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INLEIDING
Verwerving
Het “Fonds graaf Charles Moretus-Plantin” omvat een deel van het familiearchieven van de
families Moretus, Geelhand, en De Theux. Het archief werd grotendeels gevormd door René
Moretus (1842-1895), burgemeester van Bioul. Zijn zoon graaf Charles Moretus-Plantin
(1875-1962), burgemeester van Stabroek, schonk het archief in 1950 aan het Museum PlantinMoretus. De gemeenteraad van de stad Antwerpen aanvaardde deze schenking aan het
Museum formeel op de zitting van 27 april 1951. De graaf behield tot aan zijn overlijden op 3
februari 1962 het vruchtgebruik op het archief.

Inhoud
Charles Moretus-Plantin en zijn voorouders waren renteniers die leefden van de inkomsten
van hun talrijke onroerende bezittingen. Daarom hebben de archiefbescheiden voornamelijk
betrekking op de onroerende goederen van de archiefvormende families in Antwerpen en
wijde omgeving. Dankzij René Moretus en de familie De Theux bevat het archief ook
bescheiden met betrekking tot goederen in de provincies, Namen, Luik, en West-Vlaanderen.
Daarenboven bevat het archief familiebescheiden zoals geboorteakten en erfenisdossiers. Een
laatste onderdeel van dit archief is de verzameling kaarten, plattegronden en architectonische
plannen met betrekking tot de onroerende goederen van de archiefvormende families.

Families
Voorvader Paulus Jacobus Moretus (1721-1776) splitste in de achttiende eeuw af van de
hoofdtak van de stamboom van de Moretussen die de bekende drukkerij en uitgeverij aan de
Vrijdagmarkt exploiteerden. De moeder van René Moretus was een telg van de familie
Geelhand. Haar voorouders waren in de achttiende eeuw heren van Merksem en Dambrugge.
Langs deze weg kwamen het leenboek en het cijnsboek van de heerlijkheid Merksem in dit
archief terecht. René Moretus huwde met Louise de Theux de Meylandt, en incorporeerde de
bescheiden met betrekking tot de onroerende bezittingen van zijn echtgenote in zijn archief.
Louise was een dochter van graaf Barthélémy de Theux de Meylandt, die driemaal eerste
minister van België was voor de Katholieke Partij. In de periode 1875-1891 was René
Moretus actief betrokken bij de aankoop en renovatie van gebouwen in de Keizerstraat ten
behoeve van de Koninklijke Burgerkring van Antwerpen. De bouwplannen bevinden zich in
dit archieffonds en niet in het archief van de Burgerkring dat in het FelixArchief wordt
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bewaard (ISAD nr. 45034). Het archieffonds bevat ook de akten sinds de vijftiende eeuw met
betrekking tot de woningen die op de percelen stonden.

Ordening
Conservator dr. Leon Voet heeft dit archief geordend en geïnventariseerd in de periode 19501952. Vervolgens werden de bescheiden herverpakt in op maat gemaakte archiefdozen
bekleed met donkergroen kunststof. De oorspronkelijke inventaris werd als een onuitgegeven
typoscript in de leeszaal van het Museum Plantin-Moretus aan de lezers aangeboden. In 2009
werd het typoscript door een medewerker integraal overgetypt in een Microsoft Word
document. Twee vrijwillige restauratoren hebben in 2011 de kaarten en plannen gevlakt en
gerestaureerd. Na de restauratie werden de hoofdstukken V en VI van de inventaris
gecorrigeerd. Dit jaar werd de volledige inventaris nagelezen, verbeterd, en aangevuld. Ten
slotte werd het archief op fondsniveau in de online inventaris beschreven in afwachting van
de grondige beschrijving op stukniveau:
http://anet.be/isadtree/mpm/opacmpmisad/isad:mpm:314

Kristof Selleslach, 12 mei 2015.
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STAMBOOM: De voorouders van graaf Charles Moretus-Plantin
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INVENTARIS
I.

Familiebescheiden (families Moretus, de Theux, Geelhand)

I.1. Familie Moretus (en Geelhand)
a. Erfenis van Jozef Hyacinthus Moretus en zijn echtgenote Maria Henriette Wellens
(1816), 2 stukken.
b. Notariële akten betreffende de erfenis van Albert Moretus (1865), Eugeen Moretus
(1867), en diens eerste echtgenote Florence Geelhand(1859) – 8 stukken.
c. Twee notariële akten betreffende schenking door Augustin Moretus aan zijn zoon
Eugeen (1843).
d. Farde met rekeningen opgesteld door Mevr. René Moretus – de Theux (1884-1909)
e. Inkomstenbegroting voor het jaar 1874 (van René Moretus?).

I.2. Familie Geelhand (en Moretus)
a. (open nummer)
b. Familiepapieren (einde 18de eeuw – 19de eeuw)
- Uittreksels burgerlijke stand van verschillende leden der familie Geelhand (einde
18de – 1ste helft 19de eeuw) – 11 stukken.
- Stukken uit de periode der Franse Republiek (een vrijgeleidebrief; 4
belastingbiljetten; een pak van 20 assignaten).
- Andere bescheiden (2 huwelijksmededelingen, 1784 en 1791; doodsbrief, 1783; 2
schuldbekentenissen, 1793 en 1803; een regeling in der minne, 1816).
- Proces de Saint-Génois contra Geelhand e.a. (3 vonnissen: 1817, 1862, 1868).
- Register Département des Deux Nethes – Garde nationale – Contrôle des grenadiers
et chasseurs requis pour le service d’activité, en vertu du décret impérial du 5 avril
1813 – arrond. d’Anvers – 1e cohorte, 1e compagnie des grenadiers (denkelijk
afkomstig van Augustin Geelhand, officier onder Napoleon).
- Inventaris van het sterfhuis van Henri Joseph Geelhand (1819-1820).
c. Augustin Jean Baptiste Geelhand
- Inventaris van het sterfhuis van zijn echtgenote Mathilde Moretus (1820).
- Erfenis Mathilde Moretus (testament 1820 en 12 andere stukken uit het einde der
18de en de eerste jaren der 19de eeuw).
- Erkenning van de adeltitels van Aug. Geelhand en zijn broeders (1823) – 7 stukken.
- Benoeming tot ridder van de Nederlandse Leeuw (1843) – 2 stukken.
- Familiezaak Mevr. Goddin – Lassence (55 brieven; 30 rekeningen; 16 kwijtschriften;
7 documenten betreffende Mevr. Goddin – Lassence).
- Erfenisregelingen met dochter Florence Geelhand (4 stukken, 1840 en 1843).
- Erfenis van Augustin Geelhand (1855) (testamenten: 1841, 1845, 1850, en andere
bescheiden, in totaal 44 stukken).
d. Mevr. Angelique Robert – Geelhand
- Erfenisregeling (1 stuk : 1888).
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- Rekeningen (1845 – 1859).
e. Erfenis Eugeen Louis, baron van Delft (1877)
(1 stuk – betreft inzonderheid de familie Geelhand).
I.3. Waardepapieren (19de eeuw)
Bundels aandelen, obligaties en andere waardepapieren betreffende
- “Planters van Essequebo en Demerary”
- Banque de Tavolière de Foggia
- Seehandlungssocietät (Berlin)
- Praemien-Anlehen (Boedapest)
- Soc. anonyme de Couvin,
- Staats – Schuldverschreibung (Oostenrijk)
- Panorama Société de Paris
- Boulangerie Bruxelloise à Anvers
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II.

