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NIEUWE LESSENREEKS

GENEALOGIE

AA
door Georges Vervoort
Deze nieurve lessenreeks aangekondigd in ons vorig nummer,

moeten uitstellen. tvegens gebrek aan belangstelling. Wij
veronderstellen. dat dit voornamelijk te wijten was aan de peri
n deze gepland waren. vooral dan wat betreft de eerste lessen.

Daarom hebbcn

rvij het voornemen. eind

November 2000

lessenreeks te laten doorgaan.

Belangstellende kunnen

brj

zich nu reeds telefonisch of schriftelijk

:

:031449.67.52 - Engelbert Roels
e-mail : engelbert@s§net.be
el: 031646.16.77 - Georges Venroort.

U wordt dan later persoonlijk verwittigd van de juiste data van
lessen.

LESSENREEKS

HAZA-DATA
door Eric Moury
zijn heel wat inschrijvingen. De data
lessen zullen plaats vinden, worden aan de ingeschreven
deze lessenreeks

eerstdsa gs medegedeeld.

Inschrijven kan nog, maar dan wel zeer vlug via telefoon op de nrs
3/449.67.52 van Engelbert Roels
e-mail : engelbert@s§net.be
,35.49 Eric Moury
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KOMENDE ACTIVITEITEN.
oOo

Dinsdag 17 October 2000
Dinsdag 21 November2OO0
Dinsdag 19 December 2000
van 19u.30 tot22u.30
In het Centrum voor Familiekunde,
Van Heybeeckplein 3 te Merksem.

GENEALOGISCHE VORMINGAVOND
Ondersteuning en begeleiding.

RAADPLEGING INTERNET.
o.l.v. fuchard Deruyter
FONDS REGIS
raadpleging o.l.v. Mevr. Dora De Wilde-Kennive

EUREKA
o.l.v. Eric Moury
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OPLICHTING BETREFFENDE CONSCRIPTIE FRANSE
TIJD:
Uittreksel uit veroordeling door Tribunaal van Eerste Aanleg te
Antwerpen.

q

Door Dora De Wilde-Kennivé
Medewerkster V.V.F.

Voonvoord: In het fujksarchief-Antrverpen is een team vrijrvilligers aan
het rvcrk met als doel: het openstellen van een berg documenten uit het
Provincie-Archief Antrverpen, aanggande de militie van de Franse periode.
U las wel reeds het intercssant en pittig aíikel van Gilbert De Lille in
"Vlaarnse Stam" juni 2000. geput uit die massa militiegegevens.
Hier volgt dan een -ingekorte- tekst over een veroordeling, dre een licht
§'erpt op sommige praktijken van toen.
Ten laste van volgende betichten:
- Jean Frangois VAN DEN BERGH, 5E jaar, geboren te Leuw. wonend in
Antrverpen, ex-burgemeester van Boechout.
- Corneille DE HERT. 48 jaar. geboren te Berchem. wouend in Boechout,
landbouwer, adjunct-burgemeester van Boechout.
- Jean Joseph FOUCART. 55 jaar, geboren te Brussel. u'onend in Berchem,
geneesheer.

-

Guillaume KERCKX. 30 jaar, geboren

te

Antwerpen. wonend in

Antrverpen. deurwaarder.
- Sebastien VAN ROYE, 32 jaar- gcboren in Boechout. leerling-chirurg.

Allen in vrijheid gesteld onder betaling van borg door MERTENS,
advokaat tc Autwerpen; VAN COLEN. rentenier te Antwerpen: SAUNIE&

bibliothecaris

te Antwerpen;

dame weduwe KERCKX. particuliere te

Antwerpen en Adrien PETERS, landbouwer te Boechout.

Volgende gctuigen ten laste zijn gchoord:
- Frangois PETERS, 4E j., geneesheer, wonend in Lier.
-Jean Baptiste HEYNS, 60

j., vrederechter. wonend in Wilrijk.

