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Inventaris archief Jan Van Asperen (1876-1962) 
 
Personalia 
 
Proeffoto’s van JVA als twintiger (op achterzijde in later handschrift 20/11/1900 gedateerd) 
Foto van JVA als twintiger (op karton met opdruk firma A. Verbeeck-De Swerdt, Kievitstraat 62 Antwerpen) 
Pasfoto van JVA (in mapje van Atelier Henry, Sint-Jacobsmarkt 47 Antwerpen) 
Pasfoto van JVA (op karton met opdruk firma Henry, Sint-Jacobsmarkt 472 Antwerpen) 
Pasfoto van JVA op rijpere leeftijd (achterzijde: stempel van Studio Verhassel Brussel) 
Foto met dankbetuiging vanwege weduwe Van Asperen naar aanleiding van de begrafenis van JVA 
2 negatieven van pasfoto van Honorina Boeykens 
 
Foto’s en negatieven: ladenkast 
 
Vergunning van grond op de Kielbegraafplaats (21/1/1919) 
 
Kwitantie voor JVA voor de concessie van een stuk grond voor een grafkelder op Kiel (24/1/1919) 
 
Aanvraag voor ontgraving van Honorina Boeykens en herbegraving bij Joh. Van Asperen (25/2/1919) 
 
Toestemming van het gemeentebestuur van Antwerpen aan JVA om te stoffelijke resten van zijn moeder te 
ontgraven en over te brengen naar een ander graf op Kiel (12/3/1919) 
 
Kwitantie van de politie van Antwerpen voor de ontgraving van Honorina Boeykens (18/3/1919) 
 
PV van de gemeenteraad van Antwerpen met toestemming aan de familie JVA voor grondvergunning voor 
grafkelder op Schoonselhof in vervanging van die voor Kiel (8/7/1940) 
 
Bericht van begrafenisondernemer Charles Vets, Antwerpen, over het tijdstip van ontgraving en transport 
(4/12/1948) 
 
Factuur begrafenisondernemer Charles Vets, Antwerpen, voor transport van de stoffelijke resten van de ouders 
JVA van Kiel naar Schoonselhof (18/12/1948) 
 
Fotokopie van akte van overlijden van Maria Pauwels, weduwe van JVA (5/1/1979, Deurne) 
 
Fotokopie van notitie (door mevr. Kuylen?) van de concessie van de familie Van Asperen op Schoonselhof  
 
Bedankbriefje van Walter Vaes (aan JVA), ongedateerd 
 
Lege enveloppe, verstuurd aan JVA uit Brussel (Kleine Zavel 17) in 1907 
 
Opleiding en carrière 
 
. Aanbevelingsbrief van L. Blomme als docent architectuur aan de Koninklijke Academie in verband met de 
sollicitatie van JVA voor een betrekking in stadsdienst (1/9/1902) 
. Aanbevelingsbrief van Fr. De Winter als docent architectuur aan de Koninklijke Academie in verband met de 
sollicitatie van JVA voor een betrekking in stadsdienst (3/9/1902) 
. plaquette Gemeentebestuur Berchem, JVA lid van de Gemeentelijke Schoonheidscommissie, 31/12/1946  
. plaquette Gemeentebestuur Berchem, aan de leden van de Gemeentelijke Schoonheidscommissie, 1933-
1938 (in doosje) 
 
 
Verenigingsleven 
 
1. Scalden 
 
. penning 
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. postkaart Verjaringsfeesten 1889-1909 
 
2. KMBA 
. ontvangstbewijs KMBA van betaling door JVA (woont in de Cuylitsstraat 92) voor deelname banket 1903 
. JVA 25 jarig lidmaatschap 1927 (in doosje) 
. lege enveloppe aan JVA 29/7/1933 
 
3. Plechtigheden 
. uitnodiging op de feestavond, ingericht door het stadsbestuur, van 15 augustus 1899 ter gelegenheid van de 
300ste verjaardag van de geboorte van Antoon Van Dyck (als lid van de Scalden) 
. uitnodiging door het stadsbestuur op de onthulling van de muurschilderingen in de trapzaal van het stadhuis 
op 13 augustus 1899 
. uitnodiging door het stadsbestuur op de inhuldiging van de reconstructie van Rubens’ huis als paviljoen van de 
stad Antwerpen op de wereldtentoonstelling van Brussel in 1910, op 25 mei 1910 
. menu van het middagmaal ter gelegenheid van de inhuldiging van de reconstructie van Rubens’ huis als 
paviljoen van de stad Antwerpen op de wereldtentoonstelling van Brussel in 1910, op 25 mei 1910 
. kwitantie vanwege Frans Claes voor het huldebetoon aan Frans van Kuyck, 1912 
. menukaart van het feestmaal aangeboden door het gemeentebestuur van Berchem aan de jury voor de 
Gemeentelijke Tekenacademie en Gemeentelijke Vak- en Nijverheidsschool, op 27 mei 1933 
 
4. Onbekend 
. telegram 10/7/1895 aan Prosper Snelders president van de schetsclub van de Koninklijke Academie van 
Antwerpen (Recolettenstraat 25 Antwerpen) 
 
Gebouwen en andere realisaties 
 
. Antwerpen 
Paleisstraat 
Brandweerkazerne 
 
Postkaart, aan JVA gezonden door een vriend 
 
Bewaarplaats: ladenkast 
 
. Antwerpen 
Volksstraat 
Liberaal volkshuis “Help u zelve” 
 
