduct 
zelf thuis realiseren en kan men zodoende 
een voorwerp maken met een geheel 
eigen identiteit, spelend met de vier 
basiselementen van het menselijk 
bestaan: water, vuur, lucht en aarde.  
Helaas is een voorwerp van keramiek 
breekbaar en zal met voorzichtigheid 
behandeld dienen te worden en gelukkig is 
niet alles 'door de tijd' gesneuveld.  
Soms valt er wel eens iets kapot en dan 
zegt men:  
“Waarom heb je niet uitgekeken - 
stommerd - wat jammer toch, het was 
nog van oma - ik was er zo aan gehecht - 
nu is het servies niet meer compleet - je 
betaalt het zelf maar of is het nog te 
lijmen?”  
En soms zegt men:  
“Dit bord hoeft niemand te erven. 
Het zijn slechts uitgestelde scherven.” 

Richard van de Loo 
Soest, december 2011 
Het zal geen toeval zijn dat Wim 
gefascineerd is door klei. Het zit in zijn 
genen. De familie Van de Loo heeft 
generaties lang steenfabrieken 
geëxploiteerd langs Waal, Rijn en IJssel. 
Graag verwijs ik naar het monumentale 
boek uit 1905 van A. Weissman, De 
gebakken Steen. In het voorwoord staat 
daar: “Onder de fabrikanten van gebakken 
steen nemen de heeren Van de Loo te 
Dieren tegenwoordig ongetwijfeld de 
eerste plaats in.” Zij waren daarin 
succesvol, maar die tijd is voorbij. Op zijn 
manier zet Wim echter een traditie voort. 
Hoewel zijn oven een stuk kleiner is, is hij 
op zijn manier zeker ook succesvol. En 
Wim staat gelukkig niet alleen. Mijn eigen 
zus Eugénie de Kuyper – van de Loo is 
eveneens een fervent pottenbakster. Ons 
beider vader (Prof. Karel van de Loo, geb. 
1922), die als jongeman voorbestemd was 
één van de steenfabrieken over te nemen 
maar zich in een heel andere richting (de 
psychologie) zou ontwikkelen, heeft ooit 
een diepzinnige beschouwing gewijd aan 
klei als bezielde materie. Het is één van 
zijn mooiste teksten, als inleiding bij een 
congres van het Thijmgenootschap in 
1982 over Stof en Geest: 

“Hoe het stokoude, steeds actuele thema 
van ‘stof en geest’ in het kort bij u in te 
leiden? Peinzend hierover kwam ik terecht 
in het noorderportaal van Chartres’ 
kathedraal. In de beeldenhemel boven mij 
zag ik God aan het werk: uit klei de eerste 
mens boetserend en daarbij zelf model 
staand, de eerste mens, wiens naam 
Adam etymologisch samenhangt met het 
Hebreeuwse Adamah, dat ‘akkeraarde’ 
betekent. Deze primordiale scheppingsact 
van de goddelijke keramist is het 
spirituele fundament en prototype van alle 
beeldende en verbeeldende activiteit van 
de mens.“ 2) 
Nog een bescheiden persoonlijke dimensie 
wil ik u niet onthouden. Ook zelf ben ik 
gefascineerd door klei. Als jonge 
gymnasiast in Nijmegen wist ik feilloos de 
plekken te vinden waar de Romeinen hun 
aardewerkresten hadden achtergelaten. 
Nog altijd prijken op mijn studeerkamer 
enkele baksteen- en aardewerkfragmenten 
uit de Romeinse tijd, hier vervaardigd van 
Hollandse rivierklei, met de draaischijf 
(hier door hen geïntroduceerd), soms 
voorzien van het stempel van de 
pottenbakker en hard gebakken in een 
oven. Uw Loo-tegel staat dus in een lange 
traditie. Houd uw tegel maar in ere en 
bekijk hem nu met andere ogen.  

Noten 
1 Barbara Harrison: Chinees porselein, hoe het gemaakt werd en verkocht werd. Een inleiding op 28 

18e eeuwse gouaches. Museum Het Princessehof, Nederlands Keramiek Museum, Groningen, zon-
der jaartal. 

2 K.J.M. van de Loo: “de eerste der geslachten sliep in ’t vochtig leembrok….” Inleidend hoofdstuk bij 
de congresbundel Stof en Geest, bijdragen tot het thema van de bezielde materie. Annalen van het 
Thijmgenootschap, jrg. 71, afl. 2, Ambo boeken, Baarn, 1983, p. 8-14.  

