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Wesselus van de Loe, gestorven op 14 
januari 1506, werd begraven in de 
Broederschapskapel, de huidige 
Sacramentskapel, in de Sint-Jan te 
’s-Hertogenbosch. Het bestaan van een 
zerk van Wessel van de Loe was bekend 
maar op de één of andere manier 
onvindbaar. Totdat in 1982 de zerk tijdens 
restauratiewerkzaamheden werd 
aangetroffen onder de vloer van de 
Sacramentskapel. Hierna is de grafzerk op 
zijn huidige plek gelegd: in de noordelijke 
kooromgang, tegen de pijler die de eerste 
straalkapel vanaf het transept scheidt van 
de tweede (grafzerk nr. 412). Op de 
grafzerk staat in gotische letters gebeiteld: 

De letters zijn nog maar moeilijk leesbaar 
en van de kelk met de hostie zijn nog 
slechts de contouren te zien. Het 
registratienummer ontbreekt en in de 
leggers zijn derhalve geen gegevens over 
dit graf terug te vinden. 
 
Wessel van de Loe werd in 1482 kanunnik 
van het kapittel van de Sint-Jan. Hij trad 
diverse malen op als gemachtigde van het 
kapittel. In 1498 kocht hij een huis aan de 

Huguette Verheijen–van de Loo,  
Vught, 6 januari 2014. 

De grafzerk van Wessel van de Loe  
in de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch 

Hier ligt begraven een eerbiedwaardig 
man, de heer Wessel van de Loe,  

kanunnik van deze kerk, die stierf in het 
jaar des Heren 1506 op de 14e dag van 

januari. Zijn ziel ruste in vrede. 

Bovenzijde van de grafzerk 412 van Wessel 

van de Loe. Foto R.K. Persbureau Het Zuiden 

Wevershuls. Ook buiten de stad vervulde 
hij geestelijke functies: in 1487 wordt hij 
vermeld als pastoor van Sint-Huibrechts-
Lille, in 1498 als scholasticus van het 
kapittel van Sint-Oedenrode. In 1490 was 
heer Wessel gewoon lid van de Illustre 
Lieve Vrouwe Broederschap geworden. 
Vanaf 1494 was hij als deken van de 
broederschap verantwoordelijk voor de 
liturgie in de Broederschapskapel en rond 
die tijd werd hij bovendien gezworen 
broeder van de Broederschap. In de 
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’s-Hertogenbosch 

van de grafzerk van 

Wessel van de Loe 

(plaats 412) 
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rekeningen van de Broederschap wordt hij 
soms ook “ Wessel van Meloe” genoemd. 
De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
dateert van 1318 en bestaat nog steeds1).  
Ons familielid Rob van de Loe (Baarn) is 
lid van dit gezelschap. 
Over de herkomst van deze Wessel van de 
Loe is helaas niets bekend. In een 
publicatie in het Brabantse genealogische 
tijdschrift Taxandria (1941) spreekt Joost 
van der Loo het vermoeden uit dat hij, 
gezien zijn bijzondere voornaam, 
vermoedelijk behoort tot onze Nederrijnse 
familie, maar harde bewijzen ontbreken2). 
Hopelijk komt ooit nog eens zijn wapen te 
voorschijn (als hij dat had tenminste), 
want in het lidmatenboek van de Onze 
Lieve Vrouwe Broederschap staat bij zijn 
naam een blanco wapenschild. In de 
recent verschenen archiefinventarissen 
van kasteel Wissen te Weeze, dat vanaf 

1461 wordt bewoond door de familie Von 
Loë, komt deze Wessel niet voor3). Dat 
zegt uiteraard niet alles, te meer wanneer 
Wessel van illegitieme afkomst zou zijn. 
Joost van der Loo spreekt de hoop uit dat 
nader onderzoek in de Bossche 
schepenprotocollen en andere Brabantse 
archieven meer informatie over de 
herkomst van deze Wessel van de Loe 
oplevert. Over de hier besproken 
grafsteen is meer te lezen in een recent 
verschenen boekwerk4).  
  
Dank aan Eduard van de Loo, Den Haag, 
die het bestuur op het bestaan van deze 
grafzerk heeft gewezen. 
 
Zie ook de website: De grafzerken van de 
Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch5). 
 

Noten 

1. Over de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap zie b.v.: Ton Kappelhof, De Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap van ’s-Hertogenbosch. Den Bosch, 1985; F.J. van Lanschot, Schets der Geschiedenis 
van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. 1947; en de website: www.zwanenbroedershuis.nl  

2. Joost van der Loo: De Loe’s in Noord-Brabant. In: Taxandria, 1941, 182-189 
3. Dieter Kastner: Die Urkunden des Gräflich von Loëschen Archivs von Schloss Wissen, Regesten. 

Band 1 (1245-1455), 2004; Band 2 (1456-1534), 2005; Band 3 (1535-1573), 2007; Band 4 (1574
-1798), 2008. Bonn.  

4. H. Tummers en J. van Oudheusden: "De Grafzerken van de St Jan te 's-Hertogenbosch" deel IV 
Kooromgang. P. 129. Uitgever: Stichting ABC/Adr Heinen. 2010.  

5. http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/412/wesselus-van-de-loe-1506.aspx 

Jongerentarief & -verhalen gevraagd 

Huguette Verheijen-van de Loo 
Vught, 6 januari 2014. 

mogelijk dat u als ouder uw kind donateur 
maakt. Indien u hun gegevens doorgeeft en 
aangeeft dat de betaling via u verloopt, kan 
dit op die manier worden verwerkt.  
 
Vanzelfsprekend kan elke donateur 
aangeven of hij/zij de Loo-kroniek (ook) 
digitaal wil ontvangen.  
 
Via Facebook is een oproep geplaatst aan 
jongeren om een leuk stukje in te sturen 
voor de Loo-kroniek.  
Als familie zijn we niet alleen in de voorbije 
geschiedenis geïnteresseerd, maar zeker 
ook in alles wat er nu speelt. Heb je een 
mooie studie-, stage- of werkervaring, heb 
je een boeiende reis gemaakt, weet je een 
leuk familieverhaal of iets anders, deel het 
graag via de Loo-kroniek met de familie.  
Het mag een kort of lang artikel zijn en met 
of zonder foto’s, net zoals jij het wil. 
Insturen aan lex@vanderloo.info. Jouw 
artikel kan dan in de volgende Loo-kroniek 
worden geplaatst.  

