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Inventaris archief Jozef Huygh (1885-1946) 
 
 
1. Oude inventarissen 
 
2. Personalia 
2.1. Biografie 
. documenten i.v.m. huwelijk, geboorte van kinderen, overlijden (met o.m. 
  rouwbeklag van F. Timmermans, C. Huysmans, F. Van Cauwelaert, F. Prims, 
  gouverneur Declerck) enz. 
. uitgebreide verzameling foto’s 
. prentbriefkaaren van en naar J. Huygh van o.m. bevriende kunstenaars en architecten 
  enz. 
. ontwerp menu communiefeest Herman en Antoon Huygh 
 
2.2. Opleiding 
2.2.1. KASKA 
. inschrijvingen academie (1902-1911) 
. prijsuitdeling (1903) 
. tekeningen/schetsen academie 
. overlijdensbericht van E. Dieltiëns (+1920), één van zijn leraars, met toespraak 
. foto’s 
 
2.2.2. Prijs van Rome-Architectuur 
eerste prijs met het ontwerp van ‘Un hôtel pour le Ministère des Colonies’ 
. wedstrijdreglement (kopie) 
. 6 glasnegatieven, foto’s en blauwdrukken van het wedstrijdontwerp (1911) 
. reisverslagen verstuurd naar de Koninklijke Academie van België - Afdeling Schone 
  Kunsten’ en beoordelingen (1913-1914) 
. schetsen 
. dagboeken (1914) 
. briefwisseling (1912-1913) 
. prentbriefkaarten, foto’s en andere documentatie van zijn Italiëreis 
. krantenartikels (kopies) 
. officiële documenten (kopies) 
 
 
2.3. Loopbaan 
2.3.1. Professor KASKA 
. documentatie gebruikt bij cursussen: 
  - skeletbouw in staal (A. Van Gastel, 1939) 
  - koepelconstructies (Querido, 1939) 
  - grootspanning in boogsystemen (J. Franssen, 1939) 
  - koepelsystemen (A. Van Den Bergh, 1939) 
  - typen grote overdekkingen in nijverheidsgebouwen (J. Huygh, 1939-1940) 
  - luchthavens (A. Van Den Bergh, 1940) 
  - constructies in gewapend beton (z.j.) 
. foto’s van ontwerpen van (zijn?) leerlingen in de academie (b.v. Bandoni uit de jaren 
  1940), o.m. voor een luchthaven op de Linkeroever, een godsdienstig centrum in 
  Schilde, een urbanisatieplan van Wilrijk, een provinciaal gebouw voor propaganda en 
  toerisme 
. opgave oefeningen: cinema (1936), dorpskerk in godsdienstig sociaal centrum van Limburgs 
mijnwerkersdorp (1937) (o.m. bouw koninklijk paleis, museum voor ‘een stad aan de stroom’, brug, 
station, monument) 
. aanstelling als lid van de beheerscommissie van de Academie (1946), ridder in de Leopoldsorde 
(1946-1947) 
 
2.3.2. Verenigingen 
. Kring voor Bouwkunde: reis Nederland (z.j.), 1ste nummer van ‘Bouwkundige studiën. Orgaan van 
den Kring voor Bouwkunde’ (naar bibl.) e.a. 



 2 

. Pelgrimbeweging: kopie  manifest  

. Algemeen Nederlands Verbond: lidkaart 
 
 
2.4. Onderzoek en documentatie 
. dagboek studiereis Frankrijk (1912) 
. Italiëreis (cf. Prijs van Rome) 
 
  
3. Projecten architectuur 
 
Antwerpen 
Begijnenvest 8-10 
sv. Sanos 
. veranderingswerken woningen nr. 10 (1925 en 1946) 
. veranderingswerken nr. 8 (1946) 
 
 
Antwerpen 
Constitutiestraat 90 (?) 
V. Mertens 
verbouwing-wederopbouw gebouw tot wooncomplex met vijf verdiepingen 
. voorgevel (1945)  (2 exemplaren)(+ afdrukken van twee schetsen) 
. plattegrond benedenverdieping (1945) 
. plan verdieping (1945) (?) 
. plattegrond 1ste verdieping (1945) 
 
 
Antwerpen 
Haantjeslei 
- 
ontwerp ‘cour bourgeois’  
. voorgevel-plattegrond (1930) 
 