Nawoord van de redactie 
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 Kleine familiekroniek voor een 90-jarige  
Béatrice de Jong – van Beers 

Door Richard van de Loo, Soest 

Op 7 september 2011 bereikte Béatrice de 
Jong-van Beers de gezegende leeftijd van 
90 jaar. Hoewel het ondoenlijk is om in de 
Loo-Kroniek zelfs bij een kroonjaar als dit 
regelmatig stil te staan, maakt de redactie 
hierop graag een uitzondering. Béatrice is 
namelijk al jaren lang een royale 
weldoener van de Stichting Loo-Archief, 
maar nog belangrijker: zij heeft zich door 
de jaren heen, ook toen haar man nog 
leefde, altijd zeer verbonden gevoeld met 
onze familie. Bovendien draagt zij een 
bijzonder stukje interessante Loo-
geschiedenis in zich mee. De onderstaande 
tekst is een bewerking van de bijdrage 
voor een herinneringsbundel die haar bij 
deze mijlpaal is aangeboden door haar 
kinderen.  
 
Hoewel wij leven in het nu, is een 
kroonjaar een mooi moment om stil te 
staan bij waar wij vandaan komen. Ik volg 
daarom het spoor terug naar de familie-
achtergrond van Béatrice de Jong – van 
Beers. Daarbij beperk ik mij tot dat deel 
van haar verleden, waarover ik iets kan 
toelichten, namelijk waar het de familie 
Van de Loo betreft. Dat die band voor haar 
veel betekent, blijkt overduidelijk uit haar 
grote belangstelling voor en grote 
verbondenheid met de familie Van de Loo. 
Ook bij de reunie van 28 mei 2011 in 
kasteel Wissen was zij aanwezig. 
Langzamerhand zal men zich afvragen: 
hoe zit dat dan met haar band met de 
familie Van de Loo? Het antwoord is 
simpel: haar moeder was Theodora van de 
Loo (1891-1966), die in 1919 was 
getrouwd met Henri van Beers (1890-
1964), een bekende architect. In het Loo-
Archief heb ik nog een prospectus 
gevonden van een kerk die hij heeft 
ontworpen: de St. Jozefkerk (Geitenkamp) 
te Arnhem.  
 

Niet toevallig dat een 
Van de Loo (Henri, 
1885-1947) daar toen 
bouwpastoor was.  
Theodora was de een 
na jongste uit een 
gezin van 7 kinderen. 
Haar ouders waren 
Johann Heinrich van de 
Loo (1846-1927) en 
Maria Jacoba Arntz 
(1849-1934).  
In het Loo-Archief heb 
ik van hen en hun gezin 
nog enige foto’s 
kunnen vinden.  

Grootvader Van de Loo was, zoals zoveel 
Van de Loo’s in die tijd, steenfabrikant. 
Het gezin bewoonde een statig huis te 
Brummen: Terre Neuve. Johann Heinrich 
van de Loo was nog in Wetten geboren als 
oudste zoon van Frans van de Loo en Dora 
van Heukelum. Johann Heinrichs gezin en 
nakomelingen vormden dus de oudste 
staak van de Tak Wetten, die op haar 
beurt de oudste familietak is. Helaas is 
deze staak in mannelijke lijn recentelijk 
uitgestorven met het overlijden van Felix 
van de Loo, maar gelukkig niet in de 
vrouwelijke lijn: getuige een levenslustige 
Béatrice!  
 
Een zus van Béatrice (Annemieke Hoenen-
van Beers, die helaas te vroeg overleden 
is) heeft mij ooit nog een aardige 
anecdote over haar grootouders Van de 
Loo-Arntz verteld. Ook toen waren er in de 
steenfabricage vette en magere jaren. 
Toen het een keer heel slecht ging met de 
fabriek, hield grootmoeder Van de Loo-
Arntz de moed erin. Zij verzag het hele 
gezin van nieuwe kledij. Dit had een groot 
psychologisch effect: de gezinsleden 
voelden zich hierdoor meer in hun kracht. 
Naar de hele omgeving toe gaf zij een 
duidelijk signaal van vertrouwen in de 
toekomst. Van die houding kunnen wij nog 
steeds veel leren: niet te snel bij de 
pakken gaan neerzitten. Ik mag wel 

Fotoportret van Johann Heinrich van de Loo, 
grootvader van Tante Béatrice. Collectie Loo-
Archief. 