-Jean DEBACKER, 47 j.,

herbergier, wonend in Mortsel.
- Jearr Baprisrc VAN IMMERSEEL.52 j..landbouwer uit Boechout.
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-

Jean Baptiste

VAN IMMERSEEL. 2l j.. woont in

Boechout

ouders.
- Jean Antoine BOVERÀ 29 j.,Keizeilijk notaris in Kontich.
- Frangois LAUWREYKENS, 56 j.. landbouwer uit Boechout.

-

Jean Frangois SEGERS, 54

j.,

landbouwer wonend

bij zijn

in Boechout.

schoonbroer van de betichte DE I{ERT.

- Henri VAN REGEMORTEL. 50 j., landbouwer uit Boechout.
- Jean Baptiste CELS, 56 j., landbouwer uit Bocchout.
- Jean Ferdinand LAERMANS, 54 j.. landbouwer uit Boechout. kozijn van
de betichte DE HERT.
- Jean Baptiste LAERMANS, 21j., student. wonend in Turnhout.
- Ange PALMS, 27 j., molenaar, wonend in Deurne.

-

Jean Baptiste WILLEMS, 39

j.,

bakker en herberyier, wonend in

Boechout.

-

Philippe Jacques DEVOS, 47 j., landbouwer uit Boechout.
Magdelaine NAUWELAERS, 4l j., vrouw van voornoemde.
Fierre SOMERS, 57 j., klompenmaker uit Boechout.
Corneille SOMERS, 2l j., wonend in Boechout bij zijn vader.

-Elisabeth ROELANTS, 66

j.. vrouw van OPDEBEEK, dagloner uit

Boechout.

- Jean OPDEBEEK, 3l j., landbouwer uit Boechout.
- Corneille OPDEBEEK, 25 j., landbouwersknecht uit Boechout.

-Petronille VAN ROMPAYE, 62

j.,

wcduwe Pierre LECKENS uit

Boechout.

- Pierre CALLENS, 59 j., landbouwer en klompenmaker uit Boechout.
- Corneille BOGAERTS, 25 j., hovenier uit Wilrijk.
- Jean BOGAERTS, 69 j., dagloner uit Boechout.
- Corneille CALLENS, 64 j., klompenmaker uit Boechout.
- Jean MARTEVELD, 66 j., landbouwer uit Boechout.
- Frangois MARTEVELD,20 i. wonend in Boechout bij zijn ouders.
- Fierre MARIEN, 5l j., schoenmaker uit Boechout.
-Thérèse COBé, 46 j., weduwe Nicolas FOUGEUX, dagloner te Lier.
-Elisabeth BRAECKMANS, 30 j., vrou\ry van Jean Baptiste VERELLEN,
landbouwer uit Boechout.
- Pierre CRAUWERS, 39 j., landbouwer uit Boechout.
- Jean CRAUWERS, 34 j.. lanóouwer uit Boechout.
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-

Corneille BESSEMS. 26 j., landbouwer uit Boechout.
Jean HENS. 57 j., landbouwer uit Boechout.
Corneille SOMERS, 26 j.. metsersknecht uit Boechout.
Antoine Alexis GLEIZES, 36 j.. Keizerlijk notaris te Antwerpen.

Getuigen in voordeel van de betichten:
- Jean Baptiste BAL, 45 j., hoefsmid uit Boechout.
- Jean Baptiste DE PEUTER, 68 j., landbouwer uit Boechout.
-Jean Baptiste JANSSENS. 40 j., landbouwer en klompenmaker uit
Boechout.

- Egide Joseph QUINIE. 25 j.. schrijver uit Antwerpen.
-Arnold CREVELIE, 5l j., bode van dwangbevelen, wonend in Antwerpen.
- Michel BOREMANS, 60 j., herbergier en landbouwer uit Berchem.
- Jean VAN DYCK. 35 j.. landbouwer uit Boechout.