Antwerpen

II.1. Dossier “Burgerkring”
(gebouw gelegen in de Keizerstraat, Koningstraat en Gratiekapelstraat)
II.1.A. Schepenakten en andere bescheiden betrekking hebbend op de
woningen die later de “Burgerkring” hebben gevormd,en op de families die ze
hebben bezeten (15de – 18de eeuw)
1. 28 januari 1483 – Schepenbrief Antwerpen – Jan Cool metser, draagt over aan
Willem Gas, geheten Willem Goessens, timmerman, een “kamer” met hof,
grond, enz. in de Keizerstraat, gelegen tussen de “kamer” en het erf van Jan
Gielis ten oosten, en het erf ten westen, nu toebehorende aan Tielman Palm.
2. 14 juli 1486 – Schepenbrief Antwerpen – Willem Gast, timmerman, verkoopt
aan Margriet van Wisschel, weduwe van Cornelis de Conincx, een erfrente van
20 schellingen Brabants op een “kamer” met grond en toebehoren in de
Keizerstraat, gelegen tussen het erf van Jan Gielys de droogscheerder ten
oosten, en het erf van de weduwe en erfgenamen van Thielman Pallem, ten
westen.
3. 11 oktober 1507 - Schepenbrief Antwerpen – Jan Maes, bijgenaamd van
Beneden, verkoopt aan Dierick van Meurs de oude, lakenbereider, een stenen
huis met strodak, enz. (uitvoerige beschrijving van uitgestrektheid en ligging)
in de Keizerstraat (N.B.: te identificeren met het huis dat later wordt genoemd
de “Tennen Pot”).
4. 27 juni 1510 - Schepenbrief Antwerpen – Catlijne Stalkenborch en haar
echtgenoot Marten vander Lynden, verkopen aan Jan Reynkens, kleermaker,
een “kamer” in de Keizerstraat gelegen tussen de “kamer” van Jan Gillis en het
erf van Dierick van Meurs.
5. 20 juni 1514 - Schepenbrief Antwerpen, Jan Reynkens, Kleermaker, verkoopt
aan Matthijs van Leempoele, een “kamer” in de Keizerstraat gelegen tussen de
“kamer” van Jan Gillie en het erf van D iericx van Meurs.
6. 30 juni 1514 - Schepenbrief Antwerpen – priester Cornelis Peterss., door het
godshuis Emaüs buiten Bergen-op-Zoom, gemachtigd om deze rechten te
verhandelen, verkoopt aan Matthys van Leempoele, oud schoenmaker, de
erfrente van 10 schellingen Brabants geheven op een “kamer” met grond en
toebehoren, gelegen in de Keizerstraat tussen het erf van Jan Gielis en het erf
van de erfgenamen van Thielman Palm, welke rente aan het godshuis was
gekomen door Marie van Hove, geprofeste zuster in genoemd godshuis.
7. 10 maart 1524 – Schepenbrief Antwerpen – Overeenkomst betreffende de
verdeling van de erfenis van wijlen Matthijs van Leempoele, tussen enerzijds
Henric van Leempoele en anderzijds Frans van de Velde, optredend in naam
van zijn minderjarige kinderen, wier moeder was wijlen Maria van Leempoele.