Ontwerp van de St. 
Jozefkerk te Arnhem 
door architect H. van 
Beers.  
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zeggen dat ik die karaktertrek van 
optimisme en levenskunst heel duidelijk 
herken in haar kleindochter! 
 
Toen ik in het Loo-Archief aan het 
sprokkelen was voor deze bijdrage, vond 
ik ook nog de rouwannonces van beide 
grootouders. Die gaan hierbij, omdat zij 
een mooi beeld geven van de familie toen.  
 
Maar ik wil niet in mineur eindigen! Ik 
eindig met een andere annonce uit het Loo
-Archief, met een optimistische boodschap 
en met veel gevolgen: de 
huwelijksannonce van Tante Béatrice uit 
1947.  
 
Zo komt iets van Béatrice verleden tot 
leven. Wij allen dragen ons verleden mee; 
natuurlijk is dat soms een last, maar vaak 
ook een bijzondere vreugde. Mede 
namens het bestuur van de Stichting Loo-
Archief, feliciteer ik de 90-jarige hartelijk 
met deze wel zeer bijzonder mijlpaal.  
Nog vele mooie jaren wens ik haar toe! 

Grootmoeder Maria 
Jacoba van de Loo-
Arntz omringd door 
haar 5 dochters. 
Collectie Loo-Archief 

Huize Terre Neuve te 
Brummen.  
Collectie Loo-Archief  

Overlijdensannonces Johann Heinrich van de 
Loo en Maria Jacoba van de Loo-Arntz. 
Collectie Loo-Archief  

Huwelijksannonce Béatrice Van Beers met 
Y.J.M. de Jong, Collectie Loo-Archief  
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 Aankondiging bedankdag vrijwilligers 2 juni 2012 

Huguette Verheijen-van de Loo, 
5 januari 2012 

De Stichting Loo-Archief kent vele 
vrijwilligers die aan de stichting een 
bijzonder waardevolle bijdrage leveren. 
Het bestuur wil diverse commissies hierbij 
graag onder uw aandacht brengen want zij 
verzetten veel werk.  
De archiefcommissie komt jaarlijks 
minimaal 6 zaterdagen bijeen in het 
archief in Hilversum om aan het archief te 
werken, de kerntaak van onze stichting. 
Daarnaast werken zij ook nog van huis uit 
aan het archief. U kunt zich voorstellen dat 
daar jaarlijks heel wat uren in zitten. Het 
papieren archief is op hoofdlijnen 
geïnventarisserd en de ruim 30.000 
kaartgegevens van Joost van der Loo, de 
oprichter van de Stichting Loo-Archief, zijn 
allemaal gedigitaliseerd. Deze gegevens 
worden nu verwerkt in een grote 
database. 
Flop van de Loo biedt de archiefcommissie 
en het bestuur immer haar grenzeloze 
gastvrijheid en zorgt ook nog dat het de 
inwendige mens aan niets ontbreekt; 

Velen van u hebben op 28 mei jl. het 
resultaat kunnen ervaren van de 
organisatie die de reüniecommissie zich 
heeft getroost om een fantastische reünie 
op Schloss Wissen te organiseren; 
De kascommissie toetst jaarlijks 
zorgvuldig de inkomsten en uitgaven van 
de Stichting Loo-archief. 
De redactie van de Loo-Kroniek zorgt 
ervoor dat de Loo-Kroniek wordt 
samengesteld en bij de lezers komt. En 
niet te vergeten degene die alle teksten in 
het Duits vertaalt! 
 
Het bestuur is alle vrijwilligers zeer 
dankbaar voor de verrichting die zij voor 
de Stichting doen. Zij zorgen voor de 
goede invulling van de kerntaak en maken 
het mogelijk onderlinge contacten binnen 
de familie te hebben tijdens de 5-jaarlijkse 
reünie.  
Op 2 juni van dit jaar zullen de 
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. 
Zij zijn reeds uitgenodigd met hun partner 
voor een hapje en een drankje in het 
archief in Hilversum.  

Schenkingen en legaten 

In eerdere Loo-kronieken zijn artikelen 
verschenen over de mogelijkheid om aan 
de Stichting Loo-archief een schenking te 
doen of legaat toe te kennen. Graag 
brengen wij deze mogelijkheden ook in 
deze Loo-kroniek onder uw aandacht.  
 