 
Antwerpen 
Kasteelpleinstraat 31 
vzw. Sint-Lievenscollege 
bouw Sint-Lievenscollege 
. bijvoegsel lastenboek (1930) 
. kelderplan (1929): Van Reeth, Smits, Huygh 
. plan gelijkvloers (augustus 1929): Van Reeth, Smits, Huygh 
. plan gelijkvloers (september 1929): Van Reeth, Smits, Huygh 
. plan tweede verdieping (‘eerste en tweede verdiep omtrent gelijkvormig’) (1929): 
  Van Reeth, Smits, Huygh 
. plan voorgevel (september 1929): Van Reeth, Smits, Huygh 
. ‘samentekening’, onderdelen en uitvoering winkelpuien ((1931): Smits, Huygh,  
   Van Reeth 
. voorontwerp voorgevel ( november 1929) (2 ex.) 
. voorontwerp gelijkvloers (1929) 
. voorontwerp eerste verdieping (z.j.) 
. voorontwerp tweede verdieping (z.j.) 
. grondplan (z.j.) 
. nr.1  plan bestaande keldering (1929) 
  nr.2  plan bestaande toestand gelijkvloers (1929) 
  nr.3  ‘doorsnede aan te passen gebouwen’ (werkplaatsen en magazijnen) 
  nr.4  kelder- en funderingsplan (1929) (2 exemplaren) 
  nr.5  plan gelijkvloers (1929)  
  nr.6  plan eerste verdieping (1929) 
  nr.7  plan tweede verdieping (1930)  
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  nr.8  plan derde verdieping (1930) 
  nr.9  plan vierde verdieping (1930)  
   nr.10  dakenplan (1930) (2 exemplaren) 
   nr.11  plan voorgevel-doorsnede (kopie) (1929) (2 exemplaren) 
   nr.12  doorsnede voorbouw-hoofdtrap; gevel kapelbouw en studiezalen (1930)  
   (2 exemplaren) 
   nr.13  doorsnede voorbouw; gevel klassenbouw en grote koer (1930) (2 exemplaren) 
   nr.14  doorsnede over klassenbouw, kapel en feestzaal (1930) (2 exemplaren) 
   nr.15  achtergevel kapel en feestzaal; zijgevel achterbouw, kapel en feestzaal (1930)  
   (2 exemplaren) 
   nr.16  doorsnede studieblok en keukenkoer; zicht achtergevel voorblok (1930) 
   (2 exemplaren) 
   nr.17  doorsnede keukenkoer; doorsnede dubbeltrap, klassen en keukenkoer (1930) 
   (2 exemplaren) 
   nr.18  zijgevels links en rechts (1930) 
. aanwijzer voorgevel, doorsnede winkel, plan eerste verdieping, plan gelijkvloers (z.j.) 
. 2 plannen gevels koer (z.j.) 
. aanwijzer achtergevel voorbouw (z.j.) 
. aanwijzer gevels ‘keukenkoer’ (z.j.) 
. aanwijzer gevels ‘keukenkoer’ en ‘kleine koer’ (z.j.) 
. aanwijzer eerste verdieping en gelijkvloers (z.j.) 
. aanwijzer klassenbouw (z.j.) 
. aanwijzer winkelruimten (z.j.) 
. plan en doorsnede dakconstructie (z.j.) (2 ex.) 
. opschrift (z.j.) 
. doorsnede grote inkom (z.j.) 
. 3 aanwijzers ijzerwerken voorgevel (z.j.) 
. zijzicht ankering ijzerwerk (z.j.) 
. betonplan (z.j.) 
. plan deuren (1930) 
. verschillende plannen, aanwijzers, details inkomdeuren van voor- en zijgevel (z.j.) 
. tekening console (1931) 
. verschillende aanwijzers-uitslagen blauwe en witte hardsteen interieur en exterieur 
  (z.j.) 
 
 
Antwerpen 
Markgravelei-Van Schoonbekestraat 
kerkfabriek 
bouw/voltooiing Sint-Laurentiuskerk 
. plan achtergevel (z.j.): Huygh 
. doorsnede toren-koepel-achterkerk-doopkapel, zijgevel bijgebouw Van 
  Schoonbekestraat en doorsnede sacristie (z.j.): Huygh 
. ‘bijbouwingen en volledigingswerken’- plan gelijkvloers (1937): Huygh 
. ‘bijbouwingen en volledigingswerken’- doorsnede (1937): Huygh (2 ex.) 
  plannen nieuwe pastorie (z.j.): Huygh 
. plan benedenverdieping (z.j.) 
. doorsnede-hernieuwing dakbedeking (1943) (2 ex.) 
. plan benedenverdieping (1944 en 1945) 
. perspectief interieur (1946): J. Smolderen 
. doorsnede; lokalen benedenverdieping (1946): J. Smolderen 
. dakenplan voor vernieuwing van koperafdekking der koepels en daken (1948): 
  J. Smolderen 
. doorsnede; voorportaal Van Schoonbekestraat (1949): J. Smolderen 
 
