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Inventaris archief Hendrik-Adolf Wittocx (1893-1965) 
 
 
1. Oude inventarissen 
- 
 
 
2. Personalia 
. opleiding 
academietekeningen (1908-1912), o.m. van een koloniaal museum (1910), woning bouwmeester 
(1912), provinciaal mueum (1910), museum stad Laval, volksboekerij (1908) 
portretten/tekeningen naar levend model (1912-1918), waarvan enkele gerealiseerd in Rotterdam 
tijdens de oorlogsjaren   
 
. professoraat academie: constructietekeningen leerlingen van o.m. ramen, daken (b.v. opmeting 
dakgebinte Vleeshuis 1941), deuren, metselwerk, houtverbindingen, kroonlijsten (ca. 1940-1970); 
brochure ‘in memoriam prof. wittocx’ 
 
. schetsboeken (1919 en jaren 1930)   
 
 
3. Projecten 
 
Antwerpen 
Falconrui 21 
stadsbestuur 
H. Wittocx i.s.m. P. Smekens 
. opmetingstekeningen terrein en bestaande toestand Falconkazerne (1950) 
. bouw Zeemanshuis: plannen, details, foto’s, krantenknipsels (1950) 
 
 
Antwerpen 
Frankrijklei 8/Kipdorpvest 
Maatschappij Malpertuus 
. verbouwing woning tot café mat zalen: plannen (1928)  
 
 
Antwerpen 
Muizenstraat 6 
R. Holvoet 
. veranderingswerken woning: plannen (1926) 
 
 
Antwerpen 
Volhardingsstraat 10 
E. Nieuwinckel 
. bouw appartementsgebouw: plannen, details, inrichting (1955-1956) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Jan Moorkenssstraat 
G. Demarbaix 
. bouw woning: plannen (z.j.) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan 
E. Van Hool 
. bouw woning: plannen (1924) 
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Antwerpen (Merksem) 
Van Praetlei 
E. Van Hool 
. bouw woning: plannen (1924) 
 
 
Antwerpen 
- 
- 
. bouw zetel raad van de orde van architecten provincie Antwerpen: plannen (niet uitgevoerd) 
 
 
Brasschaat 
Bredabaan 
gemeentebestuur 
. aanlegplan stadspark (Brusselse tuinarchitect, 1929) 
. bouw afsluiting en twee woningen aan het gemeentepark: voorontwerp, plannen, details, lastenboek, 
briefwisseling (1930-1932)  
. uitbreiding woning: plannen, details, lastenboek (1934-1935)   
 
 
Brasschaat (gehucht Vriesdonk) 
Bredabaan 
O.W. Molkau 
. bouw landhuis: plannen (1929) 
 
 
Brasschaat 
Leopoldslei 57 
J. Verbruggen 
. bouw woning: plan (1939) 
 
 
Brasschaat 
Zegersdreef 
L. De Winter 
. bouw woning: plannen, details (1947) 
 
 
Boom 
Antwerpsestraat 
- 
. bouw nieuw gemeentehuis en vredegerecht: liggingsplan (z.j.) 
 
 
Kalmthout 
Putsesteenweg 
E. van Heybeeck 
. bouw woning ’t Wit Hoefken voorontwerp, plannen, details, lastenboek, foto’s, briefwisseling (1935-
1941) 
 
 
3.2. Buitenland 
- 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
. ontwerp lanterneau en koepel voor expositiezaal t.b.v. A. Baeyens (1930) 
. aanwijzer glas-in-lood woning Mortelmans (1928) 
. foto’s van woningen 
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4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening 
. Antwerpen: plan nieuwe lijnrichting met aanduiding van de te onteigenen eigendommen tot 
verbreding van de Schoenmarkt, Meirbug en gedeelte der Wiegstraat en Eiermarkt (1920) 
. Antwerpen: kadastraal uittreksel Krijgsbaan-steenweg Antwerpen-Mechelen (1922) 
. Antwerpen: Frankrijklei  ter hoogte van Maria-Theresiastraat (1924) 
. Antwerpen: uitbreidingsplan en stedenbouwkundig onderzoek Merksem (1949) 
. Antwerpen: uitbreidingsplan Antwerpen n.o.v. dhr. Kretsveld (?)(z.j.) 
. Antwerpen: percellering buurt Van Dijckkaai-stadhuis (z.j.) 
. Mechelen: IJzeren Leen (z.j., vermoedelijk 1919) 
 
 
5. Andere ontwerpen 
. ontwerp ‘Vlaamsche eetkamer’ (1925) 
. ontwerp arcaturen (1931) 
. ontwerp ramen (1941) 
 
 
6. Wedstrijden 
- 
 
 
7. Projectdossiers andere architecten 
- 
 
 
8. Varia 
. expertiseverslagen 