Het archief van onze Stichting is reeds 
voor een groot deel gedigitaliseerd. Er zijn 
echter nog een paar slagen te maken. 
Binnen het huidige budget zullen deze in 
de loop van de komende jaren 
plaatsvinden. Met behulp van een 
schenking of legaat zou dit proces 
versneld kunnen worden. Overweegt u de 
mogelijkheid van een schenking of legaat 
dan kunt u te allen tijde contact opnemen 
met de voorzitter van het bestuur, Richard 
van de Loo, telefoonnummer 035- 
6025951 of met bestuurslid Huguette 
Verheijen-van de Loo en aangeven of u in 
algemene zin wilt geven danwel dat u uw 
gift graag toebedeelt aan een project dat u 
specifiek aanspreekt. Enkele projecten 
zijn: 
 digitaliseren van de unieke collectie 

portret- en familiefoto’s, uit de 19e en 
begin 20ste eeuw; 

Huguette Verheijen-van de Loo, 
5 januari 2012. 

 inbinden en daarmee behouden van de 
tijdschriften op genealogisch gebied; 

 Verbetering en uitbreiding van 
computerinfrastructuur, zoals goede 
beeldschermen en PC’s, waardoor het 
invoeren van gegevens en ontsluiten 
van het rijke archiefmateriaal 
efficiënter kan verlopen; 

 scannen van oude Loo-Kronieken en 
Loo-Blätter; 

 de uitgave van een familieboek. 
Hiervoor is een financiële basis nodig 
om de uitgave betaalbaar te houden. 

 
Voor financiële informatie omtrent 
(periodieke) schenkingen en legaten kunt 
u deze vinden op de website van de 
belastingdienst (www.belastingdienst.nl) 
of u kunt de belastingtelefoon bellen (0800
-0543), maandag t/m donderdag van 
08.00-20.00 uur en op vrijdag van 08.00-
17.00 uur of de notaristelefoon (eur 0,25 
per minuut) 0900-3469393 (te bereiken 
tussen 09.00 en 14.00 uur).  
 
De Stichting Loo-archief is eenieder die 
bovenstaande in overweging wil nemen 
zeer dankbaar.  
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 Economie van het Kasteel Wissen 

Daan van de Loo 
Nieuwegein 

Tijdens onze gezellige loo-reunie bestond er 
de mogelijkheid aan te sluiten bij 
verschillende lezingen die met de 
geschiedenis van de familie te maken 
hebben. 
Ik had besloten om aan te schuiven bij de 
lezing van de economie van het Kasteel 
Wissen; deze lezing werd gegeven door de 
kasteelheer en eigenaar Raphaël Loe.  
Met een gezelschap van 15 deelnemers 
werden we deelgenoot van een enthousiast 
en betrokken relaas van Raphaël. Heel 
persoonlijk bracht hij ons op de hoogte van 
de manier hoe hij er aan werkt om de 
inkomsten te verhogen om de grote 
uitgaven voor de instandhouding van het 
kasteel te kunnen betalen. 
  
Wij werden aan de hand genomen hoe dat 
in vroegere dagen ging: voornamelijk door 
opslag en handel van "Getreide" (graan) uit 
de landbouw van boerderijen en opbrengst 
van hout konden inkomsten en uitgaven 
min of meer in evenwicht blijven. 
In de huidige tijd moet er veel meer 
creativiteit aan de dag gelegd worden om 
de instandhouding van het kasteel te 
kunnen waarborgen. Dat kun je ook wel 
zien aan de bouwkundige staat van het 
kasteel: een lik verf, restauratie van 
kozijnen, noodzakelijke renovatie van de 
prachtige kapel. Eigenlijk heb je met elke 
klus meteen een heus project in handen.  
Raphaël gaat daarin voortvarend te werk.  
Een paar voorbeelden:  

 de (olie)molen bij het kasteel is met 
europese subsidie omgebouwd tot een 
modern ontvangstcentrum voor lezingen 
en ontvangsten. 

 voormalige woningen voor de arbeiders 
van het kasteel zijn omgebouwd tot 
hotelkamers. Er zijn nu ca. 18 kamers 
gerealiseerd met een mooi 
ontvangstruimte. Door de nabije 
aanwezigheid van het vliegveld Weeze 
maken vliegreizigers gebruik van de 
hotelkamers. 

 verwarming van het kasteel wordt 
gevoed door een bio-gas installatie die 
op een van de nabij gelegen boerderijen 
is geïnstalleerd. 

 strategisch samenwerkingsverband met 
een boerderij uit Saksen-Anhalt; ideeën 
worden aangereikt om de opbrengsten 
te verhogen. 

 verhuur van ruimte van de uitgebreide 
stallen bij het slot aan bijvoorbeeld 
kunstenaars. 