Ter verjonging van de stichting is een 
jongerentarief ingesteld en zijn we op zoek 
naar verhalen van jongeren in de 
Loo-kroniek. 
 
Vorig jaar zijn we gestart met het 
aanbieden van een special jongerentarief 
voor iedereen tot 26 jaar om begunstiger 
te worden van onze familiestichting. 
Jongeren betalen slechts EUR 10 per jaar 
en ontvangen daarmee ook een eigen 
Loo-kroniek. Op hard copy, maar 
desgewenst daarnaast of in plaats van 
digitaal in pdf formaat. Als u denkt dat uw 
kind/kinderen hierin geïnteresseerd is/zijn, 
geef het hen dan graag door. Zij kunnen 
zich opgeven bij secretaris@loo-archief.nl 
onder vermelding van hun naam, 
adresgegevens en geboortedatum. Zij 
ontvangen een mail met de 
betaalgegevens. Uiteraard is het ook 
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 De pennenstrijd van Hendrik Jan van Loe (1753-1832) 

‘Den krijgsdienst verlaatende, waarin ik op 
eene ongeoorloofde wijze mijnen tijd 
verkwist had, heb ik mij altijd met zulke 
zaaken onledig gehouden, die naar mijnen 
smaak waren; en daarin alleen heb ik mijn 
denkvermogen zoeken uittebreiden. Ik hield 
mij gaarne bezig met over mij zelven te 
denken; ik maakte mij deze overdenkingen 
zowel ten nutte, dat ik daardoor mijzelve 
beter leerde kennen. Een vijand van alle 
partijschap zijnde, zowel volgens mijnen 
smaak als volgens mijn character, gevoelde 
ik mij in den afkeer, dien ik ‘er van had, 
gesterkt, hebbende de waarheidsliefde tot 
eenen grondregel aangenoomen; eenen 
grondregel, waaraan ik hoop tot aan geene 
zijde van het graf getrouw te blijven.’  
 
Zijn tegenstander liet het er niet bij zitten 
en publiceerde eveneens een pamflet, 
waarvan ook nog exemplaren circuleren4). 
Hendrik Jan kwam tot zijn teleurstelling niet 
op het kussen van Zutphen.  
 

Richard van de Loo,  
Soest, 3 januari 2014. 

Titelpagina Apologie van den Baron van Loë 

Onlangs heeft de Stichting Loo-Archief een 
bijzonder document voor haar collectie 
kunnen verwerven: een in 1790 gedrukt 
pamflet van 32 pagina’s geschreven door 
Hendrik Jan van Loe.  
Wie was deze Hendrik Jan en waarom 
publiceerde hij dit pamflet? 
 
Hendrik Jan van Loe is 16 juni 1753 
geboren te Zutphen. Hij stamde in rechte 
lijn af van Henrick vamme Loe (vermeld in 
de jaren 1370-1437), de oudste zoon van 
stamvader Wessel vamme Loe en zijn 
echtgenote Hadewych Stecke. Deze oudste 
Loe-tak bezat de stamburcht Haus Loe te 
Marl. Henrick’s kleinzoon verwierf door zijn 
huwelijk Haus Overdijck bij Bochum 
(Duitsland). De Loe-staak, waartoe onze 
Hendrik Jan behoorde, had generaties lang 
Haus Overdijck in bezit en noemde zich 
daarom ook wel Loe-Overdijck1). Omdat 
Hendrick’s moeder tot een Nederlandse 
adellijke familie behoorde (Van Laer), 
erfvrouwe was van enkele bezittingen in 
Oost-Nederland en al na vier jaar weduwe 
werd, is het niet verwonderlijk dat Hendrik 
Jan en zijn oudere zus opgroeiden in 
Nederland2). In het Gelders Archief te 
Arnhem zijn nog de stukken over zijn 
voogdij als kind bewaard gebleven3). 
Hendrik Jan zou aanvankelijk een militaire 
loopbaan volgen. Rond zijn 35ste koos hij 
voor een bestuurlijke loopbaan, onder 
meer als ontvanger generaal in 
Vlaanderen. Zijn grote wens was echter 
een post als burgemeester van zijn 
geboortestad Zutphen. Dat brengt ons op 
het gedrukte pamflet.  

Strijd om de burgemeesterspost  

van Zutphen 

Hendrik Jan had de ambitie burgemeester 
van Zutphen te worden. Zijn sollicitatie 
liep echter op niets uit. Hij voelde zich 
gepasseerd en schreef daarom een 
vlammend pamflet tegen zijn concurrent, 
de baron Van Heeckeren van Suideras. Dit 
pamflet heeft Van Loe laten drukken in 
1790. De Stichting Loo-Archief heeft in 
2013 via een antiquariaat een exemplaar 
kunnen verwerven. Het is een puntgaaf 
exemplaar, alsof het gisteren is gedrukt. 
Het is één doorlopend verwijt aan het 
adres van zijn tegenstander, maar het 
geeft ook een aardige inkijk in het 
karakter van Hendrik Jan. Hier volgt een 
fragment ter illustratie van dit laatste: 
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 Een ijverig briefschrijver en publicist 
Zijn intellectuele instelling blijkt ook uit de 
vele brieven die hij schreef. Onder meer in 
het Koninklijk Huisarchief zijn ruim 200 
brieven van hem bewaard gebleven. Ook 
in het Loo-Archief bevinden zich delen van 
zijn correspondentie, namelijk een aantal 
brieven aan hem, die Joost van der Loo in 
de jaren ’40 van de vorige eeuw via een 
veiling voor het Loo-Archief kon 
verwerven5). Hierin zitten onder meer 
handgeschreven brieven van de latere 
koning Willem I van Oranje, van zijn 
moeder Wilhelmina van Pruisen en zelfs 
van Frederik de Grote, voorzien van hun 
zegels en handtekeningen. Van Hendrik 
Jan zijn trouwens meer pamfletten 
bewaard gebleven. Hoewel een 
bestuurlijke loopbaan voor hem dus niet 
was weggelegd, zal het hem ongetwijfeld 
goed hebben gedaan dat hij hier en daar 
toch wel enige erkenning kreeg. Zo 
verscheen in 1818 in een boek een 
uitvoerig lofdicht op onze Hendrik Jan: “De 
schoonste taal. Aan den Baron van Loë”. 
Reeds in zijn artikel in de Loo-kroniek 
1946 citeerde Joost van der Loo enkele 
strofen van dit gedicht, maar kon toen nog 
niet vermelden wie de auteur hiervan was. 
Inmiddels is de auteur bekend: mr Maurits 
Cornelis van Hall (1768-1858) uit 
Amsterdam6). 