Gehoord eveneens MT.HELSEN, Keizerlijk Substituut-Procureur,

betichten

de

en hun verdedigcrs Meesters MERTENS, OGEZ en

ARBELTIER.
Om aan de wetgeving van de Conscriptie te voldoen en gebruik te maken

van de mogelijkheid om conscrits te laten vervangen, heeft

het
Gemeentebestuur Boechout, op vraag van de inwoners, een juiste verdeling
van de opgevraagde gelden doorgevoerd.

Gelden, nodig om de vervangers van de conscrits van Boechout voor de

XI en XII te betalen.
Deze bedragen volstonden niet om al deze conscrits te laten vervangen en
de burgemeester rvas niet gemachtigd supplementaire fondsen op te vragen
aan de bewoners.
Er is niet bewezen dat VAN DEN BERGH. burgemeester en DE mRT,
zijn adjunct deze sommen hebben gebruikt voor eigen prof,rjt.

jaren

Er is ook geen enkel bewijs dat Jean Baptiste VAN IMMERSEEL een som
heeft betaald aan de ex-burgemeester om zijn zoon te doen vrijstellen van
legerdicnst
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Daarenboven heeft Jean MARTEVELD vcrklaard twee Louis te hebben
gegeven aan DE HERT, niet om vrijgesteld te worden, maar als vergoeding
voor zijn tussenkomt bij een voordeliger verkoop van zijn oogst.

VAN DEN BERGH en DE HERT zijn in de openbare opinie gekcnd als
eerlijke mensen. Er is geen oplichting als ze, op vraag van sommige
inwoners, een diner van I Fr. aanvaard hebben in de herberg "Le Roi
d'Hongrie".

Wat KERCKX betreft: een vervanger bezorgen tegen een bepaalde
vergoeding is door de rvet niet verboden. Er is hier dus geen sprake van
oplichting.
Er is geen offrciële betaling gebeurd door SOMERS, vader en zoon voor de
vervanging van de zoon, ten voordele van de ex-burgemeester. Er is dus
geen sprake van oplichting.
Gezien VAN ROYE aan enkele conscrits, tegen een kleine vergoeding, de

woning van de geneesheer aanduidde, die bij één of andere handicap kon
zorgenvoor een vrijstelling, kan drt feit niet aarzien worden als oplichting;

want hij duidde de geneesheren aan die door de Prefect waren aangesteld
en die alle veÍrouwen genieten.

Dolter FOUCART heeft geen bedragen ontvangen om valse bervijsstukken
te bezorgen, die leidden tot vrijstelling. De betaling van 6 Louis aan
FOUCART door MARIEN Pierre voor een vals doktersbervijs wordt door
FOUCART ontkend.

Er is bewezen dat SOMERS en DEVOS elk 50 Kronen betaalden aan de
HERT voor vrijstelling van hun zonen. De zoon DEVOS werd ingelijfd,
SOMERS werd afgekeurd. DEVOS l«eeg zijn geld terug, SOMERS niet.
Klacht bij de ex-burgemeester bracht niets op. VAN DEN BERGH
bedreigde DEVOS en SOMERS als ze zouden spreken.

Het Tribunaal veroordeelt:
Corneille DE mRT en Jean Frangois VAN DEN BERGH tot het stoíen
van 50 Kronen in de Armenkas van Boechout.
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Corneille DE mRT tot een boete van 300 Fr. en I nuand gevangenis.
Jean Frangois VAN DEN BERGH tot een boete van 50 Fr. en 15 dagen
gevangenis.
Samen te betalen: teruggaven cn boetcn ten voordele van de Republiek en
de onkosten van het proccs.

