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Inventaris archief Jean-Jacques Jacobs (1909-1991) 
 
1. Oude inventarissen 
geen archivalia aanwezig 
 
 
2. Personalia 
 
2.1. Biografie 
. briefwisseling (z.j.), naamkaartjes (z.j.) 
. foto’s 
 
2.2. Opleiding 
. lagere school: palmares (1922-1924) 
. academie: palmares (1927-1928), inschrijvingskaart (1928-1929), ontwerpopgaven academie (z.j.) 
. KMBA-prijs en Prijskamp Blomme (details cf. 6:wedstrijden) 
. Koninklijk Vlaams Conservatorium: inschrijvingsbewijzen (1922-1924) 
 
2.3. Loopbaan 
. in dienstverband bij architect J. Westenberg: verklaring (1930) 
. promotiemateriaal (circa 1932) 
. provinciaal inschrijvingsnummer (1939) 
. in dienst van stad Antwerpen-Bestuur der Stadswerken: briefwisseling (1940-1941) 
 
2.4. Onderzoek en documentatie 
. artikels: Bâtir (1937), L’Architecture d’Aujourd’hui (1957) 
. tentoonstellingen architectuur: interieur in Stichting Ravenna (1957), tentoonstelling ‘Nieuwe 
materialen’ (1958) 
. tentoonstellingen grafiek en schilderijen (1935) 
. bouw schuilpaatsen (1952) 
. bouwdocumentatie: standaardbestek FAB, tekeningen 
. documentatie gebouwen: modelwoning Braem/Duroxhuis, Cité Radieuse, CBS-Tower (1969) 
. documentatie architecten: 
. documentatie verkavelingen: Antwerpen Linkeroever, Brasschaat, Deurne, Edegem, Hoboken, 
Wilrijk, Kontich, Mortsel, Schilde 
 
 
 
 
3. Projecten architectuur 
3.1. België 
Aalst 
- (stadspark) 
stadsbestuur 
. wedstrijd bouw zwembad met café (motto Kultuur): reglement, tekeningen, conceptnota (1936) 
doos/ladenkast 
 
 
Antwerpen           132 
Akkerwindestraat 
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G. Gabriëls 
. bouw winkel: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1964) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Beeldhouwersstraat 
J.J. De Smedt 
. veranderingswerken woning met praktijkruimte: tekeningen (1976) 
 
 
Antwerpen 
Beukenlaan 
Amelinckx 
. bouw/inrichting appartementsgebouw: tekeningen, administratief dossier (1956) 
 
 
Antwerpen  
Beukenlaan 
Pepermans 
. bouw appartementen: ontwerpen (1959) 
 
 
Antwerpen 
Broederminstraat 
G. Baeck (?) 
. bouw rijwoning: tekeningen (1932) 
 
 
Antwerpen 
De Gryspeerstraat 
- 
. bouw ‘woning C’: tekening (1932) 
ladenkast 
 
 
Antwerpen           
Della Faillelaan 
Pepermans 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen 
Diepestraat 
Compagnie Singer 
. ontwerp winkelpui: tekening, lastenboek (1953) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Grote Pieter Potstraat 
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J. Bogaers 
. inrichting drukkerij: tekeningen (1954) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Falconrui 
H. van Gaver 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1969) 
 
 
Antwerpen 
hoek Gemeentestraat-Van Arteveldestraat 
- 
. interieur- en meubelontwerp: tekeningen (1967) 
 
 
Antwerpen        
Haenegraefstraat-Van Bergenstraat (Linkeroever) 
Muller en Jorens 
. aanleg Linkeroever i.o.v. Imalso: tekeningen (z.j.) 
. bouw appartementsgebouw n.o.v. S. Pieret: tekeningen (1963) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen 
Jacob Jacobsstraat 
Schoonbaert (winkel Bartson’s) 
. veranderingswerken winkelhuis n.o.v. A. Van Braekel: tekeningen (1953) 
. veranderingswerken/inrichting winkelhuis: tekeningen (1965-1966) 
. inrichting winkel: tekeningen, administratief dossier (1969) 
doos 
 
 
Antwerpen   
Jan Van Rijswijcklaan 
- 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1953) 
 
 
Antwerpen 
Lange Brilstraat 
M. De Schrijver 
. veranderingswerken/inrichting bodega: tekeningen (1952) 
 
 
Antwerpen 
Lange Lobroekstraat 
- 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen (z.j.) 
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Antwerpen 
Magdalenastraat 
L. Tenenbaum 
. bestaande toestand n.o.v. C. Meysman: tekeningen (1952) 
. veranderingswerken rijwoning met diamantzagerij: tekeningen (1952) 
 