10
8. 12 februari 1526 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele, zoon
van Matthijs, en zijn echtgenote Margriet Goetgebuer, verkopen aan Ivete
Lambrechts, weduwe van Wouter Geens, en aan Katline Geens, haar dochter
een erfrente van 2 pond groten Brabants op een “kamer” met hof, grond en
toebehoren, geheten het “Lavoorken”, en gelegen in de Keizerstraat tussen het
erf van Jan Gielis en het erf van de erfgenamen van Dierick van Meurs.
9. 15 februari 1526 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele erkent
de overeenkomst gesloten tussen zijn vader Matthijs en Peeter Gheerts,
tingieter, over de waterafvoer en de gemene muur van hun beider huizen in de
Keizerstraat, het huis van Peeter Gheerts zijnde gelegen ten oosten van het huis
van Henric dat wordt geheten “D’Lavoir”.
10. 17 februari 1527 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele, metser,
en zijn echtgenote Margeriet Goetgebuer, verkopen aan Heylsoete van
Dongene, weduwe van Wouter Gheens, en aan Katlijne Gheens, haar dochter,
een erfrente van 5 carolusguldens op het huis geheten “d’lavoirken” in de
Keizerstraat tussen het huis van Peter Gheerts en dit van Gillebeert van
Schoenbeke.
11. 2 mei 1527 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele en zijn
echtgenote Margriet Goetgebuers, verkopen aan Ivete Lambrechts, weduwe
van Wouter Geens, en aan Katlijne Geens haar dochter, een erfrente van 4
carolusguldens op een “kamer” met hof, grond en toebehoren, gelegen in de
Keizerstraat tussen het hof van Peter Gheerts en het erf van de erfgenamen van
Dierix van Muers.
12. 21 november 1528 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele en
zijn echtgenote Margriet Goetgebuers verkopen aan de momboren van Peter
van Berdycke, ten behoeve van genoemde Peter, een erfrente van 5
carolusguldens op het huis geheten “d’lavoor” en gelegen in de Keizerstraat,
tussen het erf van Peter Geerts, tingieter, en het huis en erf geheten de “Tennen
Pot” en toebehorend aan Gillebeert van Schoonbeke.
13. 7 september 1528 – Schepenbrief Antwerpen – Henrick van Leempoele en zijn
echtgenote Margriet Goetgebuers verkopen aan Gherijde van Ammersfoort,
kleermaker, een erfrente van 4 carolusguldens op het huis geheten “d’lavoir”
en gelegen in de Keizerstraat tussen de erven van Peter Gheerts en van
Gillebert van Schoonbeke.
14. 8 februari 1540 - Schepenbrief Antwerpen – (2 exemplaren) – Overeenkomst
tussen enerzijds Peter van Leempoele, Catlyne van Leempoele en haar
echtgenoot Jan Lon en anderzijds Cornelis Joris, bijgenaamd van
Ammersfoort, voor hem zelf en in naam van zijn moeder Alijde de Wree, en
van zijn broeders en zusters, betreffende de betaling van zekere renten belegd
op het huis “d’lavoirken” in de Keizerstraat.
15. 22 juni 1542 – Schepenbrief Antwerpen – Peter van Leempoele, zoon van
Hendrik, en zijn zuster Katlijne, verkopen aan Karel de Cocquiele, koopman,
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het huis geheten “d’lavoirken” en gelegen in de Keizerstraat tussen het huis
van Peeter Gheerts en het huis van Karel de Cocquiele.
16. 14 juli 1542 – Schepenbrief Antwerpen – Gillebert van Schoonbeke verkoopt
aan Carel de Cocquiet het huis genaamd de “Tennen Pot” in de Keizerstraat.
17. 25 augustus 1542 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van in bezitstelling van
het huis “d’lavoorken” in de Keizerstraat uitgereikt aan Kaerl de Cocquiel,
koopman.
18. 5 november 1543 – Schepenbrief Antwerpen – Peter van Berdycke Janssone
verkoopt aan Alyten de Vree, weduwe van Geerts Joris bijgenaamd van
Ammersvoirt, de erfrente van 5 carolusguldens die Henrick van Leempoele en
zijn echtgenote Margriet Goetgebuers hem op 21 november 1528 hadden
verkocht en die was belegd op het huis geheten “d’lavoir” in de Keizerstraat.
19. 12 januari 1544 – Schepenbrief Antwerpen – Mr. Benedictus Bernieult,
medecijn, verkoopt aan Carel de Cocquiel een stuk ledig erf, groot 4½ roeden
en 22 voeten, gelegen in de Koningstraat tussen het erf van Jacob van Berchem
ten zuiden, en het huis van wijlen Adrian vander Bruggen ten noorden.
20. 22 januari 1544 – Schepenbrief Antwerpen – Caerel de Cocquiel, koopman,
verkoopt aan Lambrecht de Bosschere, een stuk ledig erf, groot 4½ roeden en
22 voeten, gelegen in de Nieuwstraat, nu geheten de Koningstraat (uitvoerige
beschrijving van uitgestrektheid en ligging).
21. 17 november 1544 – Schepenbrief Antwerpen – Gillis en Andries Vermasen,
gebroeders, verkopen aan Alyt de Wree, weduwe van Geert Joris van
Ammersfoort :
1°) een erfrente van 2 pond groten Brabants verkocht door Hendrick van
Leempoele en zijn echtgenote Margriet Goetghebuer, op 12 februari 1526 aan
Ivete Lambrechts, weduwe van Wouter Gheens, en haar dochter Katlijne
Gheens, en belegd op een “kamer” geheten “d’lavoorken” in de Keizerstraat;
2°) een erfrente van 4 carolusgulden verkocht door Hendrick van Leempoel
en zijn echtgenote op 2 mei 1527 aan Ivete Lambrechts en Kathlijne Gheens
en belegd op een “kamer” in de Keizerstraat.
21. bis [na 1546] – Regestenlijst van de akten 1, 3, 4, 5, en 15 (periode 14831542) met aantekening inzake kwijting op 3 november 1543 en 1 maart 1546.
22. 13 maart 1571 – Twee kwijtschriften op naam van Karel Cocquiel de oude,
voor belastingsbijdragen voor zijn huis in de Keizerstraat.
23. 18 maart 1574 – Schepenbrief Antwerpen – Hans Schuyff, koopman, verkoopt
aan juffrouw Digne Dycx, weduwe van Peeter de Decker en aan hare kinderen,
een erfrente van 300 carolusgulden op:
1°) een “huisinge” in de Keizerstraat, met achteruitgang in de Koningstraat en
op de twee huizen onderscheidelijk aan iedere zijde van genoemde “huizinge”
gelegen, en zich bevindend tussen het huis genoemd “den Papegaey” ten
oosten, en het huis en erf van Ferdinand de Sevilla ten westen;
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2°) een huis genoemd “het Papegaeyke”, in de Keizerstraat, met ten westen
de voornoemde huizen en ten oosten het huis van Dominicus Holman.
24. 28 april 1574 – Schepenbrief Antwerpen – Op verzoek van de schuldeiser
Cornelis Pruymen , koopman, heeft de schuldenaar Carel Cosquiel moeten
verkopen zijn “huisinge” in de Keizerstraat, met de 2 huizen aan weerszijden
en een achteruitgang in de Koningstraat, en gelegen tussen de “Papegaey” ten
oosten en het huis en erf van Ferdinando de Sivilia ten westen hetwelk gekocht
werd door hans Schuyff.
25. 18 aug. 1575 – Schepenbrief Antwerpen – Hans Schuuff, koopman , verkoopt
aan Juffr. Adriana Pels, weduwe van Peeter de Keysere, een erfrente van 450
carolusguldens op een “huizinge” in de Keizerstraat met de 2 huizen aan
weerszijden en een achteruitgang in de Koningstraat, en gelegen tussen de
“Papegaey” ten oosten en het huis en erf van Fernando de Sivilla ten westen.
26. 26 april 1584 – Schepenbrief Antwerpen – Hans Schuyff draagt over aan zijn
echtgenote Johanna ’s Keysers :
1°) Een huis in de Keizerstraat tussen het huis van Ferdinand de Sevilla ten
westen en de grote “huizinge” van de weduwe van Clement Kerseboom ten
oosten;
2°) Een huis in de Keizerstraat tussen het “Papegaaike” ten oosten en de grote
“huizinge” van Hans Schuyff ten westen.
27. 27 april 1584 – Schepenbrief Antwerpen – op verzoek van Johanna ‘s Keysers
wordt haar echtgenoot Hans Schooff verplicht te verkopen zijn “huizinge” in
de Keizerstraat, gelegen tussen de huizen van genoemde Hans Schooff, en met
achteruitgang in de Koningstraat welk huis is gekocht door Barbara Kindt,
weduwe van Clemens Kerseboom.
28. 24 aug.1584 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van inbezitstelling uitgereikt
aan Johanna de Keyser van:
1°) Een huis in de Keizerstraat gelegen tussen het huis van Fernand van
Sevilla ten westen en de grote “huizinge” van Clement Kersboom, eertijds
toebehoord hebbende aan Hans Schuyff;
2°) Een huis in de Keizerstraat, gelegen tussen het “Papegaeyken”, ten oosten
en de grote “huizinge” van Hans Schuyff ten westen, van de welke dit huis
een deel vormt.
28. bis 25 aug. 1589 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van inbezitstelling
uitgereikt aan Gregorio del Plano voor:
1°) Een huis op een hoek van de Nieuwstraat, lopende van de
Steenbeeckstraat naar de Sint-Andrieskerk, met een huis daarnaast;
2°) Een huis daartegenover op den anderen hoek;
3°) Een huis daarnaast in de Steenbeeckstraat;
4°) Een hof achter de voornoemde huizen, en een stuk erf aldaar, uitkomende
met een brede gang in de Lange Ridderstraat.
29. 22 april 1592 – Schepenbrief Antwerpen – Barbara Kint, weduwe van Clemens
Kersboom, verkoopt aan Gregorio del Plano en diens echtgenote Elisabeth
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Mencier, een “huizinge” in de Keizerstraat, met achteruitgang in de
Koningstraat, en gelegen tussen de huizen van Hans Schuyff.
30. 20 januari 1594 – Antwerpen (ammansbrief) (niet geauthenticeerde kopij “ uit
