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Afgelopen zaterdag 28 september heeft 

voor de allereerste keer een Loo-jongeren 

reünie (Young Loo: YoLoo) 
plaatsgevonden in Utrecht. 

De dag begon met een speeddate, met als 

doel om elkaar beter te leren kennen. Er 
lagen hierbij ludieke, maar soms ook 

serieuze vragen op tafel die we aan elkaar 

konden stellen. Uiteindelijk was dit zo 
gezellig, dat er van ‘speed’ niet echt meer 

sprake was.  

Na de speeddate is er door vier teams 

De YoLoo-reünie – 1 

gestreden in een heuse LooPubQuiz, 
waarbij vragen over de familie

(geschiedenis) én algemene vragen 

werden gesteld. Een greep uit de vragen: 
• Hoe heet onze stamvader en wanneer 

leefde hij ongeveer?  

• Welke openbare functie vervulde hij 
jarenlang? 

• Waarom is onze familiereünie 

verschillende malen in Asperden 
geweest?  

• Bij welke popgroep zong Robbie 

Williams van 1990 – 1995?  
• Hoeveel Disney-classics heeft Disney 

gemaakt van 1900 tot 1999?  

Nikki van de Loo,  
Den Haag 

Afbeelding 1 

Loo-jongeren reünie 

(YOLOO) 

28 september 2019 

bij Lebowski in 

Utrecht 

V.l.n.r. Staand: Caroline van de Loo, Céline van Baaren, Florentine van de Loo, Tessa van de Loo, Stefan Kapell, Suzanna 

van der Sleen-van de Loo, Vincent van de Loo, Annelies van Manen-van de Loo, Veronica Schutgens, Justus van de Loo, 

Barbara Velthuijse, Bas Dalmeijer, Nikki van de Loo, Alex van de Loo, Philippe van de Loo, Xander Smelter, Dick van de 

Loo,Felix van de Loo, Richard van de Loo. 

V.l.n.r. zittend: Jan van Manen, Charlotte Berghuis-van de Loo, Marieke van de Loo, Dominique van de Loo, Isai Simon. 
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De antwoorden staan aan het eind van dit 
artikel! 

Tijdens de borrel werd enthousiast verteld 

over de familiewijngaard De Plack, waarbij 
het ook mogelijkheid was om enkele van 

deze wijnen te proeven.  

De prijsuitreiking van de LooPubQuiz was 
ontzettend spannend, uiteindelijk is de 

quiz gewonnen door Charlotte, Suzanna, 

Dominique, Isai en Philippe.  
De dag werd afgesloten met een gezellig 

etentje aan de Oudegracht in Utrecht.  

 
Kortom, de allereerste editie van de YoLoo

-reünie was zeer geslaagd! Het streven is 

om volgend jaar weer een reünie te 
organiseren, om zo nog meer Loo-

jongeren met elkaar in contact te brengen 
en ze bekend te maken met de Stichting 

Loo-Archief. Los van dat het erg leuk is 

om jongeren van de familie te leren 
kennen, is het ook belangrijk om jongeren 

te enthousiasmeren om zich in te zetten 

voor de Stichting en het archief.  
Ik wil Caroline en Marieke bedanken voor 

het mee organiseren van deze topdag, en 

ik bedank Richard en Dick voor hun 
enthousiasme als bevlogen quizmasters. 

Daarnaast wil ik natuurlijk iedereen 

bedanken voor hun komst! 
Tot slot de antwoorden van de quiz: 

• Bruen van den Loe, ca. 1445 – ca. 

1509. 
• Richter (een soort kantonrechter). 

• Onze familie heeft generaties lang in 

Asperden gewoond en nog steeds 
woont daar een familielid. Dit alles 

dankzij de Aspermolen, waarvan onze 

familie in 1595 erfpachter werd. 
• Take That. 

• Tien. 

Afbeelding 2 

Speeddating. 

Afbeelding 3 

Het winnende team:  

Suzanna en Dominique van de Loo, Isai 

Simon en Philippe van de Loo. Charlotte van 

de Loo ontbreekt. 

Afbeelding 4 

v.l.n.r.: Marieke, 

Richard, Dick, Nikki 

en Caroline van de 

Loo 

De YoLoo reünie bestond uit een heel leuk 

programma op een mooie centrale plek. 

Het was fijn om de tijd en aandacht voor 
elkaar te hebben met behulp van originele 

familie gerelateerde vragen tijdens de 

Speeddate. Al was het eerder een Slow-
date ;-).  

De YoLoo-reünie—2 

 

De pubquiz vormde zowaar een 
rustmoment waar algemene kennis 

afgewisseld met familiekennis werd 

getoetst. Charlotte wist als dochter van 
ons allen bekende archivaris op iedereen 

indruk te maken met haar kennis over 

onze familie.  

Dominique van de Loo,  

Arnhem 
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Het Loo-archief 
 

Richard van de Loo, 

Soest, 3 september 2019 

gebied. Om deze collectie (archief en 
boeken) een passende juridische 

bescherming te geven heeft hij in 1958 de 

Stichting Loo-Archief opgericht. Tot kort 
voor zijn overlijden in 1985 was hij 

voorzitter van deze Stichting. Voor mij was 

het een grote eer en uitdaging hem in dat 
jaar te mogen opvolgen. Najaar 2017 was 

het mijn beurt om na 32 jaar de 

Het Loo-archief is ons familiearchief. Maar 

wat zit erin en hoe wordt dit allemaal 
bewaard? En welke plannen zijn er met 

deze bijzondere collectie? Daarover leest 

men hier meer. Ook enkele familieleden 
geven aan wat dit archief voor hen 

betekent.  