 
Antwerpen 
hoek Markgravelei-Van Schoonbekestraat 
- 
. bouw appartementsgebouw: nota (1932) 
doos 
 
 
Antwerpen           101 
Potgieterstraat 
C. Van Brusselen 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1957) 
 
 
Antwerpen 
Ossenmarkt 
Van Alstein 
. veranderingswerken winkelhuis n.o.v. W. Delen: tekeningen (1955) 
. inrichting winkelhuis: tekeningen, administratief dossier (1979-1980)  
 
 
Antwerpen           134 
Osystraat  
Behaeghel 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1960) 
. veranderingswerken appartement: tekeningen (1964) 
rol 
 
 
Antwerpen 
Pruynenstraat 
J. Jacobs 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, administratief dossier (1963) 
 
 
Antwerpen           127 
Quellinstraat 
J. Le Block en A. Berken 
. veranderingswerken winkelpui: tekeningen, foto’s (1962) 
 
 
Antwerpen            
Sint-Jacobsmarkt 89 
R. Van Alstein 
. bestaande toestand-veranderingswerken n.o.v. J. De Munter: tekeningen (1945-1946) 
. veranderingswerken/inrichting winkelhuis: tekeningen, administratief dossier (1970-1971) 
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. veranderingswerken winkelhuis: plan (1990) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen            
Teniersplaats 
Van Der Linden 
. veranderingswerken winkelpui patisserie-laiterie: tekeningen (1937) 
 
 
Antwerpen 
Van Trierstraat 
- 
. bouw rijwoning en werkplaats: voorontwerp (z.j.) 
 
 
Antwerpen 
Van Wesenbekestraat 
A. Loppa 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen (1954-1961) 
 
 
Antwerpen 
Vlaamse Kunstlaan 45 
A. Jacobs 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier, foto’s (1934-1938) 
doos/rol/ladenkast 
 
 
Antwerpen 
Vlaamse Kunstlaan 
H. Van Runckelen 
. bouw rijwoning: tekeningen (1938) 
 
 
Antwerpen 
Zandvlietstraat 
C. De Pauw 
. veranderingswerken rijwoning (architect onleesbaar, 1957) 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1963) 
 
 
Antwerpen           
- (Antwerpen-West) 
Gabriëls 
. bouw woning (1963) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
hoek Bacchuslaan-Wapnstilstandslaan 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1953) 
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Antwerpen (Berchem) 
F. Baudoinstraat 
F. Delie 
. bouw rijwoning: voorontwerp (z.j.) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Brilschans 
- 
. wedstrijd bouw nieuw gemeentehuis: reglement (1972) 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Grote Steenweg 
Ferdinand 
. meubelontwerp (1962) 
 
 
Antwerpen (Berchem)        148/+rol 
Lode Van Berckenlaan 
L. Hancké 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1970) 
 
 
Antwerpen (Berchem)         
Neptunusstraat 
- 
. bouw rijwoning: tekeningen (z.j.) 
 
 
Antwerpen (Berchem)         129 
Posthoflei 
H. Neirinckx 
. veranderingswerken drukkerij: tekeningen, administratief dossier, knipsels (1963-1969) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)         103 
Kerkendijk 
J. Van Gerwer 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, administratief dossier (1956-1957) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)         124+rol 
hoek Kortrijkstraat-Turckstraat 
C. Van Brusselen 
. veranderingswerken woning: tekeningen, administratief dossier (1962-1968) 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
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Verzoeningsstraat 
F. Dieltjens 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1962) 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
August Petenlei 
Dams 
. inrichting: meubelontwerp (1964) 
doos 
 
 
Antwerpen (Deurne)        108/+rol 
hoek Boekenberglei-Menegemlei 
J. Michel 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1958) 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Clara Snellingsstraat 
Daeninck 
. meubelontwerp woning (1974) 
 
 
Antwerpen (Deurne)        101 
De Borrekensstraat 29 
C. Van Brusselen 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, administratief dossier (1955-1956) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
De Borrekensstraat 31 
E. Claes 
. inrichting rijwoning: tekeningen, administratief dossier (1964-1965) 
doos 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
G.F. Messingstraat 
G. Van Lunter 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw rijwoning: voorontwerp (z.j.) 
doos 
 
 
Antwerpen (Deurne)        102 
Jozef Verbovenlei 25 
J. Michel 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, details (1956-1957) 
doos/rol 
 



 8 

 
Antwerpen (Deurne) 
Oud Kasteelplein 
R. en W. Heirstraeten 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (1960-1962) 
doos 
 
