
Inventaris archief Jean-Jacques Winders (1849-1936) 
 
 
ISAD-beschrijving (cursief=verplichte velden binnen ISAD) 
1. Identificatie 
 . Referentie (uniek nummer cf. culturele biografie) 
. Titel/Afkorting 
 . Datering (begin- en einddatum) 1908-1934 
 . Beschrijvingsniveau 
 . Omvang 
2. Context 
 . Archiefvormer  
 . Biografie/institutionele geschiedenis 
 . Geschiedenis van het archief: het relict van het Winders-archief werd in 2011 (?) 
geschonken door KADOC 
 . Verwerving 
3. Inhoud en structuur 
. Bereik en structuur (relevantie van het archief, bv. periode, geografisch, onderwerp) 
 . Selectie (info vernietiging van stukken) 
 . Aanvullingen (te verwachten toevoegingen) 
4. Voorwaarden voor raadpleging en gebruik/reproductie 
5. Verwant materiaal (verwijzen naar andere bewaarplaatsen en archieven / publicaties) 
6. Aantekeningen (info die niet in andere categorie onder te brengen is) 
7. Beschrijvingsbeheer 
 . Verantwoording (auteur en opzet van inventaris) Stefaan Grieten 
 . Regels of afspraken (conventies waarop beschrijving gebaseerd is) 
 . Datum 28/3/2013 
 
 
Stramien inventaris 
1. Oude inventarissen 
2. Personalia 
 . Biografieën 
 . Opleiding (bv. diploma’s, cursussen, studietekeningen, studiereizen, wedstrijden) 
 . Loopbaan (bv. orde van architecten, verenigingsleven, onderwijsfuncties, loopbaan 
in 
  dienstverband) 
 . Onderzoek en documentatie (bv. publicatie- en tentoonstellingsprojecten, lezingen, 
  studiereizen) 
3. Projecten architectuur (incl. gelokaliseerde wedstrijden) 
 . België 
 . Buitenland 
 . Niet geïdentificeerd 
4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening (incl. gelokaliseerde wedstrijden) 
 . België 
 . Buitenland 
 . Niet geïdentificeerd 
5. Andere ontwerpen (bv. affiches, beeldhouwwerk, grafiek, literatuur, meubels) 



6. Wedstrijden (aparte chronologische lijst, vanaf opleiding en voor alle soorten ontwerpen) 
7. Projectdossiers andere architecten 
8. Varia (bv. krantenknipsels, deskundigenverslagen, uitnodigingen, bedrijfsbeheer) 
 
Projectbeschrijving 
 (land) 
. gemeente (deelgemeente) 
. straat (+ oude of actuele huisnummer?) (+wanneer aangegeven gehucht) 
. specifieke benaming van een gebouw, indien van toepassing (Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
residentie Ten Bosch, …) en datum van ontwerp/uitvoering 
. opdrachtgever(s) 
. samenwerking (architect, interieurarchitect, tuinarchitect) 
. eigenlijke omschrijving 
> programma: opmeting, bouw, veranderingswerken, inrichting, restauratie, wedstrijdontwerp 
> type:rijwoning, vrijstaande woning, half open bebouwing, bejaardenhuisvesting, winkelhuis, 
woning met praktijkruimte, atelierwoning, huizenrij, dubbelwoning, bungalow, buitenverblijf, 
villa/landhuis, appartementsgebouw, kantoorgebouw, fabrieksgebouw, stapelhuis, garage, 
sociale huisvesting, tuinwijk, school, cinema, theater, bibliotheek, magazijn, bankgebouw, 
atelierwoning (eigen woning), casino, museum, hotel, café, volkshuis, hoeve, kerk/kapel, 
pastorie, klooster/abdij, ziekenhuis, sanatorium, sportinfrastructuur, stad/gemeentehuis, 
stadspaleis, synagoge, kazerne, (graf)monument, tentoonstellingsarchitectuur, 
tentoonstellingsontwerp, parkaanleg, tuinaanleg, verenigingsgebouw (bv. gildenhuis, 
parochiehuis…), rijhuis 
> inhoud:voorontwerp, tekeningen, administratief dossier, meubel- en interieurontwerp, 
tuinontwerp, foto’s (verschillende plaatsen meegeven, bv. doos, lade, kader, album), 
maquette, catalogi 
 
> data 
. huidige status: niet uitgevoerd, intact/verbouwd/afgebroken, beschermd, gerestaureerd 
. kadasternummer 
. oud dossiernummer 
. bewaarplaats: doos, rol, plannenkast, ladekast, planoramakast, maquettes, objecten, 
kaders 
 
 
Lay-out 
 
OUDE INVENTARISSEN, PERSONALIA, WEDSTRIJDEN, VARIA 
(beschrijving): (inhoud) (data) 
oud dossiernummer: (zoals aangegeven op documenten) 
bewaarplaats(en): 
 
PROJECTEN, ANDERE ONTWERPEN, PROJECTDOSSIERS ANDERE ARCHITECTEN 
(Projectnummer. Gemeente (deelgemeente) in vet) 
(Straat+straatnummer zoals aangegeven op document) 
opdrachtgever: (enkel initiaal voornaam) 
i.s.m. (volledige naam+soort) (indien nodig) 
(programma/type/specifieke benaming): (inhoud) (data) 



huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: (zoals aangegeven op documenten) 
bewaarplaats(en): 
 
 
Bibliotheek 
op te lijsten in een aparte inventaris, opgesplitst in boeken/catalogi en tijdschriften 
 
  



Inventaris Jean-Jacques Winders 
Voor een situering van Winders, medeontwerper van het Museum voor Schone Kunsten en 
coryfee van de neo-Vlaamse renaissance, wordt verwezen naar de gebruikelijke 
naslagwerken. Een relict uit het archief van Winders werd door KADOC overgedragen in 
2011 (?).  Op een papiersnipper in het aantekeningenboekje (cf. 8.) worden de onderdelen 
van dit archiefrelict genoteerd, waarbij ene JVL  noteert dat ze doorgegeven zijn aan Michel 
Vanacker 
 
2. Personalia 
. kopie van correspondentie 1925-1934 (met index) 
. kopie van correspondentie en persoonlijke aantekeningen 1930-1931 
 
8. Varia 
. brief Jean Thieren aan Winders, 22/4/1908 
. knipsel met briefhoofd van Winders 
. historische postkaarten Antwerpen: Suikerrui, calvarie Sint-Pauluskerk, Grote Markt 
. Aantekeningenboekje door anonymus met excerpten uit het archiefrelict in kwestie en 
aantekeningen over Winders zelf.  
. fotokopies van afbeeldingen van enkele realisaties van Winders 