Geschiedenis 

Het Loo-archief in zijn huidige vorm hebben 

we te danken aan Joost van der Loo (1907-
1985). Hij heeft veel onderzoek gedaan 

naar onze familiegeschiedenis en daarover 

gepubliceerd. In het kader van deze hobby 
(van professie was hij juwelier in 

Rotterdam), verzamelde hij documenten 

over familieleden, zoals foto’s, trouwakten, 
doopbewijzen, overlijdensannonces. 

Familieleden wisten hem in toenemende 

mate te vinden wanneer na een overlijden 
familiepapieren een goede bestemming 

moesten krijgen. Zo groeide zijn collectie. 

Daarnaast had hij een prachtige collectie 
boeken en tijdschriften op genealogisch 

Afbeelding 7 

De nieuwe zuurvrije archiefdozen in het 

archief. 

Links afbeelding 6 

Welkom door Nikki van de Loo 

Boven afbeelding 5 

YoLoo commissie 2020: v.l.n.r. Tessa van de 

Loo, Bas Dalmeijer, Florentine van de Loo, 

Alex van de Loo 

We hebben genoten van de verschillende 
wijnen van Wijngaard De Plack, zeker met 

bijbehorende verhalen over hoe de wijn 

binnen onze familie geproduceerd wordt. 
De heerlijke proeverij maakt dat we ons 

geroepen voelen om de wijngaard in 

Groesbeek (nabij Nijmegen) te bezoeken.  
 

Als afsluiter hebben we met een flinke 
groep Italiaans gegeten. Het was een hele 

mooie afronding van deze intensieve, 

voldoening gevende dag. Opdat de YoLoo 
reünie nog vele keren mag plaatsvinden!  

De commissie voor volgend jaar is zowaar 

al samengesteld. 
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Afbeelding 8 

Bewijs van 

uitbetaling van het 

pensioen aan Mechel 

van de Loe in 1744 

voorzittershamer over te dragen aan Dick 
van de Loo en mij als bestuurder te 

concentreren op de rol van archivaris. De 

overige leden van het Stichtingsbestuur 
waren en zijn steeds betrokken 

familieleden, afkomstig uit verschillende 

familietakken. Het archief zelf was 
jarenlang gehuisvest in de kelder onder 

zijn juwelierszaak aan de Lijnbaan te 

Rotterdam. De laatste jaren van Joost’s 
leven was het archief ondergebracht in de 

kelderruimte van zijn appartement aan de 

Westzeedijk. In 1987 hebben het archief 
en de bibliotheek onderdak gevonden in 

Hilversum. Pieter en Flop van de Loo 

hebben dit mogelijk gemaakt. Helaas is 
Pieter in 2003 overleden, maar zijn Flop 

zet de traditie voort. Het is fantastisch dat 

ons collectieve geheugen al ruim 30 jaar 
daar is gehuisvest!  

Archiefwerkgroep 
Op initiatief van het bestuur is ongeveer 

15 jaar geleden de archiefwerkgroep in 

het leven geroepen. Deze werkgroep komt 
regelmatig op zaterdag in Hilversum bij 

elkaar. Dan wordt de database met 

persoonsgegevens bijgewerkt en worden 
foute vermeldingen of koppelingen 

gecorrigeerd. Dat is arbeidsintensief werk, 

maar dankzij de nieuwe computer-
apparatuur hebben we geen uitvallende 

systemen of apparaten meer. Vele jaren 

heeft Gerard van der Loo (1921 -2014, 
vader van Lex) voor deze database uiterst 

waardevol werk gedaan. Nu is met name 

Paul Gommers de bezielende motor van 
dit archiefwerk. Daarnaast houdt de 

archiefwerkgroep zich bezig met het 

opbergen en ordenen van stukken en met 
onderzoek t.b.v. onze familiegeschiedenis 

en voor artikelen in de Loo-kroniek. Het 

zijn trouwens steeds gezellige 
bijeenkomsten. We praten bij, worden 

gesterkt door een hartige lunch, 

bespreken lastige genealogische puzzels 
en de tijd vliegt. Regelmatig zijn er 

trouwens bezoekers uit familiekring of uit 

de onderzoekswereld, die onder 
begeleiding bepaalde stukken mogen 

inzien.  

Inhoud 
Het is al gezegd: de kern van het Loo-

archief bevat persoonsinformatie. Denk 

dan aan foto’s, getuigschriften, brieven, 
annonces, knipsels, trouwboekjes, 

geboortebewijzen. Lang niet van alle 

familieleden is er echter documentatie. 
Dat geldt ook voor nog levende Loo’s. Dus 

schroom niet om dit soort documenten (in 

kopie of in origineel) te schenken aan ons 
familie-archief. Dit zijn echt diepte-

investeringen. Niet alleen kan op die 

manier de grote database met 
familiegegevens worden aangevuld, maar 

al herhaaldelijk trof ik archiefbezoekers 

die blij verrast waren met wat over hun 
ouders of grootouders in ons familie-

archief te vinden was. Zeker brieven 

zorgen voor inkleuring van de persoon in 
de context van de tijd van toen. 