 
Antwerpen (Deurne)        110 
Ed. Van Steenbergenlaan 42 
A. Van De Velde-De Ridder 
. bouw woning: tekeningen (1958-1959) 
rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)        149 
Ed. Van Steenbergenlaan 46 
H. Mertens 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, administratief dossier (1970) 
rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)         
Oudkasteelplein 
R. en W. Heirstraaten 
. bouw tweewoonst: tekeningen (1960-1962) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Van Erstenstraat 
Michel 
. bouw rijwoning n.o.v. J.R. Bossaerts: tekeningen (1951) 
. veranderingswerken: tekeningen (1961) 
 
 
Antwerpen (Deurne)        120 
Velduillaan 4 (Zwarte Arend) 
R. Maertens 
. bouw rijwoning: tekeningen, administratief dossier (1961) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Ekeren)        +rol 
Hof Van Delftstraat 
De Ridder 
. bouw woning: foto’s (1960) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Hoogboomsesteenweg 
De Baere 
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. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
 
 
Antwerpen (Ekeren)        +rol 
Kapelsesteenweg 
Meyvis 
. voorontwerp appartementsgebouw met 2 winkels (1959) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Maria Theresialaan 
De Kegel 
. bouw woning: tekeningen (z.d.) 
 
 
Antwerpen (Ekeren)        114 
Sint-Lucaslaan 
M. Dierckx 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (1959) 
rol 
 
 
Antwerpen (Ekeren)        104 
Sint-Lucaslaan (buurt Hoogpadlaan) 
Clement 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen (1957) 
rol 
 
 
Antwerpen (Ekeren)        146 
Sint-Lucaslaan 
Hertsens 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, meubelontwerp (1963-1964) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
hoek steenweg van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom en Veltwijcklaan 
Derik-De Wette 
i.s.m. G. Saenen (?) 
. bouw benzinestation en woning: tekeningen (1952) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren)         rol 
- (Mariaburg) 
Saenen 
. bouw woning: tekeningen (1961) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 



 10 

- 
. bouw landhuis: tekeningen (1937) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 
- 
. bouw rijwoning (voor 2 gezinnen): voorontwerp (1953) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 
- 
. bouw woning (‘kleine woning’): voorontwerp (1954) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 
- 
. villa (1969) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan 
Renschaw 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw woning: tekeningen (z.d.) 
 
 
Antwerpen (Merksem)       
Bredabaan 
- 
i.s.m. G. Saenen 
. bestaande toestand n.o.v. U. De Meyer (1937) 
. veranderingswerken cinema Astoria: tekeningen (1937) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Kroonlaan 
Verhoeven/Coenegracht 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, foto (z.d.) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Schijnpoortweg 
Nm Sportpaleis Antwerpen 
. bouw Sportpaleis: wedstrijdreglement (1931) 
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doos/ladenkast 
 
 
Antwerpen (Merksem)        
- 
- 
. wedstrijd bouw gemeentehuis: wedstrijdreglement/algemene info, tekeningen, briefwisseling, foto’s, 
info over andere deelnemers (1951) 
doos/rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Oosterveldlaan 
B. FrajerMauer 
. bouw woning n.o.v. Cols-De Roeck (1926) 
. veranderingswerken: tekeningen (1974-1975) 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)         150 
Vierendeelstraat 
J.R. Deisz 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1972) 
rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)         121 
Zinkhoevelaan 
F. Van Borm 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961) 
rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)    
- 
Van Loock 
. voorontwerpen woning (1951) 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
- 
- 
. bouw woning: tekeningen (1955) 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
- (De Bist) 
- 
. ideeënprijskamp aanleg De Bist: reglement, tekening (1960) 
doos 
 
 
Antwerpen (Zandvliet)         101a 
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Putsebaan 
Goossens 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1958-1959) 
doos/rol 
 
 
Boechout           151 
Hugo Verrieststraat 
E. Weyn 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1973) 
 
 
Bornem           146 
Rijkenhoek 
Van Boom 
. bouw woning: tekeningen, meubel- en interieurontwerp (1966-1967) 
. uitbreiding praktijkruimte: tekeningen (1969) 
doos/rol 
 
 
Borsbeek           153 
August Van Putlei 
P. Nelissen 
. bouw woning: tekeningen (1973) 
 
 
Brasschaat 
Alfreduslei (Mariaburg) 
Decroix-Masset 
. bouw landhuis: tekening (z.j.) 
doos 
 
 
Brasschaat  
Antoinettelei (Mariaburg) 
Henaux 
i.s.m. Saenen 
. bouw woning (z.d.) 
 