Verdere blijken van erkenning 

Hoewel zijn bestuurlijke loopbaan niet zo 
liep als Hendrik Jan had gewenst, heeft hij 
zeker toch wel iets kunnen betekenen op 
het bestuurlijke vlak. Zo was hij lid van de 
Ridderschap van Gelderland, vanaf 1815 
lid van de Provinciale Staten en was hij 

bestuurlijk actief binnen de Duitsche Orde 
Balije van Utrecht. Blijken van erkenning 
kwamen er eveneens. Zo ontving hij de 
onderscheiding van Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw en voor hem 
wellicht nog belangrijker werd hij in 1815 
ingelijfd in de Nederlandse adel met het 
predikaat jonkheer7). Zijn inlijving in de 
Nederlandse adel hing ongetwijfeld samen 
met zijn benoeming in de Ridderschap van 
Gelderland, die in 1815 met de nieuwe 
grondwet weer in ere was hersteld. Hij 
was de eerste en tot nu toe enige Loe met 
de titel van Jonkheer. Dat hij niettemin als 
baron werd aangesproken (zelfs na zijn 
inlijving als jonkheer!) en ook over zichzelf 
zo sprak, was dus niet terecht. Het zal 
samenhangen met een toen ingesleten 
gewoonte om iemand met een adellijke 
status als baron te betitelen. Bovendien 
bloeide er op dat moment al een jongere 
Loe-tak, die sinds 1629 de erfelijke titel 
van baron mocht voeren. Deze jongere tak 
(Loë-Wissen) onderscheidde zich van de 
oudere tak trouwens nog op een andere 
manier: de puntjes op de e. Maar dit 
terzijde. Al met al heeft Hendrik Jan zich 
zeker verdienstelijk gemaakt, zij het op 
het tweede plan. 
 
Hoewel hij vooral op Nederland was 
georiënteerd, onderhield hij zijn leven lang 
banden met Duitsland. Dat blijkt uit zijn 
correspondentie met het Duitse 
koningshuis v. Preussen en uit zijn 
benoeming in 1800 tot kamerheer van 
koning Friedrich Wilhelm von Preussen8). 
Hendrik Jan overleed kort na zijn 79ste 
verjaardag op 25 juni 1832 te Doesburg. 
Hij was ongehuwd gebleven en liet geen 

Origineel portret van Hendrik Jan van Loe. 

Particulier bezit.  

Detail van het 

verzoekschrift d.d. 

1763 van Johanne 

Henriëtte Assuera v. 

Loe, geboren Van 

Laer om haar zoon 

Hendrik Jan van Loe 

het grootburgerschap 

van Zutphen te 

verlenen.  

Gelders Archief te 

Arnhem, 0409 Huis 

Keppel, nr. 711  
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Noten 

1 Voor de afstamming van Hendrik Jan van Loe van Henric vamme Loe en zijn plaats in de 
genealogie Loe-Overdijck zie mijn artikel ‘De oudere Loe-generaties, in het bijzonder de tak 
Overdijck’, in: Loo-kroniek, nr. 47, februari 1998, 1-19; tevens met Duitse vertaling: ‘Die Älteren 
Loe-Generationen, ins besondere der Zweig Loe-Overdijck. De stamreeks vanaf Henric vamme Loe 
tot en met Hendrik Jan als 13e generatie is door mij gepubliceerd in het Nederlands Adelsboek 87, 
1998, genealogie Van Loe – De Loë, p. 431-454.  

2 Het is verleidelijk om Hendrik Jans voornaam terug te voeren op zijn stamvader Henric vamme 
Loe. Waarschijnlijker is echter dat hij is vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde: 
Hendrick van Laer. 

3 Omdat Hendrik Jan kinderloos overleed, zijn zijn familiepapieren vererfd op de familie van zijn 
moeder. Dat verklaart dat in Nederlandse archieven nog het nodige over Hendrik Jan en zijn 
familie te vinden is. In het Gelders Archief te Arnhem bevinden zich in het archief van Huis Keppel 
onder nummer 0409 nog allerlei archiefstukken over hem en zijn familie, zoals ‘Stukken 
betreffende de voogdij en opvoeding van Hendrik Jan van Loe, 1754-1765’ (nr. 711); ‘Het 
goederenbezit v. Loe 1750-1772’ (nr. 713); ‘Stukken betreffende de omvang van schulden 
rustende op het Huis Overdijck 1682-1772’ (nr. 715) en ‘Acten en huwelijkse voorwaarden en 
testamenten van het geslacht Van Loe 1658 – 1765’ (nr. 709).  

4 Zie voor de door Van Loe en Van Heeckeren gepubliceerde pamfletten met bronvermeldingen en 
literatuurverwijzingen: C. Schimmelpenninck van der Oye: Van Gewest tot Vaderland: Adel en 
Ridderschap, 1780-1850. In: C. Schimmelpenninck van der Oye e.a. (red.): Adel en Ridderschap in 
Gelderschap, tien eeuwen geschiedenis. WBooks, Gelders Archief, Arnhem 2013 (p. 233-234).  

5 Over de resultaten van zijn onderzoek in het Koninklijk Huisarchief en over zijn verwerving van 
een aantal brieven aan Hendrik Jan doet Joost van der Loo verslag in twee artikelen in ons 
familietijdschrift: Hendrik Jan van Loe 1753-1832, de laatste va de tak Overdieck, zijn politieke 
activiteit en zijn betrekking tot het Huis van Oranje. In: Loo-kroniek nr. 11, mei 1949, 13-16; 
Hendrik Jan van Loe 1753-1832, de Zutphense burgemeesters-quaestie en zijn briefwisseling met 
leden van het Oranjehuis. In: Loo-kroniek nr. 12, september 1949, 17-21.  

6 Met dank aan de heer P.J. Bakker en de 90-jarige mevrouw Jook Linders – van de Loo uit Gennep, 
die het bestuur gevraagd hebben om gegevens over Hendrik Jan, maar op hun beurt ook de 
Stichting Loo-Archief op sporen naar Hendrik Jan hebben gezet. Dit leidde ertoe dat onze 
secretaris Jeroen van de Loo via zoekacties op internet de tekst van het lofdicht op Van Loe door 
Van Hall ontdekte. De titel van dit boek luidt: Gedichten van mr M.C. van Hall, ridder der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw en lid van het Koninklijk Instituut. Te Amsterdam, bij Joahnnes van der 
Hey en ten Brink & de Vries, 1818. Het bewuste boek van Van Hall bevindt zich o.a. in de 
universiteitsbibliotheek van Gent (België).  