Vrijspraak voor:
Gcnecshcer FOUCART, Sebaslien VAN ROYE" leerliug-chirurg en Guillaume I(ERCKX. deurwaarder. Ze rvorden onmiddellijk in vrijheid gesteld
en hun borg wordt opgehel'en.

te

Antwerpcn op I I .0 I . 1809. Veroordeling
Uitgcsproken
exemplaren te affrcheren.
Getekend: Louis GOBART. Vice-Presidentl AUGER, griffier.
Stemt tot nadenken: corruptie is van alle tijden...

in

4
FOTO.ARCHIEF BOOM.
Hugo Lambrcchts-Augustij ns
De dienst Welzijnvaken van de gemeente Boom (tel. 03-844.31.34)
hceft in de schouwburg. in de Henri Spillemacckersstraat nr. 9. ecn
vczameling foto's en postkaaÍen van Boom en omgeving. De
ongeveer 10.000 items van deze collectie beslagen zeer gevarieerde
onderwerpen: het stra:rtbceld van woeger, het bcdrijfsleven. het
verenigingslelen. elz.
Alhoewel er nuteriaal van het einde van de l9de aanrvezig is,
veícgenwoordigt dc 20stc eeurv het leeuwenaandccl van de zichten.

Het archief is voornameldk in de voormiddag. en licfst met

een

afspraak, te consulteren. De contactpersonen zijn:
-mevr. F. Flebus, tel.

03

-844. 3 I . 3

4

ofe-mai

I

:

fabienne. fl ctus@boom. be

dhr.A.Ramael,tel. 03-844-3 1.34 of e-mail:alex.ramael@boom.be
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OVER DTE SCHOIVE STÀD IJIER.

Hugo Lambrechts-Augusti j ns

Bij

de uitgever Gerard Block te

rs-Gravenhage

verscheen in L74O een boekje van de hand van Chr.
Van Lom met heel wat interessante gegevens over

Lier.

. BESCHRYVING
:oER s -tAD LIER

IN BRAI'AN'I;

,

NF,IIF.LZEA'DE

Ecne nrculicurir:c Vcrhanrjcl:ng lan tlcsiclÍs
Oorlirron.g . IictrJ.nirrÉ , li.r'oili it-Í1, .'\cn.
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OOI
,1 LS
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Groo(t.rr r.rt í:: l:nn a'.r\ o:rr Í1. Gourtan,
.i. ,4r'!'t1't'::1.- li Dtttik,tI Kt,l: , ir I: Itrnllz à,r
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G
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Dcc

RLOC[,

):r_

Titelblad van het boekje van
Chr. Van Lom

halen enkele feiten aan.
De Hertog vroeg militaire
bijstand aan het
magistraat van Lier.
". , , zy zonden eenige van haer ^scàutters onder het
geLeydden van hun overste oÍ hooÍdman ,Jan
Cruydeniet, die zig by het leger voegden, en
bestormde het sl.ot of kasteeJ. van Elteren, het
welke zy verwoeste. Deze schutters waren 52 dagen
We
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dagen op deezen tochtr ën haer hoofdman had des
daegs 23 grooten fors; en de schutters 20 grooten,
als blyckt uyt de stads rekeningen.
Ln 't jaer 1472 waren de schutters van Lier onder
het geTeyde van jonkheer Hendrik Col,ebrant haer
overste en dr:ie schepenen van deze stad, wederom op
een krygstocht; zynde al-l-e in wit l-aken met roode
keepers daer op gekJeed, voTgens het wapen der
stad; hehbende by hen trompetters en pwers, aLs
mede een donderbusch-neester met een kar vol
-busschen. Zy quamen den eersten avont van hun
vertrek te Santhoven; en van daer quamen zy te
Wechelsande, en zoo te Turnhout. Doch zy trokken
niet verder, zonder dat men daer van de reeden
beschreeven vind, maer het is te denken daÈ zy te
Jaet zyn gekomen, of weL 'er schieTyk vreede wierd
gemaekt. VoJgens de stads-rekeningen van dat jaer
hadden zy op deze tocht veel- provisie mede genomen,
al-s boter, kaes, keerssen, hespen, zeven potten met
mostaert, dtie nudden zout, twee viertel-e erweten,

een pont peper, een pont caneel-, twee oneen
saffraen, vier hameTen, die drie mottoenen en
vyftien grooten kosten, twee duyzend brooden, zeven
vierteLe haver, vier vaten bier,
een vaatje edik of azynt boxharing, potten en
f l-esschen. Daer htaren ook tot deeze tocht 71
kaproenen gemaekt, en kosten van maken 4 mottoenen
en 24 grooten. (1)