Fotokopie geveltekening, gepubliceerd in L’Emulation 
 
. Antwerpen (Wilrijk) 
Grafzerk Jan Van Asperen (1962) 
 
Schets firma Jonckheer, Hoboken 
 
 
. Antwerpen (Zwijndrecht) 
Oorlogsmonument 1914-1918 (ontwerp JVA, sculptuur Edouard Verreycken) 
 
Overdruk van artikel over Edouard Verreycken, cf. Hasselt 
 
. Evergem (Sleidinge) 
Oorlogsmonument 1914-1918 (ontwerp JVA, sculptuur Edouard Verreycken) 
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Foto 
 
. Hasselt 
Oorlogsmonument 1914-1918 (ontwerp JVA, sculptuur Edouard Verreycken) 
 
Overdruk van artikel over Edouard Verreycken, met dedicatie van ED aan JVA (9/9/1924) 
 
 
Wedstrijden 
 
. deelname aan de wereldtentoonstelling van Milaan (1906) 
correspondentie: vraag van expeditiebedrijf La Continentale in Brussel of JVA nog iets wil verzenden 
(16/5/1906); bericht aan JVA van teruggevonden paneel van Vloors; lege enveloppes van brieven vanwege het 
Commissariaat-Generaal/Belgische delegatie van de wereldtentoonstelling aan JVA en E. Van Averbeke 
(januari 1906april 1906, oktober 1906) 
 
. deelname aan de door IMALSO georganiseerde wedstrijd voor de aanleg van Linkeroever (1933):  
correspondentie: felicitatiebrieven van Julien Grunberg (22/6/1933), NV Betondak (23/6/1933), de schepen van 
Openbare Werken van de stad Antwerpen (23/6/1933), Jos Merckx van de firma Merckx-Verellen (23/6/1933); 
brief van ondervoorzitter van de KMBA in verband met publicatie van de inzending van JVA in het tijdschrift van 
de KMBA; lege enveloppe IMALSO aan JVA (5/7/1933) 
publicatie (drukproef?) van foto’s van de tunnelgebouwen, van de tunnel en van aantal wedstrijdontwerpen 
foto (van ontwerp door JVA?) 
brochure naar aanleiding van de opening (10/9/1933) 
medaille IMALSO Inhuldiging Scheldetunnels 10/9/1933 (in doosje) 
 
. deelname aan de wedstrijd voor een Oorlogsmonument 1914-1918 (ontwerp JVA, sculptuur Edouard 
Verreycken) in Antwerpen 
 
Brochure Prijskamp voor de oprichting te Antwerpen van een monument aan de Helden van den Oorlog (Ligue 
du Souvenir – Nooit vergeten 1921-1922) 
 
Dankbetuiging vanwege het college van burgemeester en schepenen van Berchem aan Jan Van Asperen, voor 
zijn diensten als lid van de Gemeentelijke Schoonheidscommissie (1952), in etui 
 
Plaquettes, medailles, penningen (cf. supra) 
 
. Jan Van Rijswijck burgemeester der stad Antwerpen 29/11/1896 (in doosje van de Société Technique de 
l’Industrie du Gaz en France) 
Monographie van de Zinnebeelden der Schoonheid en der Wijsheid in de Kunst 
 
 
. F. Van Goethem, Het zinnebeeld in de kunst, Antwerpen, 1926. 
. F. Van Goethem, Les symboles de l’esthétique dans l’art Egyptien, Antwerpen, 1927. 
. F. Van Goethem, Les symboles de la beauté dans l’art du Levant, Antwerpen, 1928. 
. F. Van Goethem en P. le Bluet, De godsdienstige symbolen in de kunst der middel-eeuwen, Antwerpen, 1929. 
. F. Van Goethem, Les symboles du beau dans l’art medieval, Antwerpen, 1930. 
. Pierre le Bluet, Les symboles de l’art. Heraldique au Moyen-Age, Antwerpen, 1930. (uitg. F. Van Goethem) 
. Pierre le Bluet, Les symboles de l’art-classique et neo-classique, Antwerpen, 1934. 
. F. Van Goethem, De emblematiek in de godsdienstige kunst der renaissance, Antwerpen, 1933. 
. F. Van Goethem, Het Zinnebeeld in de kunst, Antwerpen, 1926. 
. addenda 
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Onderdelen van de vermeerderde heruitgave in 10 hss. van de eerste editie van dit werk van F. Van Goethem, 
in lichtdruk op ferro-prussiaatpapier, 5 dln. in het Nederlands, 5 in het Frans; heruitgegeven n.a.v. de 
tentoonstelling Kunst en Techniek in Parijs.  
 
Varia 
 
. Doosje met hoekreflector en schietlood 
. etui met periscoop 
. brieven van B. Vanhove aan de heer en mevr. Wuyts-Kuylen over het archief Van Asperen (3/4/1978 en 
22/4/1978) 
. contract van bruikleen van het borstbeeld van JVA door Herman Wuyts aan de Rudolf Steinerschool 
(10/9/1994) 
. biografie, opgesteld door Herman Wuyts (na 1993) 
. brief van H. Wuyts naar de redactie van de GvA (rechtzetting, 2/1/1983) 
. berichtje vanwege A. Motten (?) in naam van Fierens voor een afspraak , 16 of 17/11/1907 (op postkaart van 
de 7de internationale kunsttentoonstelling van Venetië 1907) 
 
 
 