7 Zijn adelsdiploma (1816) bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem, onder nummer 0409 Huis 
Keppel, Nr. 712.  

8 Zijn benoemingsacte tot kamerheer van de koning van Pruissen d.d. 18 februari 1800 te Berlijn 
bevindt zich in de collectie van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde te Den Haag.  

9 Over deze vondst en de identificatie zie mijn artikel: Een portret van Hendrik Jan van Loë. In: Loo-
kroniek nr. 17, april 1981, 17-19.  

kinderen na. Met hem stierf de Marler Loe
-tak uit. De Wissener Loe-tak, die afstamt 
van Henricks jongere broer Wessel van 
den Loe gehuwd met Elske van Averhuis, 
bloeit echter als nooit te voren!  

Zijn portret 

Door gelukkige omstandigheden is zijn 
portret bewaard gebleven. Tijdens een 
bezoek in 1980 aan kasteel Adendorf (bij 
Bonn) attendeerde de toenmalige 
kasteelheer Wessel von Loë mij op een 
portretje van een Nederlandse Loe, dat 
mede met behulp van enkele notities op 
de achterzijde door mij kon worden 
geïdentificeerd met Hendrik Jan van Loe9). 
Het toont ons een sympathiek ogende 
heer van oudere leeftijd. Via een 
schenking van een verre en jongere 
Nederlandse neef van Hendrik Jan, is dit 
portretje in 1862 in de Wissener Loë-tak 
gekomen. Hierdoor heeft deze laatste telg 
van deze uitgestorven oudste Loe-tak tot 
op de dag van vandaag nog een gezicht.  

 

Originele 

handtekening van 

Johanne Henriëtte 

Assuera v. Loe, geb. 

Van Laer bij haar 

verzoekschrift d.d. 

1763 tot verlening 

van het 

grootburgerschap 

van Zutphen aan 

haar zoon Hendrik 

Jan van Loe. Gelders 

Archief, Arnhem, 

0409 Huis Keppel, 

nr. 711.  
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Het Loo-archief: meer dan een stapel papier 

Paul L.P.M. Gommers uit de Stam Wetten-
Venlo; tak Arnold, 
Rosmalen, 29 december 2013 

Joost van der Loo (1907-1985, 
Rotterdam) heeft na de oorlog het 
eerdere, voornamelijk Duitse onderzoek 
naar de familiegeschiedenis van de Loë’s 
en Loo’s voortgezet en op 
bewonderingswaardige wijze uitgebreid. 
Naar de familie toe bleek dat onder meer 
uit het uitgeven van een familietijdschrift 
onder de naam “Loo-kroniek”, waarvan 
nummer 1 verscheen in februari 1946.  
Al in 1945 had hij tweemaal een 
rondschrijven naar de familie doen 
uitgaan onder de naam ‘Loo-Berichten’, 
waarin hij zijn plannen voor een 
familietijdschrift ontvouwde.  
 
Hij verzamelde duizenden 
persoonsgegevens die hij bijhield in een 
uitgebreid kaartsysteem, dat meer dan 
30.000 kaartjes omvat. Onlangs is deze 
unieke collectie gescand en daardoor 
beter toegankelijk geworden. Papieren 
familiedocumenten zoals brieven, 
krantenartikelen, foto’s, aankondigingen 
en bidprentjes, werden opgeborgen in 
inmiddels circa tien vierladenkasten. 
De onderlinge familierelaties hield hij bij 
in ingenieus opgezette gezinsschema’s, de 
stambladen, opgeborgen in twee dikke 
ordners. Daarnaast was er een groeiende 

Eén van de 

“stambladen” waarop 

Joost van der Loo de 

relaties tussen 

familieleden 

vastlegde. 

Kaartenbakje met overleden 

“parentaties” (aangetrouwden). Deze 

kaartjes zijn gescand en zijn elektronisch 

doorzoekbaar gemaakt. 
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bibliotheek met vele boeken en 
tijdschriften ter ondersteuning van het 
familieonderzoek.  
 
De lezer zal het begrijpen: er ontstond 
behoefte aan een gedegen structuur in dit 
geheel en zo werd in 1958 de “Stichting 
Loo-Archief” opgericht. 
Doel van de stichting is onder andere het 
instandhouden van het archief, het 
vergaren van familiedocumenten en -
objecten, het doen van nader 
familieonderzoek en het in een digitale 
database brengen van de gegevens in de 
stambladen en die op de 
persoonskaartjes. Voor het bereiken van 
deze doelstellingen heeft het bestuur een 
archiefwerkgroep in het leven geroepen. 
Ik maakt daar enthousiast deel van uit. De 
werkgroep komt acht à tien keer per jaar 
bijeen. 
 
Na het overlijden van Joost van der Loo is 
het archief overgebracht naar een ruim 
souterrain in het huis van Pieter en Flop 
van de Loo in Hilversum. Pieter heeft 
grote verdiensten voor de Stichting Loo-
Archief, zoals de jarenlange productie van 
de Loo-kroniek en de uitgave van het 
levenswerk van Joost van der Loo over het 
dynastengeslacht Stecke (‘Die Herren 
Stecke’). Na Pieters overlijden geniet de 
werkgroep elke keer weer van het 
hartelijke onthaal van Flop van de Loo-van 
der Grinten als de archiefwerkgroep bij 
haar in huis komt werken. 
 
Sinds enige tijd is de werkgroep bezig met 
het registreren van de inhoud van de 
persoonsmappen en de inhoud van de 
respectieve laden. Van de uitgebreide 

verzameling tijdschriften en boeken wordt 
een catalogus opgesteld, ook dat blijkt 
geen eenvoudige klus! 
 
De persoonskaartjes zijn gescand en in 
tekst overgezet. De gegevens worden nu 
in de database overgenomen: eerst de 
persoon opzoeken in de stambladen, dat 
levert de juiste plaats op in de database. 
Ook binnengekomen familienieuws wordt 
in de database gezet en het betreffende 
document in de map opgeborgen. 
 
Via de site “Wiewaswie” (vroeger Genlias) 
wordt getracht ontbrekende gegeven te 
achterhalen, wat helaas nogal eens 
mislukt: het gevraagde gegeven is nog te 
jong of het betreffende register is nog niet 
digitaal beschikbaar. 
 