Aangrijpend in dit kader zijn bijvoorbeeld 

de brieven die door jonge Loo’s als militair 
vanuit het oorlogsfront aan thuis zijn 

geschreven. Dergelijke brieven hebben wij 

in ons archief uit de Frans-Duitse oorlog 
van 1870, uit de eerste en uit de tweede 

wereldoorlog. De moeite waard is onze 

documentatie over steenfabrieken, want 
vele generaties Loo’s waren actief als 

steenfabrikant of zaten in de steenhandel. 

De tak in Venlo was actief in de 
ijzerhandel. Over het familiebedrijf daar is 

documentatie te vinden. En dan is er 

documentatie over koffie- en 
theeplantages in Kameroen en in 

Suriname, omdat een Van de Loo daar 

rond 1900 actief is geweest. De meeste 
stukken dateren uit de 19e en 20ste eeuw. 

Een ouder stuk is het bewijs van 

uitbetaling van het pensioen aan Mechel 
van de Loe in 1744. Nog ouder is het eind 

16e eeuwse tijnsboek (pachtregister) 

Romswinckel, met daarin inschrijvingen 
van onze voorvader richter Jan van de Loe 

te Weeze.  

 
Het archief bevat niet alleen papieren 

informatiedragers. Wat te denken 

bijvoorbeeld van de prelatenhoed van Mgr. 
Felix van de Loo, jaren lang officiaal van 

het Aartsbisdom en heldhaftig in zijn 

houding tijdens de tweede wereldoorlog. 
Ook zijn enkele familieportretten 

overgedragen aan de Stichting Loo-

Archief. Het bestuur probeert die 
overigens via uitlening zo veel mogelijk 

weer een passende plek aan de muur bij 

familie te laten vinden. Nu we het toch 
over familieportretten hebben: op verzoek 

van het bestuur is Frank van de Loo bezig 

met het maken van scherpe kleurenfoto’s 
van portretten bij familieleden. Deze foto-

actie heeft al tot allerlei bijzondere 

vondsten geleid, zoals de beide portretten 
van het echtpaar Van de Loo – de Gruyter 

(Venlo), die nota bene via vererving in 

Australië terecht zijn gekomen. Het 
bestuur is Frank zeer erkentelijk voor zijn 
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 bijzondere medewerking aan dit 
fotoproject. Het Loo-archief bevat verder 

documentatie over aangetrouwde en 

geparenteerde families, zoals Receveur, 
Goossens, Arntz, Van Heukelum, Van 

Wijck, Van Kleef en Terwindt. 

Documentatie is er verder over allerlei 
plaatsen waar Loo’s of Loë’s actief waren 

of zijn, zoals de Aspermolen, de hofsteden 

Abroeck en Overelve, Haus Loe te Marl 
waar onze geschiedenis is begonnen en 

over Schloss Wissen en kasteel Mheer in 

Zuid-Limburg waar de familie De Loë al 
sinds de 17e eeuw woont. Over de 

adellijke familie Von Loë, waaruit onze 

familie is afgetakt, is ook veel te vinden in 
ons archief.  

 

Naast documentatie over personen en 
plaatsen bevat het Loo-archief een 

omvangrijke verzameling gekopieerde 

archiefbestanden uit de regio Kleef, Weeze 
en Noord-Limburg. Denk hierbij aan 

compleet gefotokopieerde kerkregisters, 

leenregisters en tijnsboeken (pacht- en 
belastingboeken). Sowieso een handige 

naslagbron, zolang archieven nog niet 

digitaal toegankelijk zijn of wanneer die 
archieven als gevolg van de Tweede 

Wereldoorlog of bijvoorbeeld het drama in 

2009 van het stadsarchief van Keulen in 
origineel verdwenen zijn. Tenslotte bevat 

het archief een uitgebreide verzameling 

kaarten (ook stafkaarten) van de regio’s 
waarin Van de(r) Loo’s hebben gewoond 

en gewerkt.  

 
In de Loo-kroniek valt te lezen dat in de 

afgelopen jaren het Loo-archief is verrijkt 

met allerlei bijzondere schenkingen. Laten 
we als familie zorgen dat deze rubriek ook 

in komende nummers goed gevuld blijft. 

Nog onlangs vonden belangrijke 
documenten hun weg naar het familie-

archief zoals de foto-albums van Anny 
Stuyt – van de Loo over haar jeugd in 

Dieren rond 1900. Dank op deze plaats 

aan alle schenkers!  

Conservering en toekomst 

De verschillende archiefbestanden zijn 
momenteel opgeborgen in hangmappen 

en dozen in stalen ladekasten. Dit 

opbergsysteem begint aan zijn eind te 
komen. Verschillende ladekasten lopen na 

ruim 60 jaar intensief gebruik niet soepel 

meer. Bovendien is het meeste 
opbergmateriaal niet zuurvrij. Ook zijn 

stalen ladekasten loodzwaar en dus bijna 

niet te verplaatsen. Mede in verband met 
een eventuele toekomstige verhuizing van 

het archief, zullen we moeten 

voorsorteren. Geen enkele archiefinstelling 
werkt momenteel nog met ladekasten. 

Men is overgestapt op zuurvrije kartonnen 

dozen, die makkelijk stapelbaar zijn en 
aangepast aan het formaat van de inhoud. 

Wij gaan daarom afscheid nemen van de 

ladekasten en dus ook van de 
hangmappen. Alles gaat over in dozen. 

Daarnaast verwijderen we alle plastic, 

ijzer (nietjes en paperclips) en zuur 
karton. Foto’s en andere kostbare 

documenten worden in zuurvrije omslagen 

gewikkeld of in zuurvrije dossiermappen 
opgeslagen in de speciale archiefdozen. 

