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Inventaris archief Simon Van Craen (1900-1967) 
 
1. Oude inventarissen 
 
2. Personalia 
. overlijdensbericht/biografie 
. maandblad ‘Construire’ (oktober 1927), met illustraties projecten Van Craen 
 
3. Projecten 
Antwerpen 
Arthur Goemarelei 18 
E. Zusters van Sion 
. bouw kapel en klaslokalen: foto’s (1929)  
. fotoreportage over de kruisweg, naar verluidt n.o.v. A. Servaes en uitgevoerd door J. Poels  
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Boomsesteenweg 
kerkfabriek 
. bouw kerk Sint-Jan-Vianney: foto’s, prentbriefkaart (1926-1927) 
 
 
Bonheiden 
Putsesteenweg 
- 
. bouw kapel Sint-Ludwina: foto’s (1935) 
 
 
Bonheiden 
- 
Vanderkinderen 
. bouw woning: foto’s (z.j.) 
 
 
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) 
Familieplein 
kerkfabriek 
. bouw kerk Heilige-Familie: foto’s (ca. 1938) 
 
 
Galmaarden (Vollezele) 
- 
- 
. grafsteen pastoor-dichter Aloïs Walgrave: foto’s (1931) 
 
 
Lier 
Kanunnik Davidlaan-Paradijsstraat 
schoolbestuur Sint-Gummaruscollege 
. bouw klaslokalen lager onderwijs n.o.v. J. Meulepas: plannen (1923) 
. bouw woning, feestzaal e.a. n.o.v. J. Meulepas: plannen (1931) 
. bouw klaslokalen-feestzaal: foto’s (z.j.) 
 
 
Mechelen 
Bleekstraat 5 
aartsbisdom 
. heropbouw/restauratie Klein Seminarie: foto’s (na WOII) 
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Mechelen 
Hanswijkstraat 
kerkfabriek 
i.s.m. P. Rome 
. restauratie O.-L.-Vrouw van Hanswijkkerk: foto’s (vanaf 1949) 
 
 
Mechelen 
Keizerstraat 
- 
. documentatie opgraving doodskist van Margareta van Oostenrijk (1955)  
 
 
Mechelen 
hoek Kerkhoflei 45-49-Vrouwvlietstraat 
- 
i.s.m. J. Huygh 
. bouw Sint-Gummaruskerk, school en zusterhuis: foto’s (1925-1926) 
 
 
Mechelen 
Lange Ridderstraat 40 
E. Zusters van O.-L.-Vrouw van de Ham 
. heropbouw vernielde school en kapel: foto’s (na WOII) 
 
 
Mechelen 
Leopoldstraat 
nv. SEDIA 
. bouw bedrijfsgebouw: foto (1939) 
 
  
Mechelen 
Plein der Verenigde Naties (vroeger: Oefenplein) 
Mechelse Goedkope Woning 
i.s.m. Mariën en De Heyder 
. bouw groep van 104 sociale woningen: foto (jaren 1950) 
 
 
Mechelen 
Sint-Romboutskerkhof 
kerkfabriek 
. verbouwing kapel van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans tot kapel van kardinaal Mercier in de Sint-
Romboutskathedraal: plan, foto’s, beschrijving (1930); krantenartikels m.b.t. glasraam (1931) 
. plan krocht onder hoogaltaar met ligging graven (1930) 
. restauratie: details (1965) 
. dakenplan (z.j.) 
. foto’s, prentbriefkaarten 
 
 
Mechelen 
Tervuursesteenweg 2-Colomalaan 1 
vzw Dames de Marie 
. bouw feestzaal Coloma-instituut n.o.v. E. Richir: plannen (1924) 
. veranderingswerken klassen-feestzaal: plannen (1939) 
. uitbreiding: plannen (1959) 
. uitbreiding: plannen (1962) 
. opmetingstekening (z.j.) 
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Mechelen 
Veemarkt 74 
eigen woning 
. plattegronden woning (z.j.) 
 
 
Mechelen 
Veemarkt-Lange Heergracht-Blokstraat 
vzw ‘Aartsbisschoppelijke colleges en gestichten van de provincie Antwerpen’ 
. bouw nieuwe klaslokalen en feestzaal Sint-Romboutscollege: kadastrale plannen, gevelplan, foto’s (1931-
1938?) 
. vleugel lagere school: perspectief (1960) 
. bouw klassen langs Paardenstraat: plan (z.j.) 
. uitbreiding langs de Blokstraat: plannen, detail (z.j.) 
 
 
Mortsel 
Osylei 
kerkfabriek 
. bouw kerk Sint-Lodewijk: foto (1935) 
 
 
Sint-Katelijne-Waver 
IJzerenveld 147 
aartsbisdom 
. bouw Sint-Jozefseminarie: foto’s, prentbriefkaarten, beschrijving kapel, knipsels (1933-1936)  
 
 
Ternat (Sint-Katharina-Lombeek) 
- 
kerkfabriek 
. bouw Sint-Jozefskerk: foto’s maquette (z.j.) 
 
 
 
Niet gelokaliseerd 
2 woningontwerpen 
 
 
4. 
 
5. Andere ontwerpen 
. meubelontwerpen (z.j.) 
 