Momenteel is de huidige stammen- en 
takkenindeling aan revisie toe omdat die 
indertijd, bij gebrek aan voldoende 
gegevens, niet overal logisch is toegepast. 
 
Gevraagd naar mijn ervaring in de 
werkgroep: 
Er is al héél veel werk verzet. Lex van der 
Loo heeft de oorspronkelijke database, 
Familytree, overgezet naar een zeer sterk 
systeem, dat via de website is te 
raadplegen: www.loo-archief.nl/tng 
Gerard van der Loo, de vader van Lex, 
heeft de gezins- of stambladen 
overgenomen in die database. Geweldig! 
Onvermijdelijk, en tevoren ook geweten, 
zijn daarbij onjuistheden opgetreden: de 
stambladen zijn ook niet op alle punten 
even duidelijk.  

(Vervolg op pagina 9) 

Een deel van de 

kaartenbakken die 

zijn gescand. Op elk 

kaartje staan 

gegevens van een 

familielid of van 

mensen met de 

naam Loo die (nog) 

niet zijn 

“aangesloten”. 

De lunch bij Flop. 
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 Arntz, Dorsemagen en Van de Loo samen op de foto 

Richard van de Loo,  
Soest, 29 december 2013 

en meelfabrikant op de Aspermolen te 
Asperden, en zijn echtgenote Jeanette 
(Johanna Geertruida Wilhelmina) Arntz 
(1847-1918). Zij waren 27 april 1875 
gehuwd te Millingen en zouden de ouders 
worden van acht kinderen1). Voor een nog 
altijd lezenswaardige sfeertekening van dit 
gezin verwijs ik graag naar het artikel dat 
hun kleinzoon Will van de Loo (Mülheim, 
1915 - 2001), samen met zijn broer wijlen 
Pfarrer Gustav van de Loo in 1995 heeft 
geschreven in ons familietijdschrift2). Van 
dit echtpaar zijn nog olieverfportretten 
bewaard gebleven. 
 
Het andere echtpaar (rechts) zijn Georg 
Julius Dorsemagen (1834 – 1911), 
landeigenaar en koopman te Wesel 
(Duitsland) en Clementine Johanna Arntz 
(1852 – 1932). Zij zijn te Millingen kerkelijk 
gehuwd op 26 april 18753). Clementine en 
Jeanette waren zussen en trouwden één 
dag na elkaar. Dat zal in huize Arntz te 
Millingen topdrukte zijn geweest! De foto is 
niet gedateerd, maar vermoedelijk bij 
gelegenheid van hun beider verloving of 
huwelijk genomen, dus omstreeks 1875. 
Het fotoatelier staat op de achterzijde: 
Photographie Carl Westendorp, Coeln (= 
Köln), Comödienstrasse 7. Voor Julius 

Elisabeth Seifert–van de Loo heeft het 
Loo-Archief een oude foto geschonken met 
daarop onder meer haar overgrootouders 
Van de Loo–Arntz. Maar zo’n foto heeft 
altijd meer te vertellen.  
 
De foto is van het klassieke ‘carte de 
visite’-formaat en toont twee echtparen; 
de heren staand en de beide dames 
zittend. Links zijn afgebeeld Carl Gustav 
Hubert van de Loo (1841-1897), kweker 
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Hoe precies in de 16e, 17e en 18e eeuw 
de familierelaties waren en wie dus waar 
in de grote stamboom thuishoort blijkt een 
lastig proces van reconstructie. Op de 
stambladen is goed te zien hoe Joost van 
der Loo zijn indelingen heeft gewijzigd op 
grond van voortschrijdend inzicht en hoe 
zeer hij soms ook heeft geworsteld met de 
exacte plaats van een Van de(r) Loo in de 
stamboom.  
 
Soms worden er in de database dubbele 
vermeldingen van ouders of van gezinnen 
aangetroffen. Door consequent punt voor 
punt na te lopen worden deze “dubbelen” 
eruit gehaald. 

(Vervolg van pagina 7) 

De belangrijkste groep kaartjes zijn door 
mij in de database overgenomen. 
 
Hoewel we met de werkgroep elke 
werkzaterdag weer wat opschieten, gaat 
het toch maar langzaam vooruit en er is 
nog zo véél te doen. Een nieuwe uitgave 
van een complete genealogie zit er op kort 
termijn echt niet in, maar elke correctie of 
aanvulling brengt ons verder naar een 
complete en betrouwbare database.  
 
Het is in de werkgroep echt gezellig 
werken: ik wil het niet missen! 

Dorsemagen was dit zijn tweede huwelijk, 
omdat zijn eerste echtgenote (Adelheid 
Helene Hoimann) was overleden. In het 
Loo-archief is nog het bidprentje van 
Clementine Dorsemagen–Arntz bewaard 
gebleven.  

Deze foto is tevens een voorbeeld van de 
veelvuldige huwelijken tussen Arntz en 
Van de Loo, tot in de huidige tijd toe. Maar 
dat is stof voor een ander artikel.  

Noten 

1 Voor de levensdata van deze personen verwijs ik naar de genealogie Van de(r) Loo in Nederlands 
Patriciaat, 1965, p. 214.  

2 Will van de Loo (in samenwerking met zijn broer Gustav): Asperden am Niederrhein, 
Herinneringen aan onze jeugd aldaar. Deel 1: Loo-kroniek nr. 43, mei 1995, p. 8-12; en Deel 2: 
Loo-kroniek nr. 44, 1995, 13 - 24. 

3 Voor de levensdata van het echtpaar Dorsemagen–Arntz verwijs ik naar de genealogie Arntz in het 
Nederlands Patriciaat 1974, p. 57.  
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 Legaten en schenkingen, oproep scanproject 

Huguette Verheijen-van de Loo 
Vught, 6 januari 2014 

Legaten 

Een legaat van goederen hoeft niet per 
sé in een testament te worden 
vastgelegd. U kunt ook legateren door 
middel van een codicil als aanvulling op 
het testament. Dit codicil dient met de 
hand geschreven, gedateerd en 
ondertekend te zijn. Daarbij dient u e.e.a. 
nauwkeurig te omschrijven.  
Ook geldelijke legaten en schenkingen 
zijn zeer welkom zodat de Stichting het 
archief en de stamboom nog beter op 
niveau kan houden. U kunt denken aan de 
restauratie van boeken en schilderijen, 
bijzondere aanschaffingen (zoals het al 
genoemde bijzondere pamflet waarover 
Richard van de Loo elders in deze Kroniek 
schrijft), noodzakelijke investeringen in 
apparatuur, financiële ondersteuning van 
familie reünies en scanprojecten. 
Uiteraard kunt u aangeven dat u uw 
schenking of legaat graag aan een 
specifieke bestemming toegekend ziet 
worden.  
Indien u een legaat of schenking in een 
geldbedrag wilt toekennen, is een 
notariële vastlegging nodig.  