 
Brasschaat 
Boskapellei 
Balcaen en Peeters 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw van 2 premiewoningen: tekeningen (1954) 
 
 
Brasschaat 
Bisschoppenhoflei 
De Proost 
. bouw premiewoning: tekeningen (1953) 
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Brasschaat 
De Mollei 
H. De Laet 
. bouw KLE-woning: tekeningen (1954) 
 
 
Brasschaat 
Kapellensteenweg 
Kobessen 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw “uitstallingsraam”: tekeningen (1950) 
 
 
Brasschaat 
Michielsedreef 
- 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw woning: foto (z.d.) 
 
 
Brasschaat 
Mollei 
H. De Laet 
. bouw premiewoning: tekeningen (1954) 
 
 
Brasschaat 
Pauwelslei 
G. de Boeck 
. bouw dubbelwoning: tekeningen (1953) 
 
 
Brasschaat 
- 
nm Ria Beach 
. bouw clubhuis tennisclub: tekeningen (1947) 
 
 
Brasschaat   +rol 
- 
- 
. bouw drank-, eet- en slaaphuis (1935) 
 
 
Brasschaat 
-  
- 
. voorontwerp woning (1937) 
 
 
Brasschaat 
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- (Caert sic) 
gemeentebestuur 
. ontwerp gemeenteschool (z.j) 
Bijgevoegd: schoolgebouw n.o.v. R. Van Der Aa, Bredabaan in Brasschaat (z.j.) 
  jongens- en meisjesschool n.o..v E. van Ballaer, Caert in 

Brasschaat(1943/1946)  
 
 
Brasschaat 
- (Mariaburg) 
- 
. voorontwerp villa (1937) 
 
 
Brasschaat 
- (Mariaburg) 
- 
. voorontwerp 2 villa’s (1937) 
 
 
Brecht 
- 
Rombouts 
. bouw woning met schrijnwerkersatelier: tekeningen (z.d.) 
 
Brecht 
- (Cambeenbosheide) 
- 
. verkaveling tekeningen (1959) 
 
 
Brecht (Sint-Job-in-’t Goor)       142/+rol 
Fazantlaan 
M. Van De Vijver 
. bouw woning: tekeningen (1968) 
 
 
Brussel (Ukkel) 
- 
- 
. wedstrijd bouw Sint-Pieterskerk: reglement/tekeningen (1937) 
doos 
 
 
Charlerloi (Montignies-sur-Sambre) 
- 
- 
. wedstrijd bouw ‘une école de jeunes estropies’: reglement, tekeningen, briefwisseling (1938) 
doos 
 
 
Edegem          123 
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F. Verbiestlaan 
Geens 
. veranderingswerken hoeve: ontwerpen, tekeningen, foto’s (1961-1962) 
rol 
 
 
Edegem 
F. Verbiestlaan 
Jacobs 
. bouw woning: foto’s (1962) 
 
 
Edegem          139 
Hovestraat 
L. De Rijck 
. bouw woning: tekeningen (1962-1965) 
rol 
 
 
Edegem 
Ing. Haesaertslaan 
Neirinckx 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1959) 
 
 
Edegem           107 
(Missenburg) 
E. Gevers 
. veranderingswerken woning Missenburg: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958) 
 
 
Edegem           119 
Pieter Coudenberglaan 
L. Krut 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1960-1961) 
rol 
 
 
Edegem 
Ter Voortlaan 
L. Krut 
. bouw woning: tekeningen (1960) 
 
 
Edegem           113 
Vestinglaan of Ing. Haesaertlaan 
Maldoy-Cox 
. bouw premiewoning: tekeningen, lastenboek (1959) 
rol 
 
 
Edegem           112 
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Vestinglaan 
Neirinckx-Simpson 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1959-1960) 
rol 
 
 
Genk            141 
Bonderstraat 
I. Naessens 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, administratief dossier (1967) 
doos 
 
 
Genk 
Evence Coppéelaan 21 
M. Dierckx 
. bouw woning n.o.v. C. Ghysen (1958) 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, administratief dossier (1970) 
doos 
 
 
Herentals           158 
- (Noorderwijk) 
G. Sterckx 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen (1978) 
doos 
 
 
Herentals           125 
- 
J. Van Thielen 
. bouw woning: tekeningen, interieurontwerp (1962-1963) 
doos/rol 
 
 
Kalmthout           140 
Heibloemlaan 32 
R. Van Alstein 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, administratief dossier (1966-1968) 
doos 
 