de protocollen van Antwerpen”) – Adriaen van Valckenborgh, als erfgenaam
van Juffr. Anna van Berckelaer, weduwe van Hans van Valckenborgh, doet
wegens achterstal van betaling verkopen:
1°) Stuk erf groot 12 roeden min 5 voeten in de Nieuwstraat (nu geheten de
Koningstraat), lopend van de “huizinge” van wijlen Aerts van Lyere naar de
Keizerstraat, en gelegen tussen de erven ten zuiden van Karel de Cocquiel,
ten noorden van Gillebert van Schoonbeke;
2°) Stuk erf, groot 4¼ roeden en 27 voeten in de straat van Lyere bij de kapel
van Gratiën tussen de “kamerkens” van deze kapel ten westen en het erf van
Gillebert ten oosten en op welke erven twee huizen zijn opgetrokken
genoemd “den Coninck van de Moren”.
31. 20 maart 1595 – Schepenbrief Antwerpen – Vidimus van een schepenbrief van
18 maart 1574 waarbij Hans Schyff aan Digna Dyckx, weduwe van Peeter de
Decker, een erfrente verkocht van 300 carolusguldens op
1°) Een “huizinge” in de Keizerstraat met achteruitgang in de Koningstraat;
2°) Een huis in de Keizerstraat geheten het “Papegayke”.
32. 20 maart 1595 – Schepenbrief Antwerpen – Vincent de Smit en zijn broeder
Joos verkopen, ten behoeve van de kinderen van Vincent de Smit en wijlen
Catherina de Decker, aan Jasper Charles, koopman, een erfrente van 225
gulden en wel op een reeds bestaande erfrente van 300 gulden (waarvan de
overblijvende 75 gulden toekomen aan Anna de Smit, dochter van Vincent)
welke door Hans Schuyff, koopman, op 18 maart 1574 was verkocht aan Juffr.
Dympna Dycx, weduwe van Peeter de Deckere, op een “huizinge” in de
Keizerstraat, met de 2 huizen aan weerszijden en een achteruitgang in de
Koningstraat.
33. 22 maart 1595 – Schepenbrief Antwerpen – Ruil van renten tussen Jaspar
Charles en Gregorio del Plano, surintendant der dickagiën. Waarbij
eerstgenoemde overdraagt aan del Plano een erfrente van 225 gulden uit een
erfrente van 300 gulden (waarbij de resterende 75 gulden blijven toe behoren
aan de kinderen van Vincent de Pandt, zoon van wijlen Vincent en wijlen
Catherina de Decker) belegd op de grote “huizinge” van del Plano en van de
twee huizen aan weerszijden, in de Keizerstraat, tussen de “Papegay” ten
oosten en de “huizinge” van Ferdinand de Sevilla ten westen, en met een
achteruitgang in de Koningstraat, en waarbij del Plano van zijn kant afstaat aan
Jasper Charles een erfrente van 200 gulden, bestaande uit meerdere renten,
belegd op de “huizinge”van Charles, genoemd “Schuerbroot”, en het huis
daarnaast, gelegen aan den Driehoek en komende achteruit in de
Doudaenstraat.
34. 17 mei 1595 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van inbezitstelling uitgereikt
aan Gregorio del Plano, superintendent der dicagiën, en zijn echtgenote Juffr.
Elisabeth Mencier, voor een huis in de Keizerstraat, met achteruitgang in de
Koningstraat en gelegen tussen de huizen van Hans Schueff.
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35. 7 augustus 1596 – Verkoopcontract gesloten tussen Joachim Plano, als
momboor van de kinderen van Hans Schoif en van wijlen Joanna de Keysere,
en Gregorio del Plano, nopens de verkoop van 2 huizen in de Keizerstraat
gelegen ter weerszijden van de poort van de “huizinge” van genoemde
Gregorio del Plano.
36. 23 augustus 1596 – Schepenbrief Gent – Anthoine de Keyser, momboor van de
kinderen van Hans Schuyff, schenkt volmacht aan zijn medemomboor,
Joachim Planco, om ten behoeve van de kinderen Schuyff en uit dezer
nalatenschap te verkopen aan Gregorio del Plano, superintendent der dycaige,
twee huizen te Antwerpen in de Keizerstraat, gelegen onderscheidelijk ten
oosten en ten westen van de poort van de “huizinge” van genoemde Gregorio
del Plano.
37. 28 augustus 1596 – Schepenbrief Antwerpen – Hans Schuyff, echtgenoot van
wijlen Johanna de Keyser, verkoopt ten behoeve van zijn kinderen aan
Gregorio del Plano, superintendent der dyckagiën:
1°) Een huis in de Keizerstraat gelegen tussen het huis van Ferdinand van
Sevilla ten westen en de grote “huizinge” van Gregorio del Plano ten oosten;
2°) Het huis in de Keizerstraat gelegen tussen het “Papegaijke” ten oosten, en
het grote huis van Gregorio del Plano ten westen.
38. 4 okt. 1596 – Schepenbrief Antwerpen – Juffrouw Anna de Smet, zuster van
Vincent, en haar echtgenoot Noel le Bouck verkopen aan Gillis Verbraken,
priester, een erfrente van 75 gulden, zijnde een deel van de erfrente van 300
gulden verkocht op 18 maart 1574 door Hans Schuyff aan Juffr. Dimpna Dycx,
weduwe van Peeter de Decker, en belegd op een “huizinge” in de keizerstraat,
met de 2 huizen aan weerszijden en een achteruitgang in de Koningstraat.
39. Bundel betreffende de families del Plano en Schuyff - De Keyser (1592 –
1896)
- 1596 – Brief van Joachim Planco aan Gregorio del Plano betreffende een
transactie tussen Joachims zwager, Hans Schuyff, en genoemde del Plano.
- 2 augustus 1596 – Kwijtschrift op naam van Jan van Beckhove, loodgieter,
voor werken verricht voor de Plane (Gregorio del Plano?).
- 25 augustus 1592 – Notariële kopij van een brief der schepenen van
Antwerpen dd. 25 augustus 1592 waarbij allerlei schikkingen werden
goedgekeurd betreffende de erfenis van Johanna de Keyser, in leven
echtgenote van Hans Schuyff.
- 10 december1592 – Notariële kopij van de inventaris van het sterfhuis dd.
10 december 1592 van Johanna de Keyser, overleden op 19 oktober 1591.
40. 27 maart1597 – Schepenbrief Antwerpen – Gillis Verbraken, priester,verkoopt
aan Gregorio del Plano de erfrente van 75 gulden hem op 4 oktober 1596
verkocht door juffr. Anna de Smit en haar echtgenoot Noel le Boucq, en
geheven op een “ huizinge” in de Keizerstraat, met de 2 huizen aan
weerszijden en een achteruitgang in de Koningstraat, eigendommen van
genoemde del Plano.
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41. 16 en 19 mei 1597 – Afrekening tussen Gillis Verbraken priester en Gregorio
del Plano over een erfrente van 75 gulden belegd op de “huizinge” van
genoemde del Plano in de Keizerstraat en door deze gecalangeert.
42. 11 mei 1606 – Schepenbrief Antwerpen – (2 exemplaren) Juffr. Ellevira del
Plano, dochter van Gregorius en van Juffr. Elisabeth Mencier, en haar
echtgenoot Jr. Jacques Gaspart, verkopen aan Jean Losson, zoon van wijlen
Anthonis:
1°) Een huis in de Keizerstraat met gang en poort in de Koningstraat;
2°) Een huis in de Keizerstraat gelegen tussen het voornoemde huis ten
oosten en het huis van Fernand van Sevilla ten Westen;
3°) Een huis in de Keizerstraat gelegen tussen het eerstgenoemd huis ten
oosten en het “Papagaaike” ten westen.
43. 13 mei 1606 – Notarieel extract nopens de “scheiding en deling” van de
goederen van Jr. Gregorius del Plano en van zijn echtgenote Elisabeth
Mencier, en betrekking hebbend op het aandeel van hun zoon Gregorius del
Plano, zijnde 100 gulden in een erfrente van 400 gulden op een huis in de
Keizerstraat. – Daarbij gevoegd:
Rekening met het aandeel van verschillende personen (waaronder Gregorius
del Plano) in genoemde rente van 400 gulden.
44. 25 augustus 1606 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van inbezitstelling
uitgereikt aan Jean Losson voor
1°) Een “huizinge” met poort in de Keizerstraat;
2°) Een ander huis in de Keizerstraat;
3°) Een derde huis in de Keizerstraat.
45. 26 mei 1607 – Schepenbrief Antwerpen – Jan del Rio, koordeken, en Jan
Baptista de Cocquiel, momboren van Susanna del Plano, dochter van wijlen
Gregorius del Plano, verklaren ten behoeve van hun pupil te hebben ontvangen
van Jan Losson, zoon van Anthonis, het kapitaal van een op een grote
“huizinge” in de Keizerstraat belegde erfrente van 210 guldens, welke
hiermede vervalt.
46. 1607 – 1638 – Reeks kwijtschriften van erfrente, te voldoen door de Del
Plano’s en de Lossons voor een huis in de Keizerstraat.
47. 3 juli 1609 – Schepenbrief Antwerpen – De erfgenamen van Gregorius del
Plano verklaren te hebben ontvangen van Carel en Anthonis Losson het
kapitaal van een op de grote, door Jan Losson gekochte, “huizinge” in de
Keizerstraat, bezette erfrente van 200 Carolusguldens, welke hiermede vervalt.
48. 2 december 1613 – Schepenbrief Antwerpen – ( 2 exemplaren) De erfgenamen
van Jan Losson verkopen aan Karel, Anthonis en Peeter Losson, broeders van
wijlen Jan, hun onderscheidelijk aandeel in:
1°) Een “huizing” in de Keizerstraat met achteruitgang in de Koningstraat;
2°) Een huis gelegen tussen het genoemd huis ten oosten en het huis van
Fernando de Sevilla ten westen;
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3°) een huis gelegen tussen eerstgenoemd huis ten westen en het “Papagayke”
ten oosten.
49. Mei 1612 – Overeenkomst waarbij de erfgenamen van Jan Losson aan hun
mede-erfgenaam Anthonis Losson voor de tijdspanne van één jaar een huis
verhuren in de Keizerstraat.
50. 2 Mei 1614 – Schepenbrief Antwerpen – Brief van inbezitstelling uitgereikt