Scanproject 

Ten aanzien van een scanproject heeft de 
Stichting een concrete oproep, nl. ten 
behoeve van de ontsluiting van eerdere 
nummers van de Loo-kroniek.  
Helpt u mee?  
 
In 1946 is de eerste Loo-kroniek 
verschenen. Graag willen wij alle 59 
nummers van de Loo-kroniek (bijna 1000 
pagina’s!) door een professioneel bedrijf 
laten scannen en digitaliseren. Zodat we 
deze prachtige bron van 
familiegeschiedenis via onze website 
beschikbaar kunnen stellen aan 
familieleden. De kosten van dit project 
zullen ongeveer € 500,= gaan bedragen.  
Wilt u ons helpen dit project mogelijk te 
maken? Maak dan uw donatie over naar 
rekening NL06ABNA0542016664 van de 
Stichting Loo-Archief, onder vermelding 
van "donatie voor scannen". 
Bij voorbaat danken wij u voor een 
mogelijke schenking en/of legaat. De 
Stichting is namelijk als 
vrijwilligersorganisatie geheel afhankelijk 
van ieders bijdragen, financieel, materieel 
en qua tijd en inzet.  
Inmiddels zijn de eerste bijdragen al 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke 
dank! 

Schenkingen 

In 2013 heeft de Stichting Loo-Archief 
wederom diverse giften mogen 
ontvangen. Hieronder een kleine keur. 
• Dankzij uw jaarlijkse contributie kon 

dit jaar voor het archief niet alleen een 
nieuw (tweede hands) 
fotokopieerapparaat worden 
aangeschaft, maar ook het pamflet 
met de Apologie van Hendrik Jan van 
Loe (zie elders in dit tijdschrift).  

• Een aantal familiepapieren betreffende 
het gezin van Hugo en Lina van de 
Loo-Receveur te Venlo, waaronder de 
officiële bul behorende bij de 
benoeming van Hugo van de Loo tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
d.d. 4 juli 1949. Geschenk van zijn 
zoon Rob E.J. van de Loe te Baarn. 

• Een map uit de nalatenschap van mr. 
Bernard van de Loo (overleden te 
Vught op 6 mei 2013), met daarin 
diverse documenten van de Minister 
van Justitie met betrekking tot zijn 
benoemingen bij de 
Arrondissementsrechtbank te 
’s-Hertogenbosch en zijn eervol ontslag 
bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.  

• Een oud ingelijst fotootje met daarop 
twee jonge echtparen: Van de Loo–
Arntz en Dorsemagen–Arntz. Geschenk 
van Elisabeth Seifert–van de Loo te 
Asperden. Zie het artikel elders in dit 
tijdschrift. 

• Enkele publicaties van prof. dr. Karel 
van de Loo op zijn vakgebied van de 
klinische psychologie. Geschenk van 
zijn zonen Erik en Richard. 

• Een overdruk uit het Düsseldorfer 
Jahrbuch 2013 van een artikel over het 
boeiende, maar te korte leven 
van Alexandrine van Hoensbroech 
geboren van Loë-Wissen. Geschenk 
van Felix von Loë, Düsseldorf.  

 
Bezit u een mooi familiedocument, -boek 
of -portret waarvoor u geen bestemming 
heeft, wilt u dan de Stichting als 
begunstiger overwegen? Zij neemt de 
artikelen graag op in het familiearchief. 
Omdat niet alles in het archief 
opgehangen dan wel opgeborgen kan 
worden en het ook waardevol is als 
familieleden ervan kunnen genieten, kan 
de Stichting, onder voorwaarden, het stuk 
in bruikleen uitgeven aan een 
geïnteresseerd familielid. Indien u dat niet 
op prijs stelt, kunt u dat ons uiteraard 
mededelen.  
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 ‘Gewoon een dinertje’ 

Celine van Baaren 
Amsterdam, 21 januari 2014 

Twee jaar geleden opperde mijn 
clubgenootje voorzichtig wat wij ervan 
zouden denken als zij haar 21-diner zou 
geven bij haar ouders in Oman. Dit vonden 
wij natuurlijk allemaal te gek! Iedereen 
begon als een gek te werken en te sparen 
en een jaar later boekten wij onze tickets, 
iets meer dan zes maanden voor het 
daadwerkelijke vertrek. Dat mijn 
clubgenootje inmiddels allang de 21 
gepasseerd was kon de pret niet drukken. 
Tegen iedereen die het maar horen wilde, 
trouwens ook tegen iedereen die het niet 
wilde horen, vertelden we blij dat we deze 
winter de sneeuw en kou voor een weekje 
zouden verruilen voor het zonnige Oman.  
Vaak kwam hier een enthousiaste reactie 
op terug, maar soms, met name bij de wat 
oudere toehoorder, kon de sneer “dat zegt 
dat studenten zo arm zijn” niet achterwege 
blijven. Op zo’n moment haastte ik mij te 
zeggen dat we allemaal al zo’n anderhalf 
jaar aan het werken en sparen zijn voor 
deze fantastische reis. Dit stemde de 
toehoorder vaak weer wat milder. Maar op 
andere momenten, tegen onbekenden was 
het stiekem maar wat mooi om de te 
decadente student uit te hangen en de 
situatie een beetje aan te dikken. Zoals 
tijdens het boarden van het vliegtuig. Als 
een groep meisjes val je namelijk nogal op 
in een vlucht naar Oman. De steward die 
onze tickets checkte, was dan ook erg 
nieuwsgierig wat wij met zo veel meisjes in 
het verre Oman gingen doen. Heel 
decadent antwoordde mijn clubgenootje 
“Oh gewoon, we hebben daar een dinertje”. 

