
    STAMBOOM VAN NICASIUS DE KEYSER. 

Op donderdag 21 maart 2013 gaf onze heemkundige kring, in samenwerking met de 

”Polderse Cultuurkring”, een voordracht over Nicasius De Keyser in de ”Martinushoeve” te 

Zandvliet. Dit naar aanleiding van de 200e verjaardag van de geboortedag van Nicasius. Na 

afloop werd er nog wat nagekaart. Onze toenmalige voorzitter(1) merkte toen op dat er over 

de familie (stamboom) van Nicasius De Keyser maar weinig geweten was. Een familieblad, 

samengesteld door de heer Victor Meeussen(2) uit Rotterdam, werd tijdens een 

diapresentatie getoond en verder niets. Dit was mij, bij eerder opzoekingswerk, ook reeds 

opgevallen.  Onze voorzitter vroeg mij toen of het mogelijk was dit verder uit te zoeken. Mij er 

van bewust zijnde dat dit veel werk kon inhouden, moest ik dit eerst even laten bezinken. Na 

enige tijd ging ik toch aan de slag. 

                                                                                          
Familieblad nr.12_508 opgemaakt door Victor J.Meeussen 

In mijn eigen bestand vond ik enkel de gegevens terug tot de grootvader van Nicasius, nl. 

Philippus De Keyser , geboren te Berendrecht in 1722. Wel was het mij opgevallen bij de 

verwerking van de geboorte-, trouw- en overlijdensakten van Berendrecht dat er daar een 

aanzienlijk aantal mensen met de naam De Keyser in voor kwam. Ik was er voor mezelf van 

overtuigd dat een koppeling naar deze familie(s) een oplossing kon geven. Ik vroeg mijn 

vriend Romain Wouters(3), genealoog in hart en nieren, om eens na te gaan wat er in zijn 

bestanden voorkwam over de familie(s) De Keyser te Berendrecht. Romain had iets meer 

informatie dan ik. Bij het vergelijken van onze bestanden kon ik al vlug de koppeling maken 

van Philippus naar de Berendrechtse familie(s). Uiteindelijk kwamen we uit bij Gratianus 

Danckaert De Keyser als oudste voorvader. Hij werd geboren rond 1575, geboorteplaats 

onbekend en overleed na 1619, plaats van overlijden eveneens onbekend. Het moeilijkste 

moest toen echter nog komen. Het lag in mijn bedoeling om de stamboom tot en met 

vandaag uit te werken. Hier brachten opnieuw de bestanden van Victor J. Meeussen een 

oplossing. Hij bewerkte de doopregisters van Zandvliet tot 1900. Aan de hand van zijn 

familiebladen kwam ik ongeveer uit bij onze grootouders. Veel rondvragen, speurwerk in 



overlijdensberichten en nagedachtenisprentjes, raadplegen van de telefoongids, internet en 

wat geluk deden de rest.  

Alle informatie werd uiteindelijk verwerkt met een stamboomprogramma op de computer. Het 

resultaat hiervan vind je op onze website. Hierbij moet opgemerkt worden dat het 

opzoekingswerk zich beperkte tot de polderdorpen. Bijkomende informatie over een aantal 

personen die mogelijk verder weg trokken kan dit alles nog verder aanvullen. 

Enkele zaken die ik kon afleiden uit deze stamboom:   

- ik vond van Michael Danckaert De Keyser 1089 nakomelingen en aanverwanten in elf 

generaties terug, hierbij inbegrepen de aangetrouwde personen (echtgenotes).  

- in de stamboom vinden we de naam op vier schrijfwijzen terug: Danckaerts De 

Keyser, De Keyser, De Keijser en De Keyzer.  