aan de gebroeders Carel, Anthonis en Peeter Losson voor een grote “huizing”
in de Keizerstraat met een achteruitgang in de Koningstraat en voor de twee
aan weerszijden van deze “huizinge” gelegen woningen.
51. 14 juni 1617 – Schepenbrief Antwerpen – Gregorius del Plano, zoon van
wijlen Gregorius en van Elisabeth Mercier, verkoopt aan de gebroeders
Philips, Charles, Anthonis, en Peeter, de erfrente van 100 gulden, zijnde zijn
aandeel uit meerdere renten bestaande erfrente van 400 gulden belegd op een
“huizinge” met poort en de 2 huizen aan weerszijden gelegen in de
Keizerstraat, tussen het huis van de weduwe en ergenamen van Fernand de
Sevilla ten westen en het “Papegayke ten oosten.
52. 24 december 1617 – Schepenbrief Antwerpen – Anna del Plano koopt af van
de gebroeders Anthonis en Peter Losson een jaarrente van 90 gulden af te
trekken van de erfrenten ten bedrage van 400 gulden belegd op de grote
“huizinge” in de Keizerstraat.
53. 5 januari 1618 – Schepenbrief Antwerpen – Jacques Maillot, advocaat in de
Grote Raad te Mechelen, en zijn echtgenote Susanna del Plano kopen af van de
gebroeders Anthonis en Peeter Losson een erfrente van 100 gulden af te
trekken van de erfrenten ten bedrage van 400 gulden belegd op hun grote
“huizinge” in de Keizerstraat.
54. 20 juli 1633 – Schepenbrief Antwerpen – Peeter Losson en de kinderen van
wijlen zijn broeder Anthonis Losson kopen af van de erfgenamen van Jacques
Happart en van Maria del Plano een erfrente van 110 gulden bezet op een
“huizinge” in de Keizerstraat met achteruitgang in de Koningstraat, waarbij
eerstgenoemde contractanten ter zekerheid van deze afkwijting hun aandeel
van 2/5 in een “huizinge” gelegen in de Gasthuisbeemden te pand stellen.
55. 24 november 1636 – Schepenbrief Antwerpen – De erfgenamen van Anthonis
Losson verkopen aan Jan Losson, zoon van wijlen Philips, hun aandeel in:
1°) Een “huizinge” in de Keizerstraat met achteruitgang in de Koningstraat;
2°) Het huis gelegen tussen voornoemd huis ten oosten en dit van Fernand de
Sevilla ten westen;
3°) Het huis gelegen tussen eerstgenoemd huis ten westen en het
“Papagayke” ten oosten.
56. 23 december 1636 – Schepenbrief Antwerpen – Juffr. Maria van Breusegem,
weduwe van Anthonis Losson, verkoopt aan Jan Losson het huis genoemd het
“Papegayke” in de Keizerstraat.
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57. Papieren betreffende de familie Losson (ca. 1642)
- z.d. (vóór 1642?) – Memorie over de testamentaire beschikkingen van
Peeter Losson.
- z.d. (vóór 1642?) – Repartitie tussen de erfgenamen van Peeter Losson van
de som van 26.000 gulden, zijnde de verkoopprijs van een huis in de
Keizerstraat verkocht aan Jan Losson.
- 24 juli 1642 –Testament van Jan Losson en zijn echtgenote Eleonora van
Hove (kopij).
58. 10 oktober1647 – Schepenbrief Antwerpen – Vidimus van een schepenbrief
van 23 september 1542 waarbij Karel de Cocquiel, koopman, heeft verkocht
aan meester Benedictus Pernieult, geneesheer, een stuk ledige erve, groot 4½
roeden en 22 voeten, gelegen in de Koningstraat.
59. 5 juli 1649 – Schepenbrief Antwerpen – Bevestiging door de erfgenamen van
Jr. Jacques Happart en van juffr. Maria del Plano van de transactie aangegaan
op 20 juli 1633 waarbij Peeter Losson en de kinderen van wijlen diens broeder
Anthonis Losson hen een erfrente van 110 gulden hadden afgekocht bezet op
een “huizinge” in de Keizerstraat met achteruitgang in de Koningstraat.
60. Copijen van Schepenbrieven en protocollen 1507 – 1666 (twee registers met
afschriften van dezelfde stukken) betrekking hebbend op 1° ) de grote
“huizinge” in de Keizerstraat, met achteruitgang in de Koningstraat; 2°) het
huis “de Lanterne” in dezelfde Keizerstraat:
- 11 oktober 1507 tussen Jan Maes, bijgenaamd Van Beneden en Dierick van
Meurs de oude.
- 5 juni 1527 Gillebert van Schoonbeke – Karel Sporckmans (bijgenaamd van
Meurs)
- 18 november 1529 Gillebert van Schoonbeke – Karel Sporckmans
(bijgenaamd van Meurs)
- 8 augustus-1534 Karel Sporckmans van Meurs – Jacopo van Berchem
- 17 maart 1546 Andries Cloeck en zijn echtgenote Catlijne Pauwels – Kaerle
de Cocquiel
- 23 juli 1546 Jacob van Berchem en zijn echtgenote Barbara van
Loenhoudt – Andries Cloeck
- 17 december 1547 Kaerle Cocquiel – Janne van den Bossche
- 14 juli 1542 Gillebert van Schoonbeke – Caerle de Cocquiel
- 12 januari 1544 naar Vidimus van 10 oktober 1647 – Caerle de Cocquiel –
Benedictus de Bernieult
- 22 januari 1544 Caerle de Cocquiel – Lambrecht de Bosschere)
- 3 november 1666 – Notariële akte – Overeenkomst tussen Martinus de
Jonghe, priester, eigenaar van het huis “den Coninck van Engelandt” in de
Koningstraat, en Jan Losson.
61. 8 juni 1668 – Schepenbrief Antwerpen – Peeter Franchois Losson, zoon van
Jan Losson Philipssone, verkoopt met toestemming van zijn vader, aan
Margrite Steymans, weduwe van ridder Geeraert van Uffels, een erfrente van
1.537 gulden en 10 stuivers op:
1°) Een huis in de Venusstraat tussen het huis genoemd St Jacob ten zuiden
en de huizing van Thomas de Letter ten noorden;
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2°) Een grote “huizinge” met 2 huizen ter weerszijden in de Keizerstraat,
tussen de grote huizinge van Ferdinando de Sevilla ten westen en het huis van
wijlen doctor David Plaisir, thans behorend aan Peeter Losson, ten oosten,
met achteruitgang in de Koningstraat;
3°) Een huis genoemd den “Coninck van de Mooren “gelegen in de
Koningstraat, tussen het huis en erf van de weduwe van Cleve en het huis van
Andries Raets;
4°) Een grote “huizinge” in de Prinsstraat tussen de “huizinge”en het van
Peeter, nu Spillemans, behorend aan de paters jezuïeten ten oosten en de
huizen van Pauwel Bacx en Jan Vleminx nu behorend aan Jan Peeterss
Strouck.
62. 5 april 1673 – Schepenbrief Antwerpen – Jan Losson, oud–almoezenier van
Antwerpen, verkoopt aan Simon van de Heuvel, eveneens oud-almoezenier
van Antwerpen, en aan diens echtgenote Juffr. Catharina du Bois, voor de som
van 28.000 carolusgulden:
1°) Een grote “huizinge” in de Keizerstraat met achteruitgang in de
Koningstraat;
2°) Het huis het “Papegayke” in de Keizerstraat, ten oosten van het
eerstgenoemde huis gelegen.
63. 27 april 1673 – Antwerpen – (notariële kopij dd. 9 september 1676) –
Margarita Steymans, weduwe van Van Uffele, verklaart te hebben ontvangen
van Peeter Francois Losson, zoon van Jan Losson Philipssone het kapitaal van
cen op 8 juni 1668 op meerdere huizen bezette erfrente van 1.537 gulden en 10
stuivers, welke hiermede vervalt.
64. 27 april 1673 – Mededeling aan den heer Simon de Heuvel nopens de betaling
van 10.000 gulden aan mevrouw Van Uffel op panden van den heer Losson.
65. 1 augustus 1673 – Betalingbevel aan den heer Simon de Heuvel voor de 6.540
gulden die nog te betalen zijn aan de weduwe Van Uffel voor een huis in de
Keizerstraat gekocht van Jan Losson.
65. bis Z.d. – Omslag voor rentebrieven en kwitanties aangaande de grote
“huijsinge” in de Keizerstraat toebehorend aan wijlen Jan Losson Philipssone.
66. 16 juli 1726 – Schepenbrief Antwerpen – Adriana De Ridder, weduwe van Jan
Asselbergh, maakt over aan haar dochter Anna Asselbergh en dezes echtgenoot
Servatius Clauscens haar aandeel - zijnde 8/16 - in een huis in de Keizerstraat,
op de hoek van de Pauwel Elantstraat nu geheten Grote Kapelstraat. Huis
vroeger genoemd “Schilt van Schotland”, maar waar nu Sint-Franciscus
uithangt.
67. 20 juli 1726 – Notariële akte – Overeenkomst tussen onderscheidene leden van
de familie Asselbergh over een woning in de Pauwel Elantstraat nu geheten
Gratiekapelstraat.
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68. 29 juli 1726 – Schepenbrief Antwerpen – Overdracht door verschillende leden
van de familie Asselbergh aan Servatius Claukens en zijn echtgenote Anna
Asselbergh, van de 7/16 die ze bezaten in een huis in de Gratiekapelstraat.
69. 1 juli 1735 – Notariële kopij dd. 1756 van het testament van Servatius
Claukens en zijn echtgenote Anna Asselbergh.
70. 6 mei 1749 – Schepenbrief Antwerpen – Jonker Jacobus Josephus Bosschaers
verkoopt voor 25.000 gulden aan jonker Karel Josephus De Man de grote
“huisinge” in de Keizerstraat, geheten “d’Oude Stove” en gelegen tussen het
huis en erf van jonker Louis de Heuvel en het huis van de erfgenamen Gelijn
van Asseliers.
71. 23 januari 1756 – Schepenbrief Antwerpen – Servatius Claukens en zijn
kinderen verkopen aan de zusters Anna Theresia en Maria Catharina
Eeckelaers een huis in de Keizerstraat, gelegen op de hoek van de Pauwel
Elantsstraat (nu geheten Gratiekapelstraat), en genoemd Sint-Franciscus.
72. 6 maart 1779 – Schepenbrief Antwerpen – Jacobus Leonardus van den Elsche,
testament uitvoerder van wijlen Anna Maria Colfs verkoopt voor 2.468 gulden
aan Carolus Josephus De Man een huis in de Pauwel Elantstraat
(Gratiekapelstraat).