 
Antwerpen 
Van Schoonbekestraat 
kerkfabriek 
bouw voorlopige Sint-Laurentiuskerk (het latere gildenhuis) 
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. liggingsplan-plattegrond (1932) 

. plattegrond-doorsnede (1932) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Cogels-Osylei 75 
wed. Jansen 
.  veranderingswerken woning: gevelplan, plattegronden, briefwisseling (z.j.) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Cogels-Osylei 79-81 
L. Jansen 
. veranderingswerken woning: geveltekeningen (19 augustus 1931) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Draakstraat 28 
L. Jansen 
. veranderingswerken woning : plattegronden gelijkvloers, 1ste verdieping en 2de verdieping, 
briefwisseling (1931) 
 
 
Antwerpen (Berchem-Groenenhoek) 
Helderstraat 305 
L. Jansen 
bouw woning ‘Semiramishalle’ 
. voorgevel (1925) 
. achtergevel (1926) 
. plattegrond inkom en kelderkeuken (1926) 
. plattegrond tussenverdieping (1926) 
. plattegrond ‘schoonverdiep’ (1926) 
. plattegrond zolder en kamerverdieping (1926) 
. doorsnede (1926)  
. gevel burelen langs koer en werkplaatsen-zijgevel langs ‘inrij-koer’ (1926) 
. doorsnede atrium burelen (1926) 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Boekenberglei 176 
eigen woning 
bouw rijwoning ‘Lianahalle’ 
. plan voorgevel (1923) 
. aanwijzer voorgevel (1923) 
. aanwijzer voorgevel - doorsnede (z.j.) 
. achtergevel (z.j.) 
. detail achtergevel (z.j.) 
. kelderplan (z.j.) 
. plattegrond benedenverdieping (z.j.) 
. plattegond ‘schoonverdiep’ (z.j.) 
. plattegrond eerste verdieping (z.j.) 
. plattegrond burelen (z.j.) 
. plattegrond bovenverdieping - werkplaats (z.j.) 
. aanwijzer eetkamer - slaapkamer ouders (z.j.) 
. aanwijzer ‘familiehall’ 
. aanwijzer benedenhal - schouw benedenhal (z.j.) 
. doorsnede pergola en langsdoorsnede (z.j.) 
. detail daken (z.j.) 
. leuning diensttrap (z.j.) 
. vloer overdekt terras (z.j.) 
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. aanwijzer eiken roostering boven ‘schoonverdiep’ (1924) 

. aanwijzer eiken roostering boven inkom (1923) 

. aanwijzer betonbalken en roostering eerste verdieping (1924) 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Boekenberglei 211 
Kerkfabriek 
. voorlopige kerk: tekening (z.j.) 
. bouw Sint-Jozefskerk: schetsen (z.j.), tekeningen (i.s.m. F. Van Reeth, 1930) 
Ps. ontwerpen Huygh en Van Reeth: kopies van originelen uit archief kerkfabriek (1928 e.v.) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Veltwijcklaan 99 
De Borger 
. veranderingswerken woning: plannen (1946) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan/Sint-Bartholomeusstraat 
kerkfabriek 
uitbreiding Sint-Bartholomeuskerk 
. bestaande toestand-plattegrond (1925) 
. funderingsplan (1925) 
. plattegrond benedenverdieping (1925) 
. zijgevels (1925) 
. achtergevel-doorsnede (1925) 
. doorsneden (1925) 
. lange doorsnede (1925) 
. aanwijzer betimmering (1925) 
. aanwijzer dakbetimmering (1925) 
. voorontwerp ‘nieuwe kerk’ zijgevel (1930) 
. voorontwerp ‘nieuwe kerk’ plattegrond (1930) 
. bestaande toestand plattegrond (1936) 
. tekeningen, schetsen, lastenboek, briefwisseling (1936-1938) 
. houtwerk (z.j.) 
. vergroting (z.j.) 
veranderingswerken n.o.v. H. Huygh: plannen, detail (1945-1950) 
 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Berkenlaan 29 
Sauter 
bouw woning ‘Sauter’ 
. plan voor- en achtergevel, zicht pergola - tuin 
. plattegrond gelijkvloers met aanleg hovingen (1935) 
. kelderplan, plattegrond verdieping en dwarse doorsnede 
. perspectief voorgevel (1935) 
  