 
Kapellen 
- 
- 
i.s.m. Saenen 
. bouw bungalow: tekeningen, foto’s (1936-1937) 
plannenkast/ladenkast 
 
 
Kontich 
Bautersemstraat 
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W. Vereecken-De Vos 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (1969) 
 
 
Kontich 
Groeningenlei 
P. Ferdinand 
. bouw woning en landbouwgebouwen: tekeningen (1968) 
 
 
Kontich 
Holle Weg 
A. Vanden Bil 
. ontwerp woning (1952) 
 
 
Kontich          122 
Koningin Astridlaan 
J. Claes 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, administratief dossier (1961-1965) 
doos/rol 
 
 
Leuven 
- 
- 
. winkelhuis: tekeningen (z.d.) 
 
 
Lokeren 
- 
- 
. wedstrijd bouw stadsfeestzaal: tekeningen, briefwisseling (1952/1953) 
doos/rol 
 
 
Londerzeel          155 
Kievitstraat 
Van Rensbergen 
. bouw woning: tekeningen (1978) 
rol 
 
 
Luik 
Place Xavier Neujean 
stadsbestuur 
. wedstrijd bouw gemeentelijk zwembad: reglement/plan (1936) 
doos 
 
 
Machelen 
- 
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gemeentebestuur 
. ideeënwedstrijd bouw gemeentehuis-cultureel centrum: reglement, briefwisseling, foto’s (1958) 
 
 
Mol            138 
Romelaan 
J. Hardies 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, meubelontwerp (1965) 
rol 
 
 
Mortsel 
Damhertenlaan 
Rausenberger 
. inrichting woning: meubelontwerp (1967) 
 
 
Mortsel 
- 
A. Mertens 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
 
 
Mortsel 
- 
Denissen 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw halfvrijstaande woning: voorontwerp (1937) 
doos 
 
 
Mortsel 
Guido Gezellelaan 
Comité Lieven Gevaertgedenkteken 
. wedstrijdontwerp Gevaertgedenkteken: reglement, conceptnota, tekeningen, briefwisseling (1937) 
doos 
 
 
Nijlen            rol 
Paddekoten 
L. Jacobs 
. bouw bungalow: tekeningen (1937) 
 
 
Nijlen (Kessel) 
- 
Vleminkx 
. ontwerp landhuis (1952) 
 
 
Schilde           128 
Missionarislei 
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F. Eeckels 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, meubelontwerp (1962-1963) 
 
 
Schilde           100 
Klein Waterstraatsevelden 
F. Gandenberger 
. bouw landhuis: voorontwerp, tekeningen (1954-1955) 
rol 
 
 
Schilde 
- 
- 
. bouw bungalow: tekeningen (1955) 
 
 
Schilde 
- 
- 
. bouw woning: tekeningen (1951) 
 
 
Schoten 
Bredabaan 
Donckers 
. bouw werkplaats: tekening (1965) 
doos 
 
 
Schoten 
hoek Bredabaan-Kapellensteenweg 
G. Godfrin 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (z.j.) 
doos 
 
 
Schoten           150 
Hans Memlingstraat 
Theeuws 
. bouw woning: tekeningen (1971) 
doos 
 
 
Schoten 
Invaliedenlaan 
V. Mees-Bouwmans 
. bouw woning: tekeningen (1958) 
doos 
 
 



 20 

Schoten           105 
Invaliedenlaan 
J. Hardies 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958) 
doos 
 
 
Schoten           133 
Lusthofdreef 
A. De Leeuw 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, foto’s (1964) 
doos/rol 
 
 
Schoten           136 
Nelelaan 4 (Heikant) 
G. Versele 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (1964-1966) 
doos/rol 
 
 
Schoten 
Wezelsebaan 
R. Mendes 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1958) 
doos 
 
 
Sint-Truiden 
- 
-  
. wedstrijdontwerp gebouwencomplex (1951) 
 
 
Stabroek (Hoevenen) 
Antwerpsesteenweg 
A. Berkhof-E. Driessens 
i.s.m. G. Saenen 
. bouw premiewoning: tekeningen (1951) 
 
 
Stoumont (La Gleize) 
- (terreinen Le Rosier) 
- 
. bouw woning: tekeningen (1935) 
 
 
Turnhout          154 
Mesesstraat 
K. Moelans 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1975) 
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Westerlo (Oevel)          
- (langs autosnelweg/industriegebied Geel) 
- 
i.s.m. G. Saenen 
. voorontwerp motel-restaurant (1966) 
rol 
 
 
Zandhoven 
- 
Hermans 
. bouw landhuis: tekeningen (1952) 
 
 
Zandhoven 
- 
Leirs-Vaes 
. bouw landhuis: tekeningen (1952) 
 
 
Zoersel 
Schriekheide (sic; Schriekbos?) 
Wolput 
. bouw bungalow: tekeningen (1956) 
 
 
Zoutleeuw (Halle-Booienhoven)      1975 
Dorpsstraat 
R. Schiemsky 
. bouw villa: tekeningen (1960) 
 
 
Zoutleeuw (Halle-Booienhoven) 
- 
H. Boyen 
. voorontwerp lanhuis (z.j.) 
 