II.1.B. Notariële akten, brieven en andere bescheiden op deze woningen
betrekking hebbend (1ste helft 19de eeuw)
II.1.C. Aankoop door Renè Moretus van deze woningen
- 1 notariële akte, 1875 (betreft Keizerstraat nr. 45, Keizerstraat nr. 43 en
Gratiekapelstraat nr. 5)
- 1 notariële akte, 1891 (betreft Gratiekapelstraat nr. 11 ).

II.2. Documenten betreffende woningen in de Kolveniersstraat
1. Bundel ( 1617 – 1668)
- 26 april 1667 – Schepenbrief Antwerpen – Deling tussen Juffr. Maria
Cranon, geestelijke, en haar zuster Elizabeth Cranon van goederen
voortkomend van wijlen Nicolaes Cranon en van Elisabeth Schuermans,
waarbij Maria Cranon bekomt: de “huizinge” nu tot 2 woningen
“geapproprieert” in de Kolveniersstraat, gelegen tussen het huis het “Reepke”
ten noorden en de uitgang van de “huizinge” ten zuiden, en waarbij Elisabeth
Cranon vergoed wordt met baargeld.
- 15 maart 1651 – Kwijtschrift voor de ghyspenninck van het kasteel
uitgereikt aan Nicolaes Cranon voor een huis in de Kolveniersstraat.
- 20 mei 1638 – Ontvangstbewijs voor de som van 1.200 gulden betaald door
kapitein Nicholaas Cranon en Juffr. Elisabeth Schuermans aan een viertal
personen.
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- 10 mei 1638 – Schepenbrief Antwerpen – Kapitein Nicolaas Cranon en zijn
echtgenote Elisabeth Schuermans hebben afgekocht de erfrente van 75
carolusguldens die ze op 18 juli 1636 hadden verkocht aan de dekens en
busmeesters van de armenbus van het ambacht der houtbrekers, en welke was
belegd op een “huizinge” in de Kolveniersstraat (welks ligging nader wordt
omschreven).
- 18 juli 1636 – Schepenbrief Antwerpen – Nicolaes Cranon en zijn
echtgenote verkopen aan de dekens en busmeesters van de armenbus van het
ambacht der houtbrekers een erfrente van 75 carolusguldens op een
“huizinge” in de Kolveniersstraat.
- 18 juli 1636 – Schepenbrief Antwerpen – Cornelis van Nispen, licentiaat in
de rechten, verkoopt aan Nicholaes Cranon en diens echtgenote een huis in de
Kolveniersstraat.
- 18 juli 1636 – Onvangstbewijs voor 3.800 gulden, zijnde de verkoopsom
van een huis, uitgereikt door Cornelis van Nispen aan Nicholaes Cranon en
diens echtgenote.
- 22 augustus 1636 – Brief van inbezitstelling uitgereikt aan Nicholaas
Cranon en zijn echtgenote voor een huis in de Kolveniersstraat.
- 21 mei 1621 – Uittreksel uit het testament van Adriaan van Nispen.
- 29 december 1626 – Afschrift van een notariële akte – Handelend over de
erfenis van Balthasar van Nispen.
- 5 juni 1628 – Afschrift van een schepenbrief Antwerpen – Bekrachtiging
van een notariële akte van 8 oktober 1626, waarbij Maximiliaan van Nispen,
ten voordele van zijn broeder Cornelis, verzaakt aan een mogelijk aandeel in
de erfenis van Belthasar van Nispen.
- 21 oktober 1617 – Schepenbrief Antwerpen – Adriaan van Nispen doet
wegens niet betalen van achterstallige renten een huis verkopen in de
Kolveniersstraat, welke hij voor het bedrag van de rente verwerft.
2. 5 april 1662 – Schepenbrief Antwerpen – Maria en Elisabeth Cranon verkopen
aan Anna Qintinch een erfrente van 187 carolusgulden en 10 stuivers belegd
op een “huizinge”, eertijds twee woningen, gelegen in de Kolveniersstraat,
tussen de woning het “Reepken” ten noorden, en de uitgang ten zuiden.
3. 26 april 1662 – Schepenbrief Antwerpen – Maria Cranon verkoopt aan Anna
Qinxtinck een jaarrente van 37 carolusgulden en 10 stuivers op een “huizinge”,
eertijds twee woningen gelegen in de Kolveniersstraat tussen het huis “het
Reepke” ten noorden, en een uitgang ten zuiden.
4. 1 juli 1667 – Koninklijke akte – Karel II verleent aan Charles Piqueri, aan
Anna Piqueri en haar echtgenoot Jacques de Lathopin, aan Joanna Piqueri en
haar echtgenoot Steven de Bruyn, erfgenamen van Nicolaes Piqueri en haar
echtgenoot steven de bruyn,erfgenamen van Nicolaes Piqueri bij testament van
28 Juli 1660, een octrooi in verband met een geschil opgerezen tussen hen en
de erfgenamen van Elizabeth Fourment, de overleden echtgenote van Nicolaes
Piqueri. Onder meer nopens een groot huis op de Meir, tevoren geweest zijnde
drie huizen, te weten “St. Peeter” in de Kolveniersstraat, “de Swane” op de
hoek van dezelfde straat, en de “Cordewagen” daarnaast.
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5. 21 juli1667 – Schepenbrief Antwerpen (2 exemplaren) – Charles Piqueri,
Johanna Piqueri en haar echtgenoot Steven de Bruyn, Anna Piqueri en haar
echtgenoot Jacques de Cachopin, verkopen voor 24.900 gulden aan Franchois
van Bresdonck de “huizinge”, eertijds drie huizen door wijlen Nicholaas
Piqueri tot één woning geapproprieert, te weten de “Cordewagen” op de Meir
tussen het huis “de Zwane” en het huis in het bezit van Filips Rubens,
secretaris der stad, tevoren behoord hebbend aan Dominicus de Lazaro; het
huis” de Zwane” op de hoek van de Kolveniersstraat naast de “Cordewagen”;
en ten derde het huis “Sint Peeter” in de Kolveniersstraat.
6. 23 augustus 1672 – Schepenbrief Antwerpen – Maria Granon verkoopt aan
Anna Quinptinck een jaarente van 75 carolusguldens belegd op een “huizinge”
in de Kolveniersstraat (cfr. supra nrs. 2 en 3).
7. 30 oktober 1672 – Testament van Maria Granon (afschrift).
8. 14 juli 1674 – Schepenbrief Antwerpen – Alexander Roeland, priester, als
testamentuitvoerder van zijn nicht Maria Granon, en Franchoise Granon
verkopen aan notaris Anthoni de Pieters, onderscheidelijk een jaarrente van 10
en van 31 gulden 5 stuivers op een “huizinge” in de Kolveniersstraat (cfr.
supra nrs. 2, 3 en 6).
9. 14 maart 1676 – Schepenbrief Antwerpen – Alexander Roelant, deken van het
kapitaal Sint-Gummarus te Lier, als testamentuitvoerder van zijn nicht Granon
verkoopt aan Filips Rubens, licentiaat in de rechten en oud-schepen van
Antwerpen, een “huizinge” in de Kolveniersstraat (cfr. supra nrs. 2, 3, 6, 8).
II.3. Gronden in de 5de Wijk in verband met de familie Moretus (18de – 19de eeuw)
1. Bundel betreffende 14 bunders grond (18de - 19de eeuw)
16 notarisakten, brieven, kwijtschriften, administratieve documenten en andere
bescheiden.
2. 1833 – Twee notariële akten: verkoop van 2 weilanden aan Carolus Joannes
Werbrouck en zijn echtgenote.
3. 1851 – Notariële akte: verkoop van 16 percelen bouwgrond aan Augustin
Moretus.
4. 1858 – Notariële akte: verkoop van 1 perceel bouwgrond aan Augustin
Moretus.
5. 1864 – Notariële akte en twee andere bescheiden: verkoop van 6 percelen
bouwgrond aan Augustin Moretus.
6. Bundel betreffende buitengoed gekocht door Augustin Moretus in 1855 en later
weer ten dele verkocht (23 notariële akten, brieven, administratieve
documenten en andere bescheiden)
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II.4. Prinsesstraat – Kattenstraat (19de eeuw)
- 1884 – Notariële akte van verkoop aan René Moretus van de woning Prinsesstraat nr. 23
en de woning Kattenstraat nr. 8.

