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Collectie Van Loon
Deze kleine collectie is in 1979 aan het Jan Cunen Centrum geschonken door
mevrouw Theodora Maria (Dora) v.d. Coevering e.v. Mouwen (1916-1997). Zij
woonde destijds op de Lievekamplaan 38 in Oss maar overleed in Veghel. Zij was de
kleindochter van Marinus van Loon en Maria de Valk via haar moeder Maria van
Loon, die in 1915 was getrouwd met Johannes J. van de Coevering.
Op verzoek van de schenkster moet dit alles bij elkaar blijven. De 16 originele foto’s,
die deels in slechte staat verkeren zijn desalniettemin overgebracht naar de
Beeldcollectie van het Stadsarchief.
1.1
Militair zakboekje Marinus van Loon, milicën (1876) met aantekeningen op de
omslag.
1.2
Paspoort t.g.v. einde militaire diensttijd en getuigschrift van goed gedrag Marinus van
Loon (1882)
3
Trouwboekje Marinus van Loon en Maria de Valk (1883)
1.4
Bewijs huwelijksluiting (burgelijk en kerkelijk) Marinus van Loon en Maria De Valk
(1883)
1.5
Nieuwjaarswens uit 1927 van Doortje (Dora, die toen 11 jaar oud was) voor haar
grootmoeder (Maria de Valk)
1.6
Katechismus 1e gedeelte, nooduitgave van N.V. Drukkerij Lindnder, Eindhoven, z.j.
1.7
Kopiën van de originele foto’s:
1) Johannes de Valk, vader van Maria de Valk
2) Helena van Berkom, moeder van Maria de Valk
3) Nicolaas van Loon en Johanna van der Steen, de ouders van Marinus
4) vrij
5) Reprografie, waarschijnlijk Marinus van Loon
6) Reprografie, waarschijnlijk Maria de Valk
7) Foto familie Van Loon-Van der Steen met (waarschijnlijk) helemaal links Marinus
en derde van links Piet. Als dat zo is dan moet de foto gemaakt zijn vóór dat Piet het
klooster in ging (1891); wellicht was dat de reden voor de foto.
8) Frater Wendelinus (Piet) van Loon, broer van Marinus (geboren 1870, ingetreden
bij de fraters van Tilburg 1891, overleden 1940)
9) idem
10) Feest ter gelegenheid van de 25jarig inkleding (1891-1916) van frater Wendelinus
van Loon, missionaris
11) vrij
12) Stoomboot, achterop staat: “de boot waar ome Piet van Loon, oom van ons
moeder mee naar curasou is gegaan hij was daar frater Wendelinus in het klooster in
het jaar 1891 ingetreden”.
13) Schoolfoto Curacao
14) Groepsfoto fraters (binnen)
15) Groepsfoto fraters (buiten)

16) Groepsfoto “Hilanders Catholic Action, Baguio P.I. 1929-1930”(De stad werd pas
in 1909 gesticht. Zie: http://www.voorbeginners.info/filippijnen/baguio-city.htm)
17) Anzichtskaart kerk Baguio met groet van “u oom Piet”
18) Kloostergebouw (te Baguio?), achterop staat “ons huis”

Volgens zijn bidprentje heeft frater Wendelinus 44 jaar op Curacao gewoond en
gewerkt; de informatie bij de foto’s suggeert dat hij ook op de Filippijnen is geweest.
Dat was niet zo. Er was wel een andere “oom Piet” missionaris op de Filippijnen:
Broeder P. v.d. Coevering. Een foto van hem (uit 1922) staat in plakboek nr. 10 van
Jan Cunen op p. 77. Waarschijnlijk is hij degene die de foto’s uit Baguio heeft
gestuurd (nrs. 17 rn 18) en staat hij rechts achter op de foto (nr. 16) van de
“Katholieke Aktie” van 1930.
NB:
Op de binnenkant van de omslag van zijn militair zakboekje heeft Marinus genoteerd:
In het jaar 1889
Aardappelen gepoot Vorst van Maart tot
begin van April 20 April er uit laast
moi in de Knop 15 Juli Vlink ...
alles even vrugtbaar
hooigras goed koop
In het jaar 1890 25 November begon
Te vriezen 21 January Dooi alle rivieren digt
Alles ... voeer alles ... levensmiddelen
[duur] ... Koolen een Gulden mud
Groot gevaar voor
Dijken breuk
In het jaar 1908
October heel heet
Op de omslag van het boekje heeft hij ook iets geschreven, maar dat is nauwelijk te
lezen want blauw ov donkerblauw:
In het jaar 1900
M.v. Loon
4 December mei bloemen
Geplukt
In 190[2] 27 – 29 Maart volop winter ...