  
Nu maar hopen dat het ook echt zijn 
vruchten af gaat werpen. Een aantal van 
deze initiatieven moeten nog verder worden 
uitgebouwd en Raphaël geeft aan dat er 
nog veel moet worden ondernomen om de 
exploitatie op orde te krijgen. Een erg 
betrokken mens die er helemaal voorgaat 
om het kasteel op en top te behouden voor 
het nageslacht. 
Deze lezing was zeer de moeite waard. 

Tijdens de 
rondleiding over de 
economie van 
Kasteel Wissen wordt 
stilgestaan bij de 
voormalige 
watermolen 
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 Schilderijenregister 

In de afgelopen jaren heeft de Stichting 
Loo-Archief verschillende familieportretten 
vanuit de familie als schenking mogen 
ontvangen. Zie hiervoor de Loo-Kronieken 
52 en 56. Daarnaast is de Stichting, zoals 
bekend opdrachtgever en eigenaar van het 
schilderij van “Appelen Piet” (pastoor J. 
van de Loo, zie Loo-Kroniek 56). Om deze 
groeiende collectie deskundig en 
zorgvuldig te kunnen beheren, heeft het 
bestuur van de Stichting Loo-Archief 
besloten een Schilderijenregister aan te 
leggen.   
 
In dit register worden de schilderijen 
beschreven die in eigendom zijn van de 
Stichting Loo-Archief, met de daarbij 
relevante documenten. Het primaire doel 
van het register is het zicht houden op de 
schilderijen die eigendom van de Stichting 
zijn. Dit is nodig omdat het archief 
onvoldoende ruimte biedt en we de 
schilderijen daarom uitlenen, bij voorkeur 
op een vertrouwde locatie binnen de 
familie. Zo is in het register de getekende 
bruikleenovereenkomst met Gaesdonck 
voor het portret van Appelen Piet 
opgenomen. 
 

Jeroen van de Loo 
Houten, 28 december 2011 

Een tweede doelstelling is het registreren 
en beschrijven van familieportretten die 
van belang zijn voor onze 
familiegeschiedenis, maar  geen eigendom 
zijn van de Stichting en nog gewoon 
particulier bezit zijn. Deze registratie 
gebeurt uiteraard uitsluitend in goed 
overleg met de eigenaar. De ervaring 
heeft al geleerd hoe waardevol zo’n 
registratie kan zijn, al is alleen maar 
omdat goed vastgelegd is wie nu eigenlijk 
staat afgebeeld.  Een groeiend aantal 
familieleden heeft ons al foto’s en 
beschrijvingen van familieportretten doen 
toekomen. Ook andere – voor de 
familiegeschiedenis relevante – objecten, 
zoals gedenkborden en glas-in-lood-ramen 
willen we opnemen in het register. Deze 
inventarisatie kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt als er een illustratie wordt 
gezocht voor een artikel in de Loo-Kroniek.  

Oproep 
Als u familieportretten of andere objecten 
bezit waarvan u vermoedt dat deze in 
relevant zijn voor het nageslacht, vragen 
we u om contact op te nemen met de 
Secretaris. Hij zal – in overleg met u – de 
registratie in het Register verzorgen.  
Overigens is het register veilig opgeborgen 
in het archief in Hilversum en alleen 
toegankelijk na toestemming van het 
Bestuur. 

Perkamenten getuigen van een ver verleden: 
archiefexpositie in kasteel Wissen 

Richard van de Loo,  
Soest, 12 januari 2012 

Tijdens de familiedag 28 mei in Wissen 
was in één van de zalen een kleine 
expositie ingericht. Hier kon men enkele 
bijzondere documenten zien uit het rijke 
en omvangrijke archief van Wissen.  Het 
was voor mij een bijzondere ervaring oog 
in oog te kunnen staan met perkamenten 
getuigen van kernmomenten uit het 
verleden van zowel het kasteel als van het 
Loë-Loo geslacht. Bijzonder was ook dat 
dr Dieter Kastner tekst en uitleg gaf. Hij is 
immers dé kenner bij uitstek van het 
kasteelarchief van Wissen, waarvan hij in 
vier kloeke delen de inventaris heeft 
bezorgd. Hier volgen enkele van deze 
documenten 1). 
 