II.5. Andere bescheiden
- Kopij van de verordening uitgevaardigd op 23 augustus 1754 door de schout van
Antwerpen betreffende het loon der werklieden uit de stad die in de omliggende dorpen
gaan werken.
- Register voor 3-24 april 1831 van de 4e sectie betreffende de bijdragen voor het
onderhoud der armen.
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III.

Provincie Antwerpen

III.1. Oosterweel - Ekeren
Gronden; in verband met de familie Moretus:
- 2 schepenbrieven 1790, 1791
- 4 notariële akten 19de eeuw
- 6 brieven en kwijtschriften, 19de eeuw
- 1 aanplakbiljet, 1849

III.2. Berchem
Bundels schepenbrieven, notariële akten, brieven, kwijtschriften, administratieve documenten
en andere bescheiden betrekking hebbend op gronden en huizen gekocht door leden van de
familie Moretus:
1. Bundel documenten 17de - 18de eeuw
59 stukken.
2. Bundels 18de – 19de eeuw
12 bundels respectievelijk bevattend 11, 8, 7, 5, 6, 11, 6, 6, 9, 13, 13 en 14
stukken.
3. Bundels 18de - 19de eeuw
6 bundels respectievelijk bevattend 28, 12, 16, 27, 33 en 10 stukken.
4. Bundel 19de eeuw
7 notariële akten met bijhorende bewijsstukken, kwijtschriften en brieven.
5. Bundels 19de eeuw
6 bundels respectievelijk bevattend 19, 20, 21, 22, 24 en 25 stukken,
betrekking hebbend op gronden gekocht door Paulus Franciscus Josephus
Moretus in 1822.

III.3. Berendrecht - Zandvliet
1. 4 notariële akten (1863, 1864, 1887, 1888) met bijhorende bewijsstukken,
betreffende de aankoop van gronden aldaar door Augustin en René Moretus.
2. Meerdere bundels met schepenbrieven, notariële akten, kwijtschriften en
andere bescheiden, betrekking hebbend op deze gronden (18de -19de eeuw). In
totaal 86 stukken.

III.4. Berendrecht - Lillo
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1. 5 notariële akten (1825, 1843, 1859) betreffende gronden aldaar toebehorende
aan de families Moretus en Geelhand.
2. Bundel betreffende een proces met de Belgische staat nopens die gronden
(midden 19de eeuw) – 32 stukken.
3. Bundel rekeningen, brieven, pachtcontracten e.d. betrekking hebbend op die
gronden (midden 19de eeuw) – 83 stukken.

III.5. Deurne
- 21 okober 1529 – Schepenbrief Antwerpen – Overdracht van renten belegd
op twee goederen te Deurne, met name “tgoet te Morthoven” en “tgoed te
Boelaer”.

III.6. Merksem - Dambrugge
Archief van de familie Geelhand als heren van Merksem en Dambrugge.
1. Leenboek
“Leenboek mijns heeren van Berghen in syn heerlicheit van Merxem”
perkament; 16de eeeuw, bijgewerkt in de 17de eeuw, ten dele op
tussengeschoven of bijgevoegde bladen papier – Omslag in perkament.
2. Cijnsboek
“Heerlyck Chynsboeck van Merxem ende Dambrug, toebehorende Joncker
Robrecht van Eeckeren, [in latere hand] Modo d’Heer Philipus van Parijs;
modo d’Heer Gijsbertus Hooijberge; modo d’Heer Henrij Geelhand; modo den
Heer Petrus Franciscus Geelhand”
Perkament; 17de eeuw (met enkele aantekeningen uit de 18e e.) – Lederen band
uit de tijd.
3. Verzameling costumen
“Rechten, costuymen, concordaten ende privilegien raekende den dorpe ende
heerlickheyt van Merxem ende Dambrugge, getrouwelyk gecolligeert ende
gecopieert uutt d’originale ende authentique bescheiden daer van synde,
gecopieert uijt d’originale geschreven door d’eyghen hand van den secretaris
Noijdens – Door I.V.W. … I.U.L. – 1798”
Register 18e eeuw, op papier – Kartonnen band.
4. Privileges, memories en andere akten betreffende het bezit en de jurisdictie van
de heerlijkheid (17de - 18de eeuw):
- 26 maart 1616 – Schepenbrief Antwerpen – Verwerving van de heerlijkheid
van Merksem door Urbain van Parijs, ten laste van de erfgenamen van Gerard
Gramaye.
- 28 juli 1620 – Uittreksel uit het register der lenen van het markiezaat van
Bergen op Zoom betreffende de rechten van Urbain van Parijs op de
heerlijkheid Merksem en Dambrugge.
- 28 juli 1620 – Nota over de verheffingsgelden betaald aan de griffier van het
leenhof te Bergen op Zoom.
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- 1 maart 1621 – Uittreksel uit het register van het leenhof van Brabant
betreffende de rechten van Urbain van Parijs op de heerlijkheid.
- 11 maart 1626 – Akte van het vonnis van het leenhof van Brabant
betreffende de nalatenschap van Gerard Gramaye in verband met de
heerlijkheid.
- 28 september 1641 – Koninklijke akte – Filips IV oorkondt dat Urbaan van
Parijs, weduwnaar van Isabel van Valckenborgh, overdraagt aan zijn zoon
Jacques van Parijs, de heerlijkheid en het slot van Merksem en Dambrugge
(hetwelke Urbaan van Parijs op 13 Maart 1587 had bekomen van de
erfgenamen van zijn schoonvader Jacques van Valckenborgh).
- 26 oktober 1641 – Koninklijke akte – Filips IV oorkondt dat Urbaan van
Parijs overdraagt aan zijn zoon Jacques van Parijs de heerlijkheid en het slot
van Merksem en Dambrugge.
- 14 november 1645 – Koninklijke akte – Filips IV, op verzoek van Jacques
van Parijs, staat toe een nieuw zegel te gebruiken.
- 5 juli 1655 – Koninklijke akte – Filips IV oorkondt dat Jacques van Parijs,
ridder, de heerlijkheid en het slot van Merksem en Dambrugge overdraagt aan
zijn zoon Filips van Parijs, ter gelegenheid van diens huwelijk met Juffrouw
Clara Joanna Rubens, dochter van wijlen Peeters Pauwels Rubens en Helena
Froment.
- 14 augustus 1655 – Ontvangstbewijs van de verheffingsgelden verschuldigd
voor de heerlijkheid, uitgereikt door het leenhof van Brabant aan Filips van
Parijs.
- Midden 17de eeuw – Nota over de heerlijkheid en de families die ze hebben
bezeten (families Berthi, Van Straelen, Gramaye, Van Parijs).
- 16 augustus 1700 – Verklaring van de erfgenamen van Filips van Parijs dat
ze hebben ontvangen van Gisbert Hoyberghen, heer van Meulenbergh, Brant,
enz., de som van 45.600 gulden, zijnde de “coopsomme der heerlyckheyt van
Mercxem ende Dambrugge, metten heerlyckheit, huyse van plaisantie,
landen, beempden,bosschen, etc.”
- 25 augustus 1700 – Notariële akte (gecertificeerd door de schepenen van
Brussel) waarbij Jonker Aurelius de Walhorn, schepen der stad Brussel, en
zijn echtgenote Isabella Philippina van Parijs, procuratie geven voor de
verkoop van de heerlijkheid aan Gisbert Hoyberghe.
- 29 augustus 1700 – Notariële akte waarbij Jacobus Ignatius van Parijs,
kannunik van Sint-Baafs te Gent, procuratie verleent voor de verkoop van de
heerlijkheid aan Gisbert Hoyberghen.
- 31 augustus 1700 – Schepenbrief Antwerpen – De familie van ParijsRubens verkoopt aan Gijsbert Hoybergen, heer van Meulenbergh, Brant, enz.,
de heerlijkheid van Merksem en Dambrugge.
- 16 september 1700 – Koninklijke akte – Karel II oorkondt dat de familie
van Parijs-Rubens de heerlijkheid Merksem en Dambrugge overdraagt aan
Gysbert Hoybergen, heer van Meulenberg, Brant, enz.
- 18 september 1700 – Ontvangsbewijs van de verheffingsgelden
verschuldigd voor de heerlijkheid, uitgereikt door het leenhof van Brabant
aan Gijsbert van Hoyberghen.
- 8 november 1725 – Testament van Gijsbert van Hoybergen
(uittreksel: notariële kopij van 1729).
- 21 januari 1726 – Wijziging van het testament van 8 november 1725
(uittreksel: notariële kopij van 1729).