 
Zoutleeuw (Halle-Booienhoeven) 
- 
gemeentebestuur 
. gemeentehuis-jongensschool: tekeningen (1956) 
 
 
3.2. Buitenland 
. Canada, Le concours international Calvert House pour la maison canadienne de demain: reglement, 
briefwisseling (1953-1954) 
. Nederland (Rotterdam), monument voor G.J. De Jongh: reglement/tekeningen, briefwisseling (1930) 
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3.3. Niet geïdentificeerd 
. dokterswoning: tekeningen (1938) 
. ‘centre médical’: tekening (z.j.) 
. ontwerp bloemenwinkel (z.j.) 
. ontwerptekeningen meubels (z.j.) 
. woning in Halle (?) i.o.v H. Wesenbeek-Wellens (z.j.). ontwerptekeningen academie (z.j.) 
. voorontwerp ‘ener woning’ (z.j.) 
. voorontwerp woning (z.j.) 
. ontwerp woningen model ‘Standerd’ A6-B6-C4-C6 (z.j.) 
. voorontwerp villa (z.j.) 
 
 
 
4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening 
geen archivalia aanwezig 
 
 
 
5. Andere ontwerpen 
5.1. Grafiek 
. kaftontwerp tijdschrift KMBA: reglement, tekeningen (1929-1930) 
. aanplakbrief/zegel De Dekoratieve Kunsten: tekeningen, briefwisseling (1930) 
. plakbrief Belgische deelname wereldtentoonstelling New York 1939: reglement (1938) 
5.2. Literatuur 
. manuscripten (z.j.) 
 
 
 
6. Wedstrijden 
. Prijs Henri Blomme: briefwisseling, knipsel (1928) 
. kaftontwerp tijdschrift KMBA: reglement, tekeningen (1929-1930) 
. aanplakbrief/zegel De Dekoratieve Kunsten: tekeningen, briefwisseling (1930) 
. Prijskamp KMBA ‘Een districtscommissariaat in Belgisch Congo’: reglement (1930) 
. Nederland (Rotterdam), monument voor G.J. De Jongh: reglement met tekeningen, briefwisseling 
(1930) 
. Kring voor Bouwkunde centrale wachtplaats met bureel en aanhorigheden van autobusdient: 
reglement, tekeningen (1930-1931) 
. Kring voor Bouwkunde eengezinswoning in tuinwijk/woonkameruitrusting: reglement (1930-1931) 
. Antwerpen (Merksem), Sportpaleis (1931): reglement/tekening  
. Prijs Henri Blomme: reglement (1931) 
. Kring voor Bouwkunde - dagbladkiosk met publiciteitsgelegenheid: reglement (1931-1932) 
. Kring voor Bouwkunde clubgebouw voor kunstenaars: reglement (1932-1933) 
. Vakvereniging der Bouwmeesters – alleenstaande woning in de buurt van een grote stad: reglement 
(1933) 
. Prijskamp KMBA ‘Een centrum van onderwijs voor Schone Kunsten’ (motto Isegrim): reglement, 
knipsel, diploma (1935) 
. Aalst, zwembad met café (motto Kultuur): reglement, tekeningen, conceptnota (1936) 
. Luik, Place Xavier Neujean, nieuw gemeentelijk zwembad: reglement/plan (1936) 
. Association Professionelle des Architectes Belges – prijskamp Gillion 1936: briefwisseling (1936) 
. Prijs van de Ven 1937: briefwisseling, uitslag (1937) 
. Brussel (Ukkel), Sint-Pieterskerk: reglement met tekeningen (1937) 
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. Mortsel, Guido Gezellelaan, Lieven Gevaert-gedenkteken: reglement, conceptnota, tekeningen, 
briefwisseling (1937) 
. [Association Professionelle des Architectes Belges – 4de Prijskamp René Gillion 1938] jeugdherberg: 
tekeningen (z.j.) 
. Prijs van de Ven 1938: briefwisseling (1938) 
. Prijskamp KMBA 1938 – een nieuw raadhuis voor Berchem-voorstad: reglement (1938) 
. plakbrief Belgische deelname wereldtentoonstelling New York 1939: reglement (1938) 
. Association Professionelle des Architectes Belges – prijskamp Gillion 1938 – een jeugdherberg: 
reglement (1938) 
. Charlerloi (Montignies-sur-Sambre), une école de jeunes estropies (1938): reglement, tekeningen, 
briefwisseling (1938) 
. Kring voor Bouwkunde – academie van Schone Kunsten: reglement (1938) 
. Association Professionelle des Architectes Belges – inrichting wandelweg aan de Naamse poort 
Brussel: reglement (1939) 
. Antwerpen (Merksem), nieuw gemeentehuis: reglement/algemene info en tekeningen, briefwisseling, 
foto’s, info over andere deelnemers (1951) 
. Prijs Van De Ven: briefwisseling, foto (1953) 
. Lokeren, stadsfeestzaal: tekeningen, briefwisseling (1952/1953) 
. Canada, Le concours international Calvert House pour la maison canadienne de demain: reglement, 
briefwisseling (1953-1954) 
. Prijs van de Ven 1957: uitslag (1957) 
. Machelen, ideeënwedstrijd nieuw gemeentehuis-cultureel centrum: reglement, briefwisseling, foto’s 
(1958) 
. Antwerpen (Wilrijk), ideeënprijskamp aanleg De Bist: reglement, tekening (1960) 
. Antwerpen (Berchem), nieuw gemeentehuis: reglement (1972) 
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7. Projectdossiers andere architecten 
 