- volgens ”Het woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” van 

Frans De Brabandere(4) vinden we de naam ook nog terug in volgende schrijfwijzen: 

Keizer, (de)Keiser, (de)Keisere, Deckeyser, (de)Keijzer, Keisers, Keyzer(s), Keijsers, 

De Kijser, Kyzer, Kais(e)r, Kaijser. Volgens Frans De Brabandere is de betekenis van 

de naam wellicht een verwijzing naar de keizer van een schuttersvereniging, ofwel 

een huisnaam.  

- de familie bestond voornamelijk uit arbeiders, dagloners en landbouwers.   

- de familie had met Nicasius, naar wie ook de ”De Keyserlei” te Antwerpen genoemd 

werd, een befaamd persoon in zijn rangen.  

- Nicaise De Keijser (Nicasius De Keyser) had 6 kinderen (vier zonen, twee dochters). 

Veel vond ik van hen niet terug. Ernest, gestorven na 1887, Emile, gestorven na 

1887, Gabrielle, Raymond (pastoor, gestorven te Antwerpen 5 maart 1889, 43 jaar, 

Petrus Ludovicus, geboren op 6 januari 1846  en gestorven op 5 februari 1889, Maria 

(schilderes), stichtte in 1887 in de ouderlijke woning een kinderkolonie(5). Ik vond 

verder geen rechtstreekse afstammelingen van Nicasius terug. Men mag aannemen 

dat deze er ook niet zijn. Zij zouden zich kenbaar gemaakt hebben bij de viering van 

hun voorvader. 

 

Ook de familie De Keyser kende zijn familiedrama (s):  

* Op 8 oktober 1866 overleed: Joannes Cornelius De Keyser, geboren te Berendrecht op 22 

september 1864, Jacoba De Keyser, geboren op 26 april 1863 en hun vader Joannes 

Baptista De Keyser, geboren te Berendrecht op 16 november 1834). Op  11 oktober 1868 

overleed de vader/grootvader Joannes Cornelius De Keijser, geboren te  Berendrecht op 23 

maart 1811, zijn echtgenote Maria Catharina Sluijs, geboren te  Zandvliet op 27 oktober 

1801 overleed op 19 oktober 1866. De vraag is of men hier nog van toeval kan spreken of 

gebeurde er hier iets anders  ?                                                            

*De Keyser Anna Catharina, geboren te Berendrecht op 14 juli 1851, gehuwd met Jacobus 

Nicolaas Cornelissen, geboren te Berendrecht op 4 januari 1837 kreeg vijf kinderen, allen 

levenloos geboren (1880, 1881, 1882, 1883 en 1890).                                                                                                                                 

  

Ik wenste uit te zoeken of ik nog familieleden kon terug vinden in de huidige generaties. Mijn 

gedachten gingen onmiddellijk uit naar mijn goede vriend en collega Eric De Keyser. Hij is 

geboren in 1958 te Antwerpen maar groeide op en woonde met zijn ouders op de 

Kruisschans. Zijn grootvader, Petrus René, was veldwachter te Oorderen. Een telefoontje 

met Eric leerde mij dat Petrus René geboren werd te Zomergem (O.Vl.) op 8 september 

1895. Eric wist dat er geen verwantschap met Nicasius was en ik kon hem dus al snel van de 

lijst schrappen. De zoektocht naar familieleden ging verder. Dus was de volgende stap de 



witte telefoongids raadplegen en enkele telefoontjes doen, informatie vragen over de 

voorouders, enz... Al vlug vond ik enkele mensen met de naam De Keyser en op mijn 

verzoek kreeg ik de gevraagde informatie over hun ouders en grootouders. Zo kwam ik een 

aantal familieleden  op het spoor in Berendrecht, Stabroek, Putte en Kalmthout. De 

stamboom werd verder aangevuld. 

Voor de bloedverwanten (drager van dezelfde naam en een gezamenlijk voorvader) kwam ik 

in de ”genealogie” (6) onder andere uit bij de familie De Keyser uit Stabroek zijnde: 

1.Irma De Keyser, geboren te Zandvliet op 16 april 1935 

2.René De Keyser, geboren te Stabroek op 21 december 1939 en zijn zoon Ludo, geboren 

te Kapellen op 1 september 1966 

3.Marcel De Keyser , geboren te  Stabroek op 17 mei 1942 en zijn dochter Nancy, geboren 

te Kapellen op 2 mei 1969. 