Bij de volgende uitstap in 1418 werden de
Lierenaren geleid door hun overste ridder Hendrik
van lrlesema]e, om Dordrecht te belegeren.
"VoTgiens de stadsrekeningen van dit jaer zoo hadden
de schutters van Lier,
tot deezen toght mede
gevoerd in twee groote fLesschen 30 GeLten wyl, 5
vaten Hamburger bier, 2 vaten met hespen, een rund
dat 2 fTorynen koste, twee hamel-en die 2 mottoenen
en 6 stuyvers koste, twee zyden speck, een sÉeen
VLaamsche kaas; voorts stockvisch, een dee-l boter,
kruyd, mostaertt wyn-azyn' l-800
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brooden, 3 sis teren haver en andere mond
nooddrusten. Zy hadden ook een wagen met àen
gevoerd met oorlogs gereetschappen geTaeden; en
zekere meester Thomas, chirurgien, die een deeL
zal-ven en andere noodige zaken mede nam voor de
gequesten. Deeze schutters waren 55 dagen op de
reys geweest." ( 2 )
In l41O trokken de schutters van Lier, in dj-enst
van Karel de Stoute, naar de oorlog "tegen de
Franqoisen. "

"Heer Jan van Sompeken was in deze krygstocht
kapiteyn van de Cofveniers en Heer Cornel-is van
Blaesvel-d was kapiteyn van de pykkeniers. " (3)
In 1473 was ridder Jan van MoI de kapltein van de
piekeniers.
Voetnoten:

1- bL zn. 212-21.3
2- blzn. 214-2L5
3- blzn. 222-223
Zie ook publicatie nr 2380 in de fondscatalogus
het Rijksarchief, L999, blz.68.

van

I

De Heer Lodewijk Van Dyck, Primulalei 2 te Witrijk, bezit

een

ingekaderd diplonra van August Van Dyck, o te Boom op 28 mei 1E79,

uitgereikt in 1901.

wil de Hecr Van
diploma schenken aan een geinteresseerd genealoog

Daar dit echter niets te maken heeft met ziju voorouders,

Dyck

dit

mmeling.

?
adres

neem dan contact op met dc Heer Van Dyck
ofvia telefoon nr. 03.827.04.75.

t0

EEN STUISE UIT IDE V.V.F. BIBLIOTHEEIC
door G.M.E. Vervoort.

In de rijke VVF bibliotheek van het WF Centrum te Merksem vonden we
een schat aan informatie betreffende de godsdienstvervolgingen in het
Antrverprse tijdens de XMe eeuw.
Hondcrden in beschuldigingstellingen. onden ragingen, tortures, p«rcessen,

terechtstellingen en verbeurdverklaringen werden opgetekend door de
magistratuur en jaren later, op last van het Gemeentebestuur verwoord door
*Antuerpsch
Archievenblad'. (VVF bib. Nr. 30/14
de stadssecretaris in het

t.e.m.27)
Dc delen 8 t.e.m.l4 van het Antuerpsch Archievenblad handelen over de
hierboven vermelde processen. Deel 8 waaruit dit aíikeltje. bevat een 1.500
namen van vervolgde personen.

Voor de niet onderlegde is het nict gemakkelijk de teksten, geschreven in
de taal die gebruikelijk was in de

XMe eeul, te lezen en te begrijpen.