 
Hoogstraten 
Gelmelstraat 60-62 
E.Z. Ursulinen 
werken klooster Ursulinen, het ‘Spijker’ 
 . schets koorafsluiting kapel met zijaltaren (1927) 
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Mortsel 
Liersesteenweg 
J. Rombouts 
. bouw woning: plannen (1929) 
 
 
Rumst (Reet) 
Laarstraat 
Katholiek schoolcomiteit 
i.s.m. Dieltiens 
. veranderings- en uitbreidingswerken jongensschool: plannen (z.j.) 
 
 
Vorselaar (Pulderbos) 
- 
Huygh 
bouw landhuis ‘Sint-Kruishalle’ voor de familie Huygh 
. plattegrond benedenverdieping (1939) 
. plattegrond ‘voorkoer’ en ‘dienstgebouwen’ (1939) 
. briefwisseling (1940-1941) 
. aanvraag en toestemming om bouw verder te zetten (1942)  
 
 
Wuustwezel (Gooreind) 
Kerkplaats 
E.Z. der Christelijke Scholen 
veranderings- en uitbreidingswerken meisjesschool 
. 2 plannen veranderingswerken n.o.v. S. Leurs–J. Ritzen (z.j.) 
. plattegrond gelijkvloers-verdieping (z.j.) 
. gevels-doorsnede (z.j.) 
. kelderplan; doorsnede (z.j.) 
. plattegrond gelijkvloers en eerste verdieping; plattegrond voorgevel (kapel) (z.d) 
. plattegrond eerste verdieping; plan voor- en achtergevel (z.j.) 
. plattegrond koor van de kapel (z.j.) 
. betonplannen (z.j.) 
. aanwijzers-uitslagen binnen- en buitendeuren, schouwen, ramen, (raam)dorpels, 
  ijzerwerken, blauwe hardsteen, poort, kroonlijst, kolommen zijgevel, ingemaakte 
  kasten in de klassen (allen ongedateerd), deurtje tabernakel in de kapel (1934);  
  profielen dekstuk balkon en dorpels voor- en achteraan (z.j.) 
. briefwisseling, rekeningen enz. (1932-1934) 
. plan bestaande toestand voorgevel en plattegrond n.o.v. J. Huygh (z.j.) en voor- en achtergevel en 
doorsnede n.o.v. H. Huygh (z.j.) 
 
 
Zoersel (Halle) 
- 
- 
i.s.m. M. Dieltiëns 
. aanwijzer torenconstructie kerk (z.j.) 
 
 
Zoersel (Sint-Antonius) 
Handelslei 167 
E.Z. van Duffel 
bouw klooster-ziekenhuis Bethaniënhuis, vroeger ‘Gesticht Sint-Antonius voor zinnelooze vrouwen te 
Sint-Antonius Brecht’ 
. ontwerp inplanting paviljoenen (Huygh) (1922) 
. tweewoonst hulpgeneesheren (febr. 1922) 
  plan voorgevel (Dieltiens-Huygh) 
  plan achtergevel 
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  plan zijgevel/doorsnede   
  kelderplan 
  plan gelijkvloers 
  plan verdieping 
. klooster (juni-aug. 1922)  
  kelderplan (Huygh) 
  plan gelijkvloers (Huygh) 
  plan verdieping (Huygh) 
  doorsnede en zijgevel (Huygh) 
. paviljoen voor ‘observatie’ (april 1923) (blauwdrukken in slechte staat) 
  kelderplan (Huygh en J. Haché) 
  plan gelijkvloers (Haché) 
  plan verdieping (Haché) 
. woning geestelijk bestuurder en hoofdgeneesheer (april-mei 1923) 
  voor- (Huygh), achter- (Dieltiens) en zijgevel (Dieltiens) 
  kelderplan 
  plan gelijkvloers (Huygh) 
  plan verdieping 
  dakplan 
  doorsnede (Dieltiens) 
. paviljoen voor ‘epileptici en onzindelijken’ (juni-sept. 1923) (blauwdrukken) 
  voorgevel (Haché) 
  kelderplan en 1 gewijzigd kelderplan (Haché) 
  plan gelijkvloers 
  plan verdieping-2 gewijzigde plannen (Haché) 
  dwarsdoorsnede 
. heropbouw van boerderij ‘op oude fundamenten’ 
  plattegrond (juli-sept. 1923) 
  2 gevelplannen (z.j.) 
  doorsnede op paardestal-ingang (z.j.) 
  doorsnede op veestal-schuur (z.j.) 
. gebouwen aan ‘cour de service’ (aug. 1923) 
  doorsneden 
  5 plannen voor-, achter- en zijgevels 
  gebouw voor machines en wasplaats 
. plattegronden (1923) 
. afdeling voor ‘bedlegerigen’ (september 1923) (blauwdrukken) 
  plan voorgevel (Huygh-Haché) 
  plan achtergevel (Huygh-Haché) 
  doorsnede (Huygh-Haché) 
  2 plannen zijgevel (Huygh-Haché) 
  plattegronden (Haché) 
. zuidoostgevel boerderij (z.j.) 
 