 
 
In mijn jaarclub is het traditie, net zoals 
voor vele andere jaarclubs, om ter ere van 
je 21ste verjaardag een diner te geven 
voor clubgenoten. Menigeen van u zal vast 
bekend zijn met dit fenomeen. De ouders 
van de jarige verzorgen een prachtig diner 
en als bedankje doen wij middels een lied 
een boekje open over de jarige. Uiteraard 
krijgen de ouders ook nog een echt 
cadeau om ze te bedanken en de jarige 
krijgt een prachtig sieraad opdat ze haar 
fijne diner maar nooit mag vergeten. Met 
mijn club zijn we al heel Nederland rond 
getreind, maar wat doe je nu als iemands 
ouders niet in Nederland wonen? 
Tegenwoordig nemen we gewoon het 
vliegtuig! 

Celine van Baaren, achterste rij, 3e van links 

Celine van Baaren, 1e van rechts 
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 In memoriam prof. dr Karel van de Loo 

Erik van de Loo,  
Wassenaar 18 januari 2014 

Op het Canisius College in Nijmegen toonde 
hij zich leergierig en zeer muzikaal. In 
pauzes zong hij liederen van Bach en 
Schubert in de kapel. Vader studeerde en 
promoveerde cum laude in de psychologie 
en werd in 1962 hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Zeer 
grote voldoening vond vader in het 
toenmalige Canisius Ziekenhuis in de zorg 
voor patiënten. Hij deed dit vanuit een 
houding van dienstbaarheid, toewijding en 
liefde. Altijd klaarstaand voor wie een 
beroep op zijn hulp en advies deed. Vader 
was mild, wijs, onbaatzuchtig en 
bescheiden. Hij hield van stijl, maar niet 
van uiterlijk vertoon.  
 
Vader had een grote belangstelling voor 
filosofie, theologie, beeldende kunst en 
poëzie. Als inspiratie voor zijn zoektocht 
naar de essentie, het wezenlijke, de 
existentiële vragen en keuzes van het 
menselijk bestaan. Zo was hij een ware 
l’homme qui marche en verhield hij zich tot 
alles om zich heen. In de vele onderwerpen 
die hem boeiden, zoals fonteinen, bomen 
en pleinen, was hij op zoek naar het 
wezenlijke en het eigene dat in de 
ontmoeting daarmee verschijnt. Ontmoeten 
als kern van bestaan. Voor vader verwees 
dit alles uiteindelijk naar dimensies in de 
mens die de mens te boven gaan. Een 
Goddelijke werkelijkheid die slechts 
kenbaar is met het hart. 
 
Kunst hielp hem bij zijn zoektocht. Zoals 
het schilderij van Le Clown Blessé van 
Georges Rouault. Een grote gewonde clown 
wordt liefdevol ondersteund en getroost 
door een kleine clown. Vader was de kleine 
clown. 
 
Vader leefde ons voor hoe liefde tot het 
allerlaatst bron en richting van leven 
kunnen zijn. Onvergetelijk mooi hoe vader 
en moeder teder en liefdevol op elkaar 
betrokken waren. Ten einde toe. In bed 
teruggeworpen en zwaar lichamelijk 
beproefd, kwam geen klacht over zijn 
lippen. Verlies van controle werd voor hem 
een dagelijkse beproeving en worsteling. 
Uiteindelijk werd hij ook in deze 
lichamelijke gebrokenheid heel en kon hij 
zich overgeven. Voluit het mysterie van 
leven en dood doorlevend. Vader werd de 
grote clown en wij stonden om hem heen.  
Bij zijn huwelijksdiner wenste Oom Gerard 
van der Ven (missionaris in Burundi en oom 
van de bruid) vader en moeder toe voor 
elkaar een ster te zijn die naar Christus 
voert. Vader heeft dat gedaan en ons in zijn 
licht meegenomen.  
 
Deo gratias. 

Terwijl een storm over Nederland raasde, 
overleed maandag 28 oktober 2013 te 
Nijmegen Karel Joseph Maria van de Loo, 
geboren 4 juni 1922 te Dieren. Zaterdag 2 
november is hij begraven in het familiegraf 
op het R.K. kerkhof te Dieren. Hieronder 
volgt de tekst van zijn bidprentje, 
geschreven door zijn zoon Erik.  
 
Hij was nog geen anderhalf jaar oud toen 
zijn eigen vader (Richard van de Loo, 1883 
– 1923) overleed. Hij bleef achter met zijn 
moeder (Elisabeth van de Loo–Grasveld, 
1889 - 1980) en zijn drie jaar oudere 
broer Victor. De beschermende houding 
naar zijn oudere broer, die door ziekte 
werd getroffen, maakte dat hij zijn eigen 
emoties leerde weg te schuiven. Zo gericht 
op en invoelend als hij was naar anderen, 
zo gesloten was hij over zichzelf. Zijn 
moeder was een zeer sterke vrouw, die 
met onverschrokken Godsvertrouwen de 
moeilijkheden van haar leven trotseerde. 
Zoals de vroege dood van haar 
echtgenoot, de ziekte van Victor en de 
verschrikkingen van concentratiekamp 
Ravensbrück.  

Karel van de Loo 69 jaar, voorjaar 1992 te 

Nijmegen. Foto: Richard van de Loo 
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 Loo-kroniek nummer 60 

Richard van de Loo. 
Soest, 22 januari 2014, 
Lex van der Loo 
Zoetermeer, 31 januari 2014.   

En toen werd het stil.  
 
Na een lange winterslaap zorgde de grote 
familiereünie in 1979 in kasteel 
Doornenburg te Bemmel voor een nieuwe 
impuls.  
Bij die gelegenheid verscheen Loo-kroniek 
nummer 15.  

Dit is de 60ste aflevering van ons 
familietijdschrift. Een mijlpaal om te 
gedenken.  
In februari 1946 verscheen Loo-kroniek nr. 
1, een initiatief van Joost van der Loo 
(1907-1985).  
De ambitie was om jaarlijks drie nummers 
te laten verschijnen. Dat bleek al gauw 
geen haalbare kaart. Niet alleen waren 
daarvoor de drukkosten veel te hoog, 
maar de uitgave van zoveel nummers 
vormde ook een te grote belasting voor 
Joost van der Loo, die alles grotendeels 
alleen moest doen.  
In totaal zouden er tot begin 1960 
veertien nummers verschijnen, met vele 
interessante artikelen over onze 
familiegeschiedenis  

Het eerste nummer 

van de Loo-kroniek 

uit 1946 

En toen ging het snel. Joost van der Loo 
kreeg de steun van een geheel verjongd 
bestuur van de Stichting Loo-Archief en er 
werd een redactieteam geformeerd.  
Vanaf 1981 begon de Loo-kroniek weer 
regelmatig te verschijnen.  
Grote steunpilaar en drijvende kracht voor 
de productie en verzending van de Loo-
kroniek was Pieter van de Loo (1941-
2003). Dankzij zijn technisch en 
organisatorisch talent kon hij de Loo-
kroniek grotendeels in eigen beheer 
produceren.  
Dankzij de gevormde structuur van 
redactieteam en productie, kon ook na het 
overlijden van Joost van der Loo de Loo-
kroniek blijven verschijnen.  