Laten we nu ccns het verloop vanaf de aanhouding tot de terechtstelling (in
9o%ovan de gevallen uitgevoerQ van een beschuldigde. Alhoewel het hier
gaat voor vergrdpen tegen de voorschriften. geboden, zowel als verboden
van de Katholieke godsdienst werd de procewoering, strafuitspraak, en de
uitvoering gedaan door de burgerlijke macht.
De aangehoudenen werden opgesloten "op den Steen" en ook daar vonden
de ondervragingen plaats. In eerste instantie ontkende de beschuldigde de
tegen hem ingebrachte beschuldigingen of verkoos hij te zwijgen, Na deze

ontkenning werd de beschuldigde onderu'orpen aan de "torture"
(pfiniging). Indien het hier ging om een vrouw werd haar eerst gevraagd
"oft sy bevrucht was oft nyet daerop sy vercleert heeft dat sy tzelve nyet en
rcude connen geseggen". Zulke verklaring bracht met zich mee dat de
vroulv niet gepfnigd werd. Niet alle vrouwen legden zulke verklaringen af
en antwoorden met een bot "Neen".

Er stondcn de ondervragers en beulen een heel gamma van middelen ter
hunner beschikking teneinde de beschuldigde te laten bekennen. Een voor-

ll

-

beeld

uit het arsenaal en

toepassing van een

"torture"

: "In

torture

hangende aen synen slincken duyrn ende rechten been met roeden gegeeselt
wesende. . ."
Een eerste pijniging volstond gewoonlijk niet een arme stakkert te laten
spreken. De eerste woorden die hem ontwrongen werden waren in de zin
van "dat hy tzelve nyet en begeert te seggene", of "secht dat God hem een
slot voor den mond hangen sal".

De daarop volgende martelingen moeten de ondervraagde in een sooí
trance gebracht hebbcn dat hem naar de dood deed verlangen: "soe moet ic
dan sterven...". Uiteindelijk resulteerden de eerst drie à, vier tortures stceds
met het bewustzijnsverlies van de beschuldigde : "hangende inde poelie
ende met roeden seer scerpelyk gegeeselt wesende, soedat hy flau wesende
afgedaen is ende wechgedraegen synde".

Het eindresultaat van deze herhaalde martelingen bracht "confesie" met
zich mede.
De ondervragende magistraten namen nooit genoegen met de afgedwongen

bekentenis; men moes[ ook nog te weten komen wie de medeplichtigen
waren, waar zij woonden en met alle omstandigheden van dien. Eén of
twee beurten op de pdnbank waren nu meestal voldocnde om de arme
donder een hele boel namen te laten vallen en alles bekennen rvat hem ten
laste gelegd werd. Veelal begon hij met de namen van zijn man of vrouw
alsook de kinderen op te sommen gevolgd door ecn schare namen en
andere mensen.

Al spoedig weren er tientallen namen genoteerd door de magistraten die
dan de opsporing en aanhouding bevalen van deze verdachten.
Het ondervragen en martelen kon alsdan verder gezet worden met de
nieuwe aangehoudencn.
De uiteindeldk processtukken beslagen ettelijke bladzijden en bevatten
nauwkeurig elke gestelde vraag, het antwoord en de toegepaste tortures. Zo
werd precies neergeschreven of de antwoorden al of niet onder dwang (lees
marteling) gegeven werden.
Zeer zelden bleven de gemartelden dood op de pijnbank; de uitvoerende

beul was wel zo professioneel dat hij zijn slachtoffer niet er plaatse liet
steryen. Er was tÍouwens bij elke toíure een chirurgrln ter plaatse die de
toestand van het slachtoffer op de voet volgde.
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Het vomis tenslotte rvas stecds kort en bondig en de doodstraf werd in de
meeste gevallen uitgesproken en uitgevoerd :
"Van Lysken Vermeulen. huysvrouue van den vcers. Marten Thomaessens.
ovcrmits de reden voers. ende dat sy huer heeft laten herdoopen, is ten
voers. daege rnetten brande geëxecuteerd geweest. sonder eenige goederen
achtergelaeten te hebbene".

Daar rvaar aanvankelijk de vrourven naast de mannen verbrand werden.
rverd deze terdoodbrenging later voor vrourven vezacht. Men bond de
vrourven in cen z-ak en verdronken hen in een ton of in de Schelde. Het
verdrinken in een ton geschiedde "op den Steen".
De mannen vooraleer ze verbrand rverden. werd eerst nog "de tongh
gespleeten". cen oor afgesneden of een hand afgehakt. Na de verbranding
rverd in de meeste gevallen het hoofd van de terechtgestelde op een staak
tentoongesteld.