Speciaal voor alle gasten uit Nederland 
was één van de aller oudste oorkonden uit 
het archief ten toongesteld: de akte uit 14 
december 1248 waarin Roomskoning 
Willem II van Holland de rente uit de tol 
bij Kaiserwerth toezegt aan ridder Roderik 

van Rennenberg, die hem geld had 
geleend. Het helaas nogal beschadigde 
waszegel toont het jeugdige gelaat van 
Willem met mooie lokken.  Met enige 
moeite en fantasie kan men zich 
voorstellen dat het complete zegel Willem 
zittend op een troon met een staf 
bekroond met een lelie laat zien 2). Hij was 
toen 21 jaar en sinds ruim één jaar in de 
buurt van Keulen tot koning van het 
Heilige Roomse rijk gekroond. Geleidelijk 
aan wist koning Willem zijn machtsbasis 
onder de Duitse vorsten te vergroten.  Hij 
kreeg zelfs gedaan dat hij in Rome door 
de paus tot keizer zou worden gekroond. 
Maar zover is het niet gekomen. In 1256 
op veldtocht tegen opstandige West-
Friezen is hij gesneuveld, overigens mede 
door eigen roekeloos gedrag. Hij was nog 
geen 30 jaar oud. Zijn zoontje Floris zou 
hem als graaf van Holland te zijner tijd 
gaan opvolgen.  In de naam Willem, die in 
het huidige Nederlandse koningshuis zo 
populair is, klinkt de echo door van deze 
eerste koning van Hollandse bodem.  
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Dat aan het begin van de familiedag in de 
slotkapel de eucharistie werd gevierd, past 
in een lange traditie.  Een oorkonde van 
20 juni 1401, helemaal in het Latijn, 
vermeldt dat op 17 juni van dat jaar de 
generaalvicaris van het aartsbisdom 
Keulen in de burcht Wissen een altaar 
heeft ingewijd ter ere van God, de maagd 
Maria en St. Johannes de Doper. Wissen 
was toen nog bezit van de familie Van der 
Straeten.  Afbeelding 3 toont de oorkonde, 
waarvan het zegel verloren is gegaan.  
 
Van een markerend moment in de Loë-
geschiedenis getuigt het originele 
huwelijkscontract tussen Wessel van den 
Loe en Lysbeth van Beerenbroeck  
(Berenbroick) d.d. 6 april 1461. Als één 
van de huwelijkse voorwaarden belooft de 
vader van Wessel, ridder Johan van den 
Loe, kasteel Wissen aan te kopen met alle 
landerijen en andere toebehoren ten 
behoeve van het jonge echtpaar.  Met 
deze gigantische aankoop (Johan van den 
Loe betaalde er bijna 10.000 goudguldens 

Afbeelding 1. 
Akte uit 14 december 
1248 van 
roomskoning Willem 
van Holland. 

Afbeelding 2. 
Zegel van 
roomskoning Willem 
van Holland. 

Afbeelding 3: oorkonde van 20 juni 1401 over de wijding van een 
altaar in kasteel Wissen. De rode pijl wijst naar de regel waar staat: 
‘……. dedicamus et consecramus in castro de Wisschen, in parochie in 
Weze.’  
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Afbeelding 4. 
Huwelijkscontract 
tussen Wessel van 
den Loe en Lysbeth 
van Beerenbroeck  
(Berenbroick) d.d. 6 
april 1461 

voor!) verwierf de familie Von Loë  een 
vaste en monumentale stek aan de 
Nederrijn.  Ridder Johan kan trots zijn op 
zijn aankoop van 550 jaar geleden.  De 
familiedag van 28 mei 2011 in Wissen was 
zonder deze akte ondenkbaar.  
Het goederenbezit van Wissen was 
aanzienlijk en vroeg toen (net als nu 
trouwens!) een zorgvuldig beheer.  In de 
16e eeuw was het de toenmalige heer van 
Wissen, Frans van den Loe (1505-1574), 
die veel werk maakte van een 
betrouwbare administratie van alle 
bezittingen.  In zijn opdracht hebben 
enkele notarissen leen- en kopieënboeken 
gemaakt, waarin per bezitting een 
overzicht stond van alle akten en 
bepalingen.  Omdat inmiddels vele van de 
originele documenten verloren zijn 
gegaan, vormen deze boeken een bron 
van onschatbare waarde voor onze kennis 
van deze bezittingen, zoals de ligging, de 
pachtopbrengst, de pachters en de 
pachtopvolging. Hierin ook de nodige 
informatie over de familie Van de Loo, die 
toen met het goed Abroeck was beleend.  
Afbeelding 5 geeft het titelblad in zwierig 
handschrift van één van deze 
kopieënboeken, dat begonnen is in 1554 
door notaris Willem Nienkamp uit Kleef.  