7.1. Gerard Saenen 
7.1.1. Algemeen (briefwisseling jaren 1930) 
 
7.1.2. Architectuurprojecten 
Antwerpen 
Jan Van Rijswijcklaan 150 
Geuens 
. bouw rijwoning: tekeningen (1953-1955) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Minderbroedersrui 11 
B.K.S.I. 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1946) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Provinciestraat 206 
R.Rosenfeld-Wendum 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen (1955) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Quellinstraat 26 
Van Regenmortel-Persyn 
. veranderingswerken winkelhuis/bouw winkelpui: tekeningen (1962) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Straatsburgbrug/Kaai 137 
SA Chrysler 
. technische tekeningen magazijn (1958) 
. veranderingswerken garage: tekeningen (1964) 
doos 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Turnhoutsebaan 9 
De Clerck 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1954) 
doos 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Twee Gezusterslaan 
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V. Stefens 
. bouw premiewoning: tekeningen (1948) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Hoogboomsesteenweg (Hoogboom) 
De Baere 
. bouw vrijstaande woning (Kleine Landeigendom): tekeningen (1952) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Oude Baan 
G. Vekemans 
. bouw premiewoning: tekeningen (1954) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Oude Bergsebaan 91 
R. Dubbelloy 
. bouw duivenhok: tekeningen (1951) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
hoek Oude Baan 81-Pastoor Goetschalckxstraat 
L. Duytschaever 
. veranderingswerken bakkerij: tekeningen (1953) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Rozenhoflaan 
J. Loopmans 
. bouw halfvrijsstaande woning: tekening (z.j.) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
hoek Schrieckstraat-Alfons De Schutterstraat 
Mariman-De Koninck 
. veranderingswerken bakkerij: tekeningen (1954) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
hoek Steenweg van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom-Veltwijcklaan 
J. Pelsmaekers 
. bouw werkplaats: tekeningen (1954) 
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Antwerpen (Ekeren) 
Veltwijcklaan 
Van Riel J. en Van Riel M. 
. bouw twee gekoppelde landhuizen: tekeningen (1955) 
doos 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 
J. Van Schoor 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen (z.d.) 
doos 
 
 
Antwerpen (Hoboken) 
Krugerstraat 
A. Schaerlaken 
. bouw winkelhuis met appartementen: tekeningen (1961) 
doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Floraliënlaan 
B. Willems 
. bouw woning: tekeningen (1955) 
doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
hoek Laarstraat-Zinkhoevelaan 
D. Westdorp 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen (z.d.) 
doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Palmanshoevestraat 
Mathieu-Bogaers 
. bouw rijwoning: tekeningen (z.d.) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Bisschoppenhoflei 
G. De Proost 
. bouw buitenverblijf: tekeningen (1952) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Floris Verbraekenlei 
A. De Keyser 



 27 

. bouw premiewoning: tekeningen (1953) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Heislag 
V. De Pue 
. bouw premiewoning: tekeningen (1950) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Hemelakkers 
G. Van Gulck 
. bouw woning: tekeningen (1968) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Lege Kaart 
E. Van Haelewijck 
. plaatsing rieten dak: tekeningen (1951) 
doos 
 