De terechtstellingen grepen steeds plaats in groepjes gaande van een tien,
tot een vijftiental veroordeelden.

Andere vonnissen voor de vcroordeelden die vervolgd werden voor hun
godsdienstoveíuiging lvaren o.a. verbanning. bedevaart. geldboetes en
verbcurdverklaringen van al hun goederen. Zéer rveinigen werden er
vrijgesproken.
De edelen en magistraten die zich hadden laten verleiden door de nieuwe
Calvinistische Godsdienst en daarvoor ter dood veroordeeld werden haddcn
het voorrecht "gehalsrechl" te worden. wat een eerder zachte dood rvas in
vergelijking met de arme sukkelaars die in het beste geval opgehangen
wcrden maar merendeels hun dood vonden op dc brandstapel.

Het gehele dossier werd tenslotte afgesloten met het maken van de
rekeningen waarin o.a. vermeld werd het loon van de beul, hoeveel er
betaald werd voor de bussels hout voor de brandstapel. voor de zakken
rvaarin de vrouwen verdronken werden alsook voor het timmeren van een
schavot.

(wordt vervolgd)

G.M.E. Venoort
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.DE FAMILIE NIJS.
Hugo Lambrechts-Augustijns

In het boek over de Onze-Lieve-Vrourvekerk van Temse. geschreven door
Lieve Van den Storme (l), rvordt een groot hoofdstuk voorbehouden aan de
kunstenaarsfamilie Nijs. die van Antwerpse oorsprong is.
Beeldsnijder Egidius Adriaan Nijs werd te Antwerpen geboren op 6 juni
1683. als zoon van Egidius en Barbara Fernandez. 0p 6 februari 1707

huwde Adriaan met Johanna Catharina van der Beke, dochter van
funbrosius en Anna Bruggemans uit Temse. Het echtpaar kreeg elf
kinderen. rvaanan drie zonen met het kunstenaarstalent van hun vader
begiftigd rvaren. Franciscus als zilversmid, Jan-Baptist als tingieter en de
jongsle zoou Philip Alexander als beeldsnijdcr. Na het tragisch ongeval.
waarbrj t.ijn gade verdronk in de Schelde, heírourvde Adnaan met
Catharina Magdalena van Wesemael van Wiechelen. Deze verbintenis
bleef kinderloos. Adriaan overlddt op 2l april l77l le Temse, op 88-jarige
lceftijd.
Beeldsnijder Philip Alexandcr Franciscus Nijs. de jongste zoon van
Adriaan. rverd tc Temse geboren op 27 mei 1724. Hli huwde met Johanna
Maria Ludovica Pceters op 25 juni 1748. Van hun 12 kinderen volgde
nicmand in het kunstambacht de vader op. Philip overleed op 22 maaí
1805, op 8l-jarige leeflijd.
Zilversmid Franciscus Nijs werd als derde kind geboren te Temse op 8 mei
1709. HU huwde met Anna Catharina Grietens op 9 februari 1734. Van de
12 kindcrcn zal Egidius Franciscus Ludovicus zijn vader als zilversmid
opvolgen. Franciscus overlijdt op 20 oktober 1778.
Zoon Egidius werd op 28 mei 1755 te Temse geboren. Hij huwde op 13 mei
1788 rnet Maria Jozefa Huygens. Dit huwelijk werd gezegend met 8
kindcrcn, van wie Joseph, " 13.2.1802, ook zilversmid werd. Dochter Maria
Josepha, die ongehuwd bleel hield het zilverwinkeltje open. Egidius
overlijdt te Temse op 4 juli 1842.