Inmiddels is een pilot gestart om hiermee 

ervaring op te doen en een goede 
werkwijze op te zetten. 

 

We gaan echter nog een stap verder. We 
proberen zoveel mogelijk de inhoud van 

een hangmap te scannen, zodat elke 

persoon een digitale hangmap krijgt, die 
wordt gekoppeld aan de database. Dit is 

een langjarig project, waarbij we dienen te 

zorgen dat de informatiedrager 
toekomstbestendig is en goed toegankelijk 

in een digitaal opbergsysteem, dat op zijn 

beurt goed afgeschermd en veilig is. Dit 
scanproject maakt onderdeel uit van de 

pilot. We hopen dat op die manier steeds 

meer documenten uit ons archief digitaal 
beschikbaar komen, zodat voor het fysieke 

archief heel andere bewaareisen gaan 

gelden. Maar dit is voorlopig nog 
toekomstmuziek. Op dit moment loopt nog 

de pilot. 

Bezoek , helpende hand en schenking 

Hebt u interesse een keer te komen kijken 

wat het archief inhoudt en wellicht ook om 
af te wegen of u wilt meehelpen of om 

archiefstukken te schenken, meld u dan 

aan voor een van de komende 
archiefdagen op zaterdag tussen 10.30 – 

16.00 uur. Opgave graag via de secretaris 

Jeroen van de Loo: secretaris@loo-
archief.nl of via de archivaris: 

richard.vandeloo@planet.nl .  

U bent van harte welkom! 

Afbeelding 9 

In het archief 

stambomen en de 

familiefoto van de 

reünie in Wissen 
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De redactie van de Loo-kroniek heeft gevraagd om in een kort verhaal aan te geven wat het 

Loo-archief voor hen betekent in de vorm van een korte testimonial. Hieronder de bijdragen 

van een aantal familieleden en van een goede ‘archief’vriend van Joost van der Loo . 

Het Loo-archief in de ogen van familieleden 

Monica Stoop–van de Loo 

Wat het Loo-archief voor mij 

betekent. 
 

Het is een ware ontdekkingstocht. Ik 

vergelijk het graag met het ontdekken 
zoals ik dat ervoer in het bekende en nu 

sterk afgeslankte antiquariaat De Slegte, 

waarbij je vaak bij toeval op verborgen 
schatten stuitte. In het Loo-archief gaat 

dat net zo. Bij het opbergen van een 

annonce of krantenknipsel struin je langs 
de hangmappen en stuit je altijd op een 

hangmap die jouw nieuwsgierigheid 

aanwakkert. 
 

Charlotte Berghuis–van de Loo 

 

Het Loo-archief ken ik bijna op m'n 
duimpje. Het waren in mijn tienertijd 

vooral de familiereünies die mijn interesse 

voor het Loo-archief wekten. Al die 
mensen op de reunie: allemaal familie! 

Dat vond en vind ik nog steeds zo 

bijzonder! Het fysieke en later ook het 
digitale archief zijn een bron en uitdaging 

voor mij geworden om de persoon en zijn/

haar aansluiting met de 
gemeenschappelijke voorouders in de 

stamboom te vinden. Door de familie 

reünies ging het archief voor mij leven en 
was het niet meer de stapel paperassen 

die mijn vader zaterdags naar het archief 

bracht. De verzameling mensen op de Loo
-reünies leerde ik zo ook steeds beter 

kennen. Tak Wissen kwam bijvoorbeeld 

echt uit Wissen. En als iemand op de Loo-
reünie "Wetten-Dieren" op zijn naamkaart 

had staan, wist ik als kind al dat het 

dichtbij familie was. Zonder het archief 
zouden we onze (verre) famieleden niet 

kennen, geen portretten en foto's hebben 

van onze gemeenschappelijke voorouders. 
En zou mijn familieband veel kleiner zijn. 

 

Carla Hepperle-van der Loo 

Het Loo-archief en een bijzondere 
belevenis 

Vele jaren geleden was ik logée in het 

gastvrije huis van Flop en Pieter. Na een 
gezellige avond vertelde Pieter: „ Er ligt 

een verrassing voor je in de logeerkamer“. 

Maarten van der Loo 

Het ware verhaal van Oom Bert  

In mijn familie ging altijd het verhaal dat 

oom Bert van der Loo, jongere broer van 
mijn vader Joost, dood gevonden is in de 

Australische woestijn, in zijn camper, met 

zijn herdershond nog levend bij hem. 
Dankzij het Loo-archief, waarin aardig wat 

brieven van oom Bert bewaard zijn, kon ik 

de ware toedracht achterhalen. Een heel 
ander verhaal! 

 

Vanaf 1935 werkt hij in Washington, in de 
buurt van zijn oom Piet met vrouw en 

kinderen.  

Hij schrijft geestige en verhelderende 
brieven, ook aan zijn oudste broer Joost. 

Hij noemt Joost daarbij soms met zijn 

koosnaam in de familie: "Fopus", plaagt 
hem met zijn vrijgezellenbestaan en 

waarschuwt hem tegelijk voor het 

huwelijk: "de levenslange kerker van het 
matrimoniaat". Februari 1940 is hij in 

Batavia en vervult daar zijn dienstplicht 

als sergeant. 
 