Zij zijn de kinderen en kleinkinderen van Ludovicus De Keyser en Josephina Cuypers. 

             

              Irma   René                       Ludo                              Marcel                        Nancy 

Voor de aanverwanten (niet dezelfde naam dragende maar gezamenlijke voorvader) ging ik 

op zoek  langs de stamboom van de moeder van Nicasius De Keijser (Maria Catharina De 

Lie). Zo kwam ik uit bij volgende personen: 

1.Gustave (Staf) De Lie (7),  geboren te Berendrecht op 27 september 1935 en zijn zoon 

Halewijn, geboren te Antwerpen  op 9 september 1960.  Zoon en kleinzoon van Franciscus 

De Lie en Antoinetta Klaassen.  

2.Suzanna De Lie, geboren te Antwerpen- Zandvliet op 27 maart 1959.  Dochter van 

Jacobus De Lie en Virginia Boiy. 

                                                                                 

                                   Gustave                                              Halewijn                                               Suzanna 

Verder had je dan ook nog de verre aanverwanten, familie van Nicasius De Keyser van het 

zevende knoopsgat. Ik liet mijn computer het werk doen, vroeg een “parenteel” (8) op en 

kreeg als resultaat tientallen mensen in de Polder die zich aan het lijstje mochten toevoegen, 



onder andere mensen van de families : Eestermans, Wouters, Simons, Andries, De Langh, 

Leyssens, Rul, Orens, Van Kaem, Brands, Berckmans, Verschueren, Hendrickx, Van Dorst, 

Aertssen, Van Hees, enz… ,  hierna enkele voorbeelden: 

                

Romain Wouters(3)      Ilse Van Hees             Romain Rul          Sophie Van Dorst          Willy Andries          Nathalie Aertssen(9)                                                                             

Onverwacht deed ook op 15 november 2013 het magazine ”De Polder” met volgend artikel 

een duit in het zakje. 

 

De stamboom van de familie (Nicasius) De Keyser is zeker niet volledig.  Deze geeft wel een 

goed overzicht van de toestand van de familie in de Polder. Voor diegene die zich geroepen 

voelt om dit verder uit te werken zal hij dan ook een stevige basis zijn. De volledige 

stamboom (parenteel) kan geraadpleegd worden op onze website: www.polderheemkring.be  

                                                                                                                            Ludo Aertssen.  

(1) Martin Braem, erevoorzitter van de Kon. Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder..                                                                                

(2) Victor J.Meeussen uit Rotterdam bewerkte de doopakten van Zandvliet naar een familiereconstructie.                                                                                                                                                   

(3) Romain Wouters, Zandvliet.                                                                                                                                                                      

(4) Frans De Brabandere, professor, naamkundige, dialectoloog en lexicograaf.                                                           

(5) “Polderheem”, nr.2/1987, nr.2/1992, nr.2/1994.                                                                                                                                                                                                         

(6) Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek 

en de afstamming van een familie. Onderzoek naar alle nakomelingen in de mannelijke lijn.                                                                                                                                                                             

(7) Staf De Lie, journalist en eindredacteur (SDL), stichtend lid van de ”Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse 

Polder”, stichtend lid van de “Nieuwe Gans Berendrecht” en voorheen  gemeenteraadslid te Antwerpen, provincieraadslid,en 

districtraadslid (Berendrecht-Zandvliet-Lillo).                                                                                                                                                                                                

(8) Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder 

(generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn 

uitgewerkt.                                                                                                                                                                                          

(9) Nathalie Aertssen, districtschepen  (Berendrecht-Zandvliet-Lillo). 

http://www.polderheemkring.be/