Afbeelding 5. 
Titelblad 
kopieënboek Wissen 
uit 1554, genaamd 
Kopiar C.  
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 Er staat:  
Copienbuch aller Segell und Breve 
(brieven), die in der Kiste B enthalden 
werden, up die Gueder; wie dat register 
am folgenden blade klerlichen uthwiset, 
sprechende durch Wilhelmum Nienkamp, 
Clivensem, van pabtslicher macht offenen 
notarien, anno des minnergetals 1554 tho 
copieren angefangen und in folgenden 
jaren vollendet (transscriptie van dr Dieter 
Kastner, 2004, Regesten, Band I, p. 16).  
 
Tenslotte nog een markerende oorkonde, 
waarin hertog Johan van Kleef d.d. 15 
december 1497 kasteel Wissen ten gunste 
van de toenmalige heer van Wissen, 
Wessel van den Loe (1443-1511) verheft 
tot een zelfstandige heerlijkheid. Dit 
betekent dat Wessel voortaan recht mag 
spreken in zijn gebied. Zowel de hoge als 
de lage rechtspraak worden Wessel door 
de hertog in leen gegeven.  Wessel 
verwierf hierdoor meer locale macht en 
Wissen werd, zoals de Engelsen zo 
treffend zeggen, nog meer een ‘house of 
power’.  
 
De uitgestalde documenten uit het 
Wissener archief brengen markerende 
momenten uit de geschiedenis van huis en 
familie tot leven 3). Het is heel bijzonder 
dat deze perkamenten getuigen nog 
steeds bewaard worden op de locatie 
waarvoor zij zijn gemaakt. Maar nog meer 
bijzonder is dat de Von Loë’s nog steeds 
de 550 jaar geleden begonnen traditie in 
Wissen voortzetten.  Dankzij de inzet en 
gastvrijheid van de huidige kasteelheer en 
kasteelvrouwe, Raphaël en Nicola von Loë, 
kon de grote Loë-Loo-dag in Wissen 
plaatsvinden.  Daarom ook op deze plaats 
nogmaals alle dank hiervoor! Moge de 
band tussen huis en familie ook in de 
toekomst zo blijven en mogen de wegen 
van de families Von Loë en Van de(r) Loo 
zich nog vaak even hartelijk kruisen als op 
die gedenkwaardige 28ste mei! 

Noten 
1 Zie de 4 door dr Dieter Kastner bezorgde 

delen “Die Urkunden des Gräflich von 
Loëschen Archivs von Schloss Wissen, 
Regesten. Band 1 t/m 4, uitgegeven 
Brauweiler/Bonn 2004 t/m 2008.  
Rheinisches Archiv- und Museumsamt, 
Archivsberatungsstelle. De in dit artikel 
besproken oorkonden zijn allemaal vermeld 
in deze delen.  

2 Deze informatie over roomskoning Willem 
van Holland alsmede over zijn koningszegel 
is ontleend aan: D. de Boer & E. 
Cordfunke: Graven van Holland; 
middeleeuwse vorsten in woord en beeld 
(880-1580). Uitgeverij Walburg Pers, 
Zutphen, 2010.  

3 De foto’s van de uitgestalde documenten 
zijn genomen door de auteur van dit artikel 
tijdens de tentoonstelling op de familiedag.  

Afbeelding 6. 
detail oorkonde van 15 december1497 waarin Wessel van den Loe van 
de hertog van Kleef de lage en hoge rechtspraak ontvangt in Wissen, 
waarmee Wissen wordt verheven tot een apart rechtsgebied.  

Afbeelding 7. 
Het indrukwekkende hertogelijke zegel prijkt nog aan de oorkonde.  
Links het stamwapen Kleef, rechts dat van Mark, want hertog Johan 
was geboortig uit het huis Van der Mark.  
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