Over zijn tijd als krijgsgevangene van de 

Japanners is er niet veel. Uit de brieven 
van zijn broer Theo, werkzaam in Batavia 

voor de Ned. Handelsmaatschappij, blijkt 

dat ze elkaar tegenkwamen in de rij 
krijgsgevangenen. Theo noemt hem "mijn 

De logeerkamer is beneden, naast het Loo
-archief, dus lekker rustig. De ontelbare 

familieleden in het archief storen absoluut 

niet….. Midden op het bed lag een groene 
map met mijn geboortedatum erop, in het 

handschrift van mijn vader, Joost van der 

Loo. Nu toch wel erg nieuwsgierig 
geworden naar wat mijn vader in die map 

bewaarde, vond ik mijn geboorte 

aankondiging, en bovendien alle brieven, 
kaarten, krabbeltjes met de gelukwensen 

voor mijn geboorte. Niet alleen van de 

grootouders, (peet)tantes en verdere 
familie, maar van de groenteboer, de 

melkboer, buren en kennissen. Het was 

1943, dus midden in de oorlog, en vele 
goede wensen waren geschreven op slecht 

papier en met potlood. Ik wens alle leden 

van de Loo-familie toe, dat ze ook eens 
zo’n persoonlijke belevenis mogen hebben 

in of met het Loo-archief. 
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Dick van de Loo 

 
Eigenlijk heb ik altijd wel van het bestaan 

van het Loo-archief geweten. Maar ik was 

verwend! Mijn oudere broer Pieter zorgde 
altijd dat ik op de hoogte was als er iets 

nieuws was. Zo kreeg ik via hem een 

broertje Ben". Ook over hun tewerkstelling 
aan de beruchte Birmaspoorweg is dankzij 

documentatie in het Loo-archief over zijn 

broer Theo vrij veel bekend. Ze hebben 
toen veel steun gehad van elkaars 

gezelschap en het wonder boven wonder 

overleefd. Over zijn leven na de oorlog als 
makelaar in rubber in Singapore is er ook 

niet veel. Evenmin over zijn periode op 

Tenerife. 
 

In 1964 schrijft hij aan zijn familie dat hij 

een VW-bus laat ombouwen tot camper en 
door Australië gaat trekken. Hij laat 

vervolgens zo weinig van zich horen dat 

de familie bezorgd wordt en hem laat 
opsporen door de Australische politie. Als 

hij gevonden wordt schrijft hij dat hij het 

goed maakt en dat ze zich geen zorgen 
hoeven te maken.  

 

Maar dan komt toch zijn einde. Over zijn 
overlijden zijn er veel documenten. 

Hij stierf op 31 december 1966 door 

longoedeem en een hartstilstand in een 
motel in Merrybeach, bij Milton, ten zuiden 

van Sydney. Zijn hond was toen al dood.  

Hij is katholiek begraven op Mollymook 
Cemetery, aan de kust bij Milton. Zijn 

levenseinde bleek toch anders dan het 

verhaal dat werd verteld.  
 

kopie van het manuscript van tante Alice 
en werd ik door hem attent gemaakt op 

de Stecke boeken 5A en B die door de 

oprichter van het Loo-archief, Oom Joost 
van der Loo, geschreven zijn. Het was 

allemaal zo vanzelfsprekend. Er waren 

familieleden die actief waren in het Loo-
archief en ik hoefde eigenlijk niets te 

doen. Gelukkig maar, want dat archiveren 

was niet zo mijn ding, vond ik! 
De Familiereünies die ik bijwoonde 

spraken mij wel bijzonder aan. Bekende 

en onbekende familieleden ontmoeten en 
beter leren kennen vond ik heel 

interessant. Ik vond het daarom ook 

logisch om ja te zeggen toen ik gevraagd 
werd om de Loo-reünie van 2005 te 

organiseren. En daar bleef het niet bij. 

Ook in 2011 en 2016 was ik bij de 
organisatie van de familiereünie 

betrokken. 

In 2017 werd ik gevraagd om de 
voorzittersrol van de Stichting op mij te 

nemen, en sinds die tijd ben ik ook 

maandelijks aanwezig bij de archief 
werkdagen in Hilversum. Er is steeds van 

alles te doen. Het digitaliseren van de 

archiefstukken, het oplossen van 
puzzelstukjes bij het vullen van de digitale 

stamboom, het inventariseren van de 

bibliotheek, etc. Deze activiteiten worden 
uitgevoerd door een aantal “vaste” 

familieleden, maar er zijn ook vaak 

familieleden die zelf iets willen uitzoeken 
over de familie of het gewoon leuk vinden 

om een dag mee te werken. Ook 

begroeten we soms “externen” die het Loo
-archief hebben ontdekt, bv. via de 

website, en die ons archief raadplegen 

voor hun eigen onderzoek of gewoon om 
een setje boekensteunen met de Loo-

kram te kopen! Eigenlijk zijn het altijd 

kleine reünietjes in het Loo-archief en dat 
is wat mij motiveert om er telkens weer 

bij te zijn. 

Roeland Goossens 

Mijn kennismaking met het Loo – 
Archief. 