 
3.2. Buitenland 
 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
. ontwerptekeningen van een tuinwijk met verwijzingen naar begijnhofwoningen (te vgl. met tuinwijk 
Zuid-Australië van F. Van Reeth e.a. in Lier) (z.j.) 1 
. ontwerp paviljoen: ingekleurde pentekening (z.j.) 
. niet geïdentificeerde schetsen/tekeningen 
 
 
Foto’s projecten 
. kerken: Sint-Jozefskerk (Antwerpen), kerk Merksemsesteenweg (Antwerpen), 

                                                
1  Op één van de tekeningen staat het adres van de de architect vermeld: Kasteelpleinstraat, 
   Antwerpen. 
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  Sint-Laurentiuskerk (Antwerpen), Sin-Jozefskerk (Wuustwezel) 
. scholen: O.-L.-Vrouwecollege (Antwerpen), Sint-Gummaruskerk en -school (Mechelen) 
. klooster-ziekenhuis ‘Bethanïen’ (Zoersel) 
. woningen e.a.: woning ‘Sauter’ (Antwerpen), bouw paviljoen op de  
  wereldtentoonstelling van 1930  
. monument Lieven Gevaert 
 
 
5. Andere ontwerpen 
 
 
6. Wedstrijden  
. Prijskamp KMBA 1910 - ‘Verblijf voor den burgemeester der stad Antwerpen. Van Baurscheit’: 
gevelplannen, plattegronden verdiepingen, doorsnede en plannen tuin (blauwdrukken); foto’s; 
glasnegatieven 
. diploma 2de prijs voor bouwkunde van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van 
Antwerpen (1910) (kopie) 
. ‘Beknopt verslag S.P.Q.A.’ (Senatus Populusque Antverpiensis) over heraanleg Meir-Groenplaats 
(1919) 
. reglement prijs Henri Blomme (1925) 
. reglement, briefwisseling, foto’s van ontwerpen bouw ‘Paleis der Naties’ (1927) 
. wedstrijdopgave bouw monument voor oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog aan het 
station in Leuven 
. wedstrijd bouw Albert I-bibliotheek: foto van (winnend?) ontwerp  
 
 
 
7. Projecten andere architecten 
Van Malderen 
Antwerpen (Deurne) 
- (Deurne-Zuid) 
L. Catreels 
. bouw 4 woningen: tekeningen (1910) 
 
 
8. Varia 
. diploma’s-brevetten:, eretekens Eerste Wereldoorlog (1918) (kopie)  
. publicaties-documentatie (naar bibliotheek of dossier) 
  - supplement ‘Chronique des Travaux publics’ over Noord-Zuid verbinding in Brussel 
    (1909) 
  - brochure van J. Huygh over Sint-Laurentiuskerk (1930) (kopie) 
  - publicatie n.a.v. viering van J.L. Stynen als winnaar van de ‘Grote Prijs van Rome  
     voor Architectuur’ (1934) 
   - ‘L’Artisan liturgique’ (1937), met artikel over de Sint-Laurentiuskerk 
   - brochure Sint-Lievenscollege (1922) (kopie) en Sint-Rochuszaal (1997) 
   - kopies krantenartikels (o.m. over buitenverblijf, huldiging in 1906 als primus in  
     bouwkunde) 
. bundel niet-geïdentificeerde schetsen/tekeningen 
. teksten allerlei 