Nummer 15 met gekleurde kaft uit 1979. De 

kroniek wordt inmiddels niet gezet, maar 

gefotokopieerd. Dit is het eerste nummer dat 

niet meer door Joost is samengesteld.  
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Na het veel te vroeg overlijden van Pieter 
van de Loo, heeft Lex van der Loo een 
belangrijk deel van de taken van Pieter 
overgenomen.  
Hij is als eindredacteur verantwoordelijk 
voor de productie en complete opmaak 
van ons tijdschrift en voor de plaatsing 
van de artikelen.  
 
De eerste nummers van de Loo-kroniek 
werden gedrukt. Dat betekende dat alle 
teksten gezet moesten worden en dat alle 
foto’s eerst gerasterd werden en daarna 
omgezet in een cliché. Een procedé dat 
niet alleen veel tijd kost, maar ook 
kostbaar was. Als gevolg daarvan stonden 
er in die tijd een beperkt aantal zwart-wit 
foto’s in. 
 
Het nummer met de bruine kaft— het 
enige nummer overigens met zo’n 
gekleurde kaft— werd voorzover we nu 
kunnen nagaan als eerste gefotokopieerd. 
Dat betekende een aanzienlijke besparing 
in de opmaakkosten. Bovendien bood dat 
de mogelijkheid om eenvoudiger met 
tekeningen en kopteksten boven de 
artikelen om te gaan. 
 
De volgende ontwikkeling was de 
introductie van de tweetaligheid. In 
nummer 24 van november 1983 zien we 
voor het eerst de Nederlands en Duitse 
teksten naast elkaar staan; dit wordt het 
basisstramien voor de komende jaren. 
 
Dan wordt in 2004 met nummer 52 de 
Loo-kroniek in twee edities uitgegeven: 
een Nederlandstalige en een Duitstalige 
uitgave. Dit scheelt aanzienlijk in de 
verzendkosten en vergroot het leesgemak. 

Een nadeel is dat de tweetaligheid in onze 
familie minder zichtbaar is dan wanneer 
de twee edities in één nummer worden 
gecombineerd. In dat nummer wordt de 
basis gelegd voor de huidige opmaak. Zo 
zijn in dit nummer ook de eerste 
kleurenfoto’s te zien. 
Tot slot wordt in nummer 57 voor het 
eerst gebruik gemaakt van de huidige 
vormgeving met kleurenfoto's en kleuren 
voor de tekstkoppen. Ook zijn dan voor 
zowel de gedrukte als elektronische 
versies van de Loo-kroniek ISSN-nummers 
verkregen. Daarmee is de Loo-kroniek een 
professionele uitgave op het gebied van 
familiegeschiedenis die zich kan meten 
met de beste uitgaven op dit terrein. 
 
Onze Loo-kroniek bouwt voort op een 
traditie. In de jaren 1934 – 1941 
verscheen uitsluitend Duitstalig het 
tijdschrift Loo-Mühle, dat na drie nummers 
werd omgedoopt tot Loo-Blätter.  
Uitgever was Leo van de Loo (1887 – 
1957). Dat Joost van der Loo in 1946 tot 
een nieuw initiatief kwam, behoeft in het 
licht van het tijdsgewricht toen geen 
nadere uitleg. We mogen hem er dankbaar 
voor zijn. We mogen ook dankbaar zijn 
voor de velen die bijdragen aan onze 
Loo-kroniek, zoals de auteurs, de 
fotografen, de vertalers, degenen die 
helpen bij de verzending en niet te 
vergeten alle donateurs van de Stichting 
Loo-Archief.  
Moge de Loo-kroniek op deze manier ook 
in de toekomst een waardevol bindmiddel 
in onze familie blijven! 

Nummer 24 van 

november 1983. De 

eerste tweetalige 

Loo-kroniek. 

Nummer 57. De huidige vormgeving van de 

Loo-kroniek. 
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Redactie: Richard van de Loo en Lex van der Loo 
Eindredacteur: Lex van der Loo 

Colofon 

Dank aan alle vrijwilligers! 

Huguette Verheijen-van de Loo 
Vught, 21 januari 2014. 

Richard van de Loo en nieuw 
aangeschoven: Jan Pieter Derksen; 

• de kascommissie: Eduard van de Loo, 
Allard van de Loo; 

• de redactie van de Loo-kroniek: Richard 
van de Loo en Lex van der Loo; 

• de vertaler van nieuwsbrieven en de 
kroniek: Carla Hepperle-van der Loo; 

• de beheerders van de familiepagina op 
Faceboek: Justus van de Loo, Monica 
van de Loo. 

Naast bovengenoemde ‘vaste’ vrijwilligers 
zijn er ook familieleden die met een 
eenmalige actie helpen. Het bestuur dankt 
deze familieleden zeer hartelijk voor hun 
uitgebreide bijdrage! Zonder hen zou de 
Stichting niet kunnen floreren.  
 
Eén van de kerntaken van de Stichting is 
ook het in stand houden van de onderlinge 
familieband. In 2016 zal de vijf-jaarlijkse 
reünie gaan plaatsvinden en kunt u de 
contacten met elkaar weer aanhalen. 

Vele vrijwilligers binnen onze Stichting 
maken het mogelijk dat de kerntaken 
geolied lopen en dat we voldoen aan de 
regelgeving voor Stichtingen (zoals de 
jaarlijkse kascontrole). In het archief 
wordt ontzettend veel werk verricht.  
Elders in de kroniek kunt u lezen over de 
interessante en intensieve 
werkzaamheden van de archiefcommissie.  
 
Maar ook anderen dragen waardevol bij 
om de Stichting Loo-Archief actief te 
houden. Graag wil ik iedereen hierbij met 
naam noemen die zich in 2013 heeft 
ingezet: 
• gastvrouw van het archief en de beide 

bestuursvergaderingen: Flop van de 
Loo-van der Grinten; 

• de Archiefcommissie: Paul Gommers, 
Nicolette Kuijten, Monica van de Loo, 
Charlotte Berghuis-van de Loo, Lex 
van der Loo, Jeroen van de Loo, 
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