Ik ben Roeland Goossens en kom 

oorspronkelijk uit Venlo. Mijn hele leven al 
heb ik belangstelling voor genealogie. Mijn 

familie en de Van de Loo’s zijn al vele 

generaties tot elkaar aangetrokken. Zo 
was een van mijn Bet-bet 

overgrootmoeders een dochter van 

Gerardus van de Loo uit Asperden, 
trouwde een zus (Marie Louise) van mijn 

overgrootvader Goossens met Louis van 

de Loo (de overgrootouders van Dick), 
huwde een zusje van mijn Opa Goossens 

een Van de Loo en een zusje van mij Oma 

Goossens- van Romondt idem.  
Anderhalf jaar geleden ontstond het 

initiatief om met nazaten uit 5 takken van 

onze familie een Familiegeschiedenis te 

Afbeelding 10 

Stamboom getekend 

door Alice Goossens-

van de Loo 
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schrijven. Ik had al veel materiaal maar er 
waren ook nog heel veel open einden. 

Toen kwam ik op het idee contact te 

leggen met Dick van de Loo. Dat bleek 
een gouden ingeving. Hij vertelde mij over 

het Loo-archief en wist meteen dat daar 

ook over Goossens veel nuttige informatie 
te vinden zou zijn. Ik werd uitgenodigd in 

Hilversum waar ik bijzonder gastvrij werd 

ontvangen bij Flop en de andere 
“Werkers” van die zaterdag. Ik had nog 

nooit een van deze mensen ontmoet en 

toch voelde de sfeer al snel “Familiaal”. 
Richard heeft me globaal uitgelegd hoe 

het archief in elkaar zit en wist me te 

voorzien van allerhande mappen met 
interessante informatie, documenten, 

brieven foto’s etc. Het voor mij 

belangrijkste stuk dat ik in het archief heb 
mogen bekijken is het Livre d’Or over de 

Families Goossens en Van de Loo, het 

levenswerk van een oudtante van Dick, 
Alice Goossens - van de Loo. Een haast 

onuitputtelijke bron van informatie ook 

over mijn Goossens familie. De 
familiegeschiedenis kon weer verder 

geschreven worden. Naast genealogische 

bronnen was ik verrast door de grote 
hoeveelheid aanvullende bronnen/ 

naslagwerken over bijvoorbeeld Venlo en 

Limburg aan de hand waarvan de context 
van de stamboom verder weer tot leven 

komt. Inmiddels ben ik meerdere keren te 

gast geweest en nog niet voor het laatst. 
Voor mij dus een zeer waardevolle en 

aangename kennismaking.  

Afbeelding 11 

Joost van der Loo en Pastoor Driessen in 

archiefbespreking, jaren ’60 in de pastorie 

van Well. 

jaren ’60 Joost kennen. Onder meer via 
Stefan Bodden en pastoor Theo Driessen 

uit Well. Pastoor Driessen, geboortig van 

Tegelen, heeft ooit nog een artikel in de 
Loo-kroniek geschreven over de Van de 

Loo’s van de Roepaen in Ottersum. 

Wanneer Joost op weg ging naar Duitse 
archieven en Niederrheinse verwanten, 

o.a. in Warendorf, als ik mij goed 

herinner, logeerde hij regelmatig in de 
pastorie van Well. Meestal kwam Joost 

vanuit Rotterdam met nieuwe vondsten en 

geschriften (die ik dan voor hem bij Rank 
Xerox in Venraij kopieerde) in de 

namiddag/avond van het weekend. Hij 

meed het drukke verkeer. Ik werd dan 
gebeld en gevraagd in Well behulpzaam te 

zijn bij uitzoekwerk en bij het ontcijferen 

van toen in mijn ogen moeilijk leesbare 
teksten. Voor mij als onervaren man van 

ongeveer 28 jaar was dat schrift een soort 

Arabisch, maar voor Joost was dit allemaal 
gesneden koek. De foto toont beide heren 

op zo’n avond in Well. Pastoor Driessen 

had een slechte gezondheid en veel last 
van zijn ogen, vandaar de zonnebril. Toen 

hij in 1968 totaal blind werd, stortte een 

tijdlang een wereld voor hem in, maar hij 
wist dank zij vele vrienden, zoals Joost en 

door zijn innerlijke kracht er weer boven 

op te komen en ging door met historisch 
onderzoek, tot zijn plotselinge dood in 

januari 1976. Ook hierna mocht ikzelf nog 

vele jaren met Joost vol enthousiasme 
speuren en samenwerken in Rotterdam en 

Venray. Menigmaal denk ik in 

dankbaarheid terug aan die mooie en 
leerzame momenten. 

Rien van den Brand 

 
Als ik denk aan het Loo-archief, dan denk 

ik aan Joost van der Loo. Door mijn 

interesse in streekgeschiedenis en 
regionale genealogie leerde ik midden 
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 Schenkingen aan het Loo-archief 2018-2019 

Richard van de Loo,  
archivaris Stichting Loo-Archief,  

15 augustus 2019 

Ons familie-archief is een levend en 

dynamisch archief. Het groeit en 
ontwikkelt van jaar tot jaar. Ook in 2018 

en in de eerste helft van 2019 vonden 

weer allerlei bijzondere documenten hun 
weg naar ons archief. Zij verlevendigen, 

verdiepen en visualiseren het verhaal van 

onze familie. Grote dank aan alle gevers! 
Hierbij een selectie van wat wij allemaal 

mochten ontvangen. 

• twee albums met foto’s uit de jeugd en 
met name uitgaanstijd van Anny Stuyt

–van de Loo (1891-1975). De foto’s 

bestrijken de jaren 1899 tot ca. 1914. 
De foto’s geven een prachtige inkijk in 

de wereld van een jonge dame uit 

gegoede familie. Gezellige 
logeerpartijen, familiefeesten, concours 

hippique-bezoek, schaats- en 

tennispret. Er is ook een foto van haar 

latere echtgenoot dr Jan Stuyt als 
militair arts in uniform. Geschenk via 

Richard van de Loo van Anny’s 

kleindochter Willemijn van Oppen–
Stuyt.  