 
Brasschaat 
Molenbaan 18 (Mariaburg) 
A. Leclus 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
doos 
 
 
Brasschaat  
Zegersdreef 
J. Meyvis 
. bouw premiewoning: tekeningen (1950) 
doos 
 
 
Kapellen 
- 
- 
. bouw tribune: briefwisseling (1936) 
doos 
 
 
Sint-Niklaas 
- 
Ellinck 
. bouw landhuis: tekening (z.j.) 
doos 
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7.2. Léon Stynen 
 
Antwerpen 
Appelmansstraat 
- 
. inrichting cinema Anvers Palace: interieurontwerp (1930) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Lozanastraat 
Nyssen 
. bouw appartementsgebouw met dokterspraktijk: tekeningen (1931) 
doos 
 
 
Antwerpen 
- 
i.s.m. J. Van Zeeland, V. Gorlé 
. wedstrijd bouw Sportpaleis: wedstrijdontwerp, technische tekeningen (1931)  
doos 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Floraliënlaan 
L. Stynen 
. ontwerp eigen woning: tekeningen (z.j.) 
doos 
 
 
Blankenberge 
Albert Plage 
- 
i.s.m. J. Vanhoenacker en F. Dens  
. bouw casino: tekeningen (1929) 
ladenkast 
 
 
Oostende        
- 
- 
. wedstrijdontwerp Zeevaartschool (1930) 
doos/rol 
 
 
Sint-Niklaas 
Parkstraat 
- 
. ontwerp winkelpui (1930) 



 29 

doos 
 
 
 
7.3. J. Westenberg 
Antwerpen 
Berkenlaan 
J. Rodhain 
. detail schrijnwerk (z.j.)  
doos 
 
 
Antwerpen 
Bisschopstraat 
I. Notteau 
. bouw woning: tekening detail (z.j.) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Jan Van Rijswijcklaan 
J. Freedman 
. bouw rijwoning: tekeningen (z.d.) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Leopoldstraat 
J. Ingber 
. veranderingswerken woning: tekeningen (z.j.) 
doos 
 
 
Antwerpen 
Sorbenlaan 
R. Wouters 
. bouw woning: tekening (z.d.) 
doos 
 
 
Antwerpen 
- (verlengde Jan Van Rijswijcklaan) 
J. Posenaer 
. detail ijzerwerk voorhof (z.j.) 
doos 
 
 
Malle (Westmalle) 
Turnhoutsebaan 
Van Puyenbroeck-De Bie 
. scheimuur (z.j.) 
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doos 
 
 
 
7.4. Andere architecten 
A. Bandoni 
Antwerpen 
Lange Lozanstraat 107 
R. Leysen 
. bouw ziekenhuis: tekeningen (1955) 
doos 
 
 
F. Borms 
Brasschaat 
Frilinglei 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen (1935) 
doos 
 
 
F. Defever-P. Beniest 
Antwerpen (Berchem) 
Strijdhoflaan 
Fuchs-Vliegen-Meuris 
. bouw garageboxen: tekeningen, administratief dossier (1953-1955)  
doos 
 
 
C. Meysman 
. Antwerpen (Berchem) 
Berthoutstraat 43 
M. Dries 
. bouw rijwoning: tekeningen (1955) 
doos 
 
 
. Boechout 
Provinciebaan 322 
Michiels 
. bouw garage met woning: tekeningen (1953) 
. inrichting eengezinswoning (1951) 
doos 
 
 
J. Somers 
Antwerpen 
Rubenslei 7 
Staes, Wirtz, Bludtz, Installé, De Saeger, Schepens 
. inrichting appartementsgebouw: keukeninrichting appartementen (z.j.) 
doos 
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I. Van De Wiele 
Antwerpen (Wilrijk) 
Frans De Cortlaan 48 
R. Segers 
. bouw rijwoning: tekeningen (1959) 
doos 
 
 
C. Van Grimbergen 
Antwerpen (Ekeren) 
Kapelsesteenweg 164-166 
F. Meyvis 
. veranderingswerken café-winkelhuis: tekeningen (1945) 
doos 
 
 
J. Van Haerenborgh 
Van Trierstraat 
F. Jacobs 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1952) 
doos
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8. Varia 
. eindwerk P. Palmans ‘J.J. Jacobs. Architectuur als organisatie van poëtische ruimten’, 1992: 
documentatie, notities 
. uitnodigingen, catalogi e.d. 