Nog meer infonnatie over dezc familie vind u in het hogervermeldprachtig uitgewerkl boek.
Voetnoten:
l- Uitgegevcn door de Parochiale Werken van Teurse itt samcnwerking mct
hct Gemeentebestuur van Temse. 1989. blz. 229-241
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AANGEKONDIGD
Familiegeschiedenis De Locht/De Loght I 575-2000

Vanuit Zoersel is deze familie uitgezwermd over tientallen steden en
in Vlaanderen. Wallonië en het Brusselse. Ook de adellijke
families de Locht en Lagasse de Locht stammen af van de Zoerselse
voorouders. De generaties zijn geplaatst tegen een historische, sociale en
gemeenten

fi nanciëlc achtergrond.

Het werk telt 352 pagina's en is uitvoerig geïllustreerd met oude en
moderne documenten. Voor zover gevonden of meegedeeld. werden ook
afstrmmelingen. nict naamdragers. opgenonlen. In bijlagen vindt men de
oudste gegevens van de aangehuwde families. een bibliografie en een
namenindex van meer dan 3000 personen op de niet- De Lochten. Gelet op
de kleine naamsprciding is voorintekening noodzakelijk. Dit kan gebeuren

op rekening 000-047316842 van de auteur. Op 15 oktober wordt

de

voorintekening gesloten. Twee uitvoeringen zijn voorzien :
gekartonneerd rug in kunstleder, etiket met goudopdruk: 1350 BEF

a)
b)

luxe uitgave. volledig in kunstleder, titel op voorzijde en rug in

goudopdruk: 1850 BEF. Vermelden: kaíon ofluxe.
Verzending of bestellingskosten zijn in de prijs begrepen. Voor officiële
instellingen geldt de gebruikelijke betalingsregeling. Bestellingen uit het
buitenland vallen niet onder deze regeling. Info bii de auteur. Folder op
verzoek.
Faes Lodewijk,

Henri Prostlaan 5, b 5,
B-2600 Antrverpen-Berchem

Tel. 03.230.57.54
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STADSARCHIEF ANTIUERPEN.
oOo

Bewerkte toegangen.
N ota ri aatarch ieven (1 400-

1

8f

0). Inventa ri s (L.2.9)

Het Stadsarchief bezit een omvangrijk fonds van notariële protocollen
(4.852 banden van 475 notarissen). Deze archieven wordcn in 1948 onder
leiding van F. Blockmans geinventarise€rd. Deze oude getlpte inventaris
werd nu ingevoerd op conlputer als een accesbestand.

De uieurve inventaris bestaat uit trvee delen. In een eerste deel rvorden de
archicfstukken pcr archiefuorïner. in casu de notaris. beschreven. Voor wie
evenwel geen naam van de notaris kent en op z.oek is naar documentcn uit
een bepaalde periode worden in een trveede gedeclte de protocollen
chronologisch geordend. Hicrbij werd een onderschcid gemaakt tussen de
protooollen waarv«)Í een tafel beschikbaar is en diegcne waarvoor dit niet
is. Voor ongeveer een vierde van de protocollen is een eigentijdse tatel
beschikbaar. Door dezc dubbele vermelding is de inventaris bijzonder

omvangrijk geworden

(466

bladzijdcn). maar

ook

meer

gebruike rsvriendelij k.

Aanbestedingen I 796-1835. Voorlopige lijst (LZ

4ll

Het invoeren en verantwoord verpakken van de aanbestedingen uit het
Modcrn Archief vordeí gestaag. Hierbij worden de plans telkens
preserverend behandeld. Voor de dossiers en plans uit de periode
1796-ltl35 z.ijn de werkz.aamheden reeds geëindigd en is er dus ook een
voorlopige inventaris beschikbaar.
Opz-oekingen naar personen.

Dezc brochure gecft een overzicht van de hulpmiddelen die u kunt
gebruiken om een persoon op te zoeken in het Stadsarchief. Ze werd
volledig herwerkt en is gptis te verkrijgen in onzc leesz.aal.

Bron: Nieurvbrief Stadsarchief Antuerpen.
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