• twee grootformaat staatsiefoto’s met 

familiegroep Van Wijck op Huize 
Steenoord te Heteren, mogelijk bij 

gelegenheid van de 70ste verjaardag in 

1889 van steenfabrikant Richard van 
Wijck. Zijn complete gezin met 

schoonkinderen prijkt op deze foto’s; 

bijzonder want dit familieverband 
representeert een wezenlijk deel van 

de totale Nederlandse 

baksteenfabricage: de families Van 
Wijck, Van de Loo en Terwindt. 

Geschenk via Richard van de Loo van 

Anny’s kleindochter Willemijn van 
Oppen–Stuyt.  

Afbeelding 12 

Familiegroep Van Wijck op Huize Steenoord te Heteren vermoedelijk 1889 
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• Foto’s en bidprentjes van het gezin en 
familiekring van Carl en Beatrix van de 

Loo–van Heukelum. Carl (1849 – 1918) 

was wijnhandelaar te Doornenburg bij 
Bemmel. Geschonken door Carel en 

Barbara Cavadino–Tophoff.  

• Foto’s uit de familiekring Van de Loo – 
van Wijck te Dieren rond 1900; onder 

meer portretfoto van Dora van de Loo–

van Heukelum (1822 – 1902) en een 
foto door O. Kriegsmann te Antwerpen 

van het olieverfportret van haar in 

1898 door de schilder Henry Luyten 
(1859-1945); foto van Clara van de 

Loo (1888-1972), die in 1913 zou 

huwen met Jan Hoppe; foto van het 
echtpaar Johann en Marie van de Loo in 

de tuin van hun huis Villa Dora te 

Dieren, met zijn moeder Dora van de 
Loo–van Heukelum, zijn broers Josef 

en Willem, de echtgenote van Josef: 

Mathilde Schüller, en Nicolasine (Tante 
Sientje) van de Loo (1855-1940). 

Geschenk via Richard van de Loo van 

Adolphe Mignot, die een 
overgrootmoeder Van Wijck–van de 

Loo heeft.  
• Heel bijzonder is de schenking van een 

foto-album uit de nalatenschap van 

Richard en Elisabeth van de Loo–von 
Chamier door hun dochters Adelheid en 

Benedikta via Elisabeth Seifert–van de 

Loo in Asperden. Dit album is één van 
meer exemplaren gemaakt door Maria 

Eickenscheidt–van de Loo (1876-

1976). Uniek zijn de zwart-wit foto’s 
van de olieverfportretten (19e eeuw) 

van niet minder dan 8 kinderen en 

schoonkinderen van het echtpaar Van 
de Loo-van den Berg. Deze portretten 

hebben dus ongetwijfeld gehangen in 

Huize Roepaen te Ottersum. Waar die 
portetten zijn gebleven is mij 

onbekend.  

• Dankzij de goede zorgen van Elisabeth 
Seifert–van de Loo is het Loo-archief 

verrijkt met allerlei documenten van 

haar vader Gustav van de Loo en zijn 
vader Hubert van de Loo, zoals 

overlijdensannonces, paspoorten en 

rijbewijs.  
 

Afbeelding 13 

Zwart-wit foto’s van 

de olieverfportretten 

(19e eeuw) van 

kinderen en 

schoonkinderen van 

het echtpaar Van de 

Loo-van den Berg  
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Het fotograferen van schilderijen 

Frank van de Loo. 
Dit artikel verscheen eerder op de website.  

Fotograferen doe ik bijna mijn hele leven. 

Op mijn 12e leerde ik beelden en 
herinneringen vast te leggen met mijn 

kleine bakelieten Kodak box camera. 

Overheersten in het begin de 
vakantiekiekjes, werden het tijdens mijn 

opleiding tot architect gebouwen en 

straatbeelden. Steeds kreeg ik betere 
spullen te pakken en fotografeerde 

uiteindelijk met camera’s met 

verwisselbare lenzen waaronder een 
architectuurlens waarmee ik het 

perspectief kon beïnvloeden. 

Architectuurfotografie is nog steeds 
belangrijk, maar tegenwoordig fotografeer 

ik regelmatig musici tijdens hun optreden 

en probeer daar de emotie, het in het 
moment zijn, vast te leggen en er sterke 

plaatjes van te maken. Toen ik in het 

kader van de digitalisering van het Loo-
archief gevraagd werd om schilderijen te 

komen fotograferen, zag ik een nieuwe 

uitdaging en ben ik daar graag op 
ingegaan. 

 

Het Loo-archief moet toekomstbestendig 
worden, het wil daarvoor relevante 

informatie over familieleden ‘duurzaam’ 

digitaal vastleggen. Met duurzaam wordt 
bedoeld dat, bijvoorbeeld over vijftig jaar, 

het gearchiveerde, digitale bestand nog te 

openen is en zonder kwaliteitsverlies kan 
worden afgedrukt. 

Mijn werkwijze 
Het vastleggen van ruimtelijk 

beeldmateriaal, zoals complete 

schilderijen en ingelijste foto’s, gaat niet 
altijd even gemakkelijk. Veel schilderijen 

hangen bij mensen thuis en zelden zo dat 
ik meteen een foto kan maken en klaar 

ben. Reflectie, gedeeltelijke beschaduwing 

en/of slecht licht maken het al moeilijk, en 
soms hangt het op een lastig bereikbare 

plek. Het schilderij van de muur nemen 

ligt dan voor de hand, maar kan helaas 
niet altijd. Het leidt ertoe dat ik door het 

samenvoegen van meerdere opnames van 

hetzelfde object het gewenste resultaat 
moet zien te bereiken. Dat gebeurt dan in 

de nabewerking thuis. Op locatie begin ik 

met een frontale foto om de juiste 
verhouding van hoogte op breedte vast te 

leggen (zie afbeelding 14). 

 
Dan controleer ik op schaduw: is die op te 

heffen en heeft het schilderij overal min of 

meer dezelfde belichting? Is dat geregeld 
dan kijk ik of er reflecties zijn, van een 

lamp of raam, of van de fotograaf zelf. Ik 

zoek dan een positie van waaruit ik die 
reflecties niet zie, bijvoorbeeld van schuin-

opzij, en maak dan de foto. (zie afbeelding 

15) 
 

Het perspectiefbeeld dat dat oplevert moet 

ik nabewerken en plak dat dan over de 
afbeelding van de eerder gemaakte 

frontale opname heen. Er ontstaat zo een 

samengesteld bestand waarin alles in de 
hoogste fotokwaliteit en zonder 

kwaliteitsverlies zit opgeslagen, en dat 

eventuele later nog kan worden 
aangepast.  

 

Dit bestand is echter niet duurzaam. Het is 
slechts een tussenstap. 

Voor de daadwerkelijke archivering 

moeten van de eindresultaten duurzame 
archiefbestanden worden gemaakt. Dit 

gebeurt volgens de PDF/A-1b standaard, 

Afbeelding 15 

Foto zonder reflecties 

t.b.v. juiste 

verhouding 

belichting. 

Afbeelding 14 

Frontale foto t.b.v. 

juiste verhouding 

hoogte en breedte. 
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Maria (M.L.H.) Goossens door  

H. Windhausen 1902.Foto: Frank van de Loo 

een variant van het gewone PDF-formaat, 
dat specifiek is ontwikkeld voor duurzame 

archivering. Naast dit archiefbestand 

wordt er van de portretfoto’s ook een voor 
drukwerk geschikt, duurzaam Tiff-

beeldbestand gemaakt in de hoogst 

haalbare fotokwaliteit, met hoge resolutie 
en hoge kleurdiepte, en dus een 

maximum aan kleurnuances en details. 

Alleen het beeld en de naam van het 
bestand geven weinig detailinformatie 

prijs. Zowel in het PDF/A-1b 

archiefbestand als het TIFF beeldbestand 
worden daarom als meta-informatie alle 

objectgegevens (wie is de 

geportretteerde, wie is de schilder, van 
welk jaar is het schilderij, etc.) 

vastgelegd. Dit gebeurt volgens de IPTC-

Metadata standaard die ook door musea 
en fotoagentschappen wordt gebruikt. 

Naast de foto(s) van het geschilderde 

portret maak ik close-ups van de 
signering en datering op het schilderij en 

van andere interessante details zoals een 

zegelring of familiewapen. Als de 
achterkant van het schilderij zichtbaar is 

en er staat iets genoteerd, wordt dat ook 

gefotografeerd. Deze close-ups worden 
enkel gearchiveerd volgens de PDF/A-1b 

standaard. 

Bovenstaand verhaal geeft hopelijk een 
aardig beeld van hoe familie-rekwisieten 

kunnen worden vereeuwigd voor het 

familiearchief. 

Op de voorbeeldafbeelding staat 
Maria (M.L.H.) Goossens, geboren 14-9-

1856 (Loo-Archief # i00915), gehuwd met 

Louis (L.M.J.H.) van de Loo geboren  
8-9-1846 (Loo-Archief # i00898). 

Familiegegevens 

Lex van der Loo, eindredacteur Loo-kroniek 
Beneden-Leeuwen, 11 november 2019 

Met ingang van dit nummer ontbreekt de 

rubriek ‘Familiegegevens’. Sinds het 

eerste nummer van de Loo-kroniek 
hebben we een traditie opgebouwd om 

alle veranderingen in de familiegegevens 

op te nemen. Zo stonden er altijd de 
geboortes, huwelijken en overlijdens van 

onze dierbaren in. En bleven we als 

afstammelingen van Bruen goed op de 
hoogte van de gegevens van onze 

familieleden in de andere takken.  

Hoewel de nieuwe aangescherpte 
privacyregels op veel plaatsen goed doen, 

zitten die ons nu dwars. Inmiddels 

publiceerden we de Loo-kroniek niet 
alleen op papier, maar ook op de website 

om op die manier ook andere 

geïnteresseerden in het Loo-Archief te 

bereiken. Dat laatste is echter met die 

nieuwe regels lastig geworden. Daarom 
hebben we besloten om de rubriek 

‘Familiegegevens’ niet meer in de Loo-

kroniek op te nemen. 
Echter, om de familieleden nog wel te 

informeren over het wel-en-wee van de 

Loo-familie, sturen we met ingang van dit 
nummer een apart overzicht met de 

mutaties alleen aan de familieleden die 

zich als begunstiger hebben aangemeld. 
 

Blijf dus vooral de geboortes, huwelijken 

en overlijdens aan ons sturen! 
Dat kan per e-mail aan:  

secretaris@loo-archief.nl 

 
U kunt ook een scan/foto van kaartjes 

meesturen of per post opsturen! 