26
- 15 april 1726 – Akte uitgereikt door de Raad van Brabant waarbij Gijsmarus
Gijsbert van Heyst, in eigen naam en in deze van de mede-erfgenamen van
Gijsbert Hoybergen, in het bezit wordt gesteld van de heerlijkheid.
- 18 januari 1729 – Notariële akte waarbij Jan van Heyst procuratie verleent
aan zijn broeder Gijsmarus Gijsbert in verband met de erfenis van
Hoybergen.
- 29 januari 1729 – Notariële akte – Gijsmarus Gijsbertus van Heyst, in eigen
naam en in deze van de andere erfgenamen van Gijsbertus Hoybergen
verkoopt de heerlijkheid aan Hendrik Geelhand.
- 15 maart 1729 – Keizerlijke akte – Karel VI stelt Hendrik Geelhand in het
bezit der heerlijkheid.
- 21 mei 1729 – Schepenbrief Antwerpen – Gijsmarus Gijsbertus van Heyst,
in eigen naam en in deze van de andere erfgenamen van Gijsbertus
Hoybergen verkoopt de heerlijkheid aan Hendrik Geelhand.
(ontbreekt)
- 1 juni 1774 – Testament van Hendrik Geelhand (uittreksel betreffende het
legateren der heerlijkheid aan zijn oudste zoon Petrus Franciscus – notariële
kopij van 1777).
- 15 december 1786 – Akte uitgereikt door het leenhof van Brabant waarbij
Catharina Maria Peeters, echtgenote van Hendrik Jozef Geelhand in het bezit
wordt gesteld der heerlijkheid.
- 14 mei 1790 – Akte uitgereikt door het leenhof van Brabant waarbij jonker
Hendrik Josef Geelhand, als erfgenaam van jonker Petrus Franciscus
Geelhand in het bezit wordt gesteld van de heerlijkheid.
- 18de eeuw – Vier memories over de heerlijkheid.
(ontbreekt)
5. Akten en documenten (17de en 18de eeuw)
betreffende aangelegenheden van de heerlijkheid inzonderheid in verband met
het aanstellen van magistraten en beambten; 32 stukken.
6. Plakkaten, verordeningen, en aanplakbiljetten (1628-1764)
Betrekking hebbend op de heerlijkheid; 12 stukken.
1. Billet van decrete vanden heerlycheden van Mercxem ende Dambrugge met
henne toebehoorten. [Openbare verkoop 1628.12.23] Brussel: by Jan van
Meerbeeck, 1628, in-1°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298736
2-3. Billet van decrete der heerlyckheden van Merxem ende Dambrvgge buyten
Antvverpen, te geschieden in het souverain leen-hoff van Brabandt.
[Openbare verkoop 1641.08.23] S.l.: s.n., [1641], in-1°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298772
4. De heerlyckheydt van Mercxem en Dambrugghe te coop [...] ter VrydaghsMert der stadt Antwerpen [...] den 13. augusti 1700. [Openbare verkoop
1700.08.13] S.l.: s.n., [1700], in-1°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298778
5. Reglement generael over de beden, subsidien, ende andere publique lasten
van onse landen ende hertoghdomme van Brabant gemaeckt den 13.
septembris 1687. [Ordonnantie 1687.09.13] Brussel: by Eugenius Henricus
Fricx, 1701, in-4°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298786
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6. Decret de sa majesté du 8. octobre 1721. Portant que la connoissance des
causes en matiere de chasse compete privativement à ceux du siége de la
venerie, à l'exclusion de tous autres. [Ordonnantie 1721.10.08] Bruxelles:
chez Zacharie Sanders, [1721-], in-4°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:615322
7. Reglement ende ordonnantie waer naer sigh een ieder binnen desen dorpe
van Mercxem ende Dam-Brugge sal hebben te reguleren nopende de bieren
ende wynen, ende het betaelen van de gerechtigheyt van den halven accys.
[Ordonnantie 1733.10.13] Antwerpen: by Antonius de Caju, 1733, in-1°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298803
8. Maria Theresia by der gratie Godts, Rooms-keyserinne [...] doen
vercondigen [...] dat in het toecomende niemandt en sal connen verschoont
worden van den voorschreven eedt te doen, om [...] uyt te roeyen [...] het
vercoopen van officien ende ampten. [Ordonnantie 1746.01.12] Brussel: by
Georgius Fricx, 1746, in-1°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298834
9. De keyserinne ende koninginne. Op verscheyde vertoogen ons gedaen, ten
opsichte van de misbruycken geschiedt in onse Provintie van Vlaenderen,
op't stuck van de jacht [...] hebben wy [...] gereguleert, gestatueert ende
geordonneert [...] de volgende pointen ende artikelen. [Ordonnantie
1753.07.28] Ghendt: by Petrus de Goesin, [1753-], in-4°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298845
10. Van wegens myne heeren die raedt ende rentmeester generael van haere
keyserlijcke ende conincklijcke majesteyts domeynen van Brabant, ende
gesworere erflaeten der hooft-tholcaemer in het quartier van Brussel, laet
men een jegelijck weten, dat alle de gene die gehouden zyn te vermaecken,
verbreeden ende te ruymen eenige wegen, straeten, bruggen, waterloopen
[...] soo binnen als buyten de selve stadt, het selve sullen hebben te doen
ingevolge ende op den voet van haere majesteyts placcaerten. [Ordonnantie
1758.03.20] Brussel: by J.B. Slevens, [1758], in-1°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298900
11. Maria Theresia [...]. Op de menighvuldige clachten [...] dat de heirbaenen,
publiecke wegen, ende straeten in de seven quartieren van Antwerpen, ende
in den byvanck van Lier soodaenigh verhindert, belemmert, ende buyten
staet gestelt zyn, dat het [...] niet mogelijck en is [...] van d'eene plaetse tot
d'andere te geraecken. [Ordonnantie 1762.03.03] Brussel: by Georgius
Fricx, 1762, in-2°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298970
12. Maria Theresia [...]. Zynde onderricht door verscheyde representatien, dat
in menige plaetsen van onse landen van herrewaertsover het meestendeel
der boomen ende hagen met poppen ende hoopen van rispen seer gelaeden
bevonden worden = Marie Therese [...]. Etant informée par diverses
representations, qu'en plusieurs endroits de nos pays de pardeça la plûpart
des arbres & hayes se trouvent très-chargés d'amas & nids de chenilles.

28
[Ordonnantie 1764.02.13] Bruxelles: chez George Fricx, 1764, in-2°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14299004

7. Akten, bewijsschriften en andere bescheiden (17de en 18de eeuw)
Betreffende transacties met gronden; 61 stukken
8. Akten, brieven, kwijtschriften en andere bescheiden (19de eeuw)
- Bundel betreffende de afbakening van het verbindingskanaal Schelde-Maas
en van de nieuwe baan van Deurne; 31 stukken.
- Andere onderwerpen: 28 stukken.

III.7. Oorderen en Wilmarsdonk
1. Schepenbrieven en bijhorende bescheiden (17de – 18de eeuw)
- losse schepenbrieven: 20 stukken
- 9 bundels van een of twee schepenbrieven met een paar bijhorende stukken
- 2 bundels van ieder een twintigtal schepenbrieven met bijhorende stukken.
2. Notariële akten, rekeningen, kwijtschriften, uittreksels en kopijen van
schepenbrieven en andere bescheiden (17de – 18de eeuw)
81 stukken.
3. Documenten betrekking hebbend op de dijken van Oorderen en Wilmarsdonk
(en omgeving) (17de – 18de eeuw)
5 stukken.
4. Gedrukte ordonnanties over de dijken van Oorderen – Wilmarsdonk en
omgeving (16de – 18de eeuw).
4 stukken.
1. Copie. Octroy donne et octroyé par le roy nostre seigneur pour restouper
les trous faicts aux dicques d'Austruele, & autres marescages & terres
circonvoisines. [Ordonnantie 1587.01.31] Anvers: de l’imprimerie de
Christofle Plantin, 1587, in-4°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:3246574
2. Octroy by den coninck ghegunt ende gheoctroyeert aende gheinundeerde
polders van Austruweel, Wilmersdonck, Oorderen, Eeckeren, Mercxem ende
Steen-borger-weert, op den 20. februarij, anno 1649. [Ordonnantie
1649.02.20] ‘tAntwerpen: by Guilliam Verdussen, 1649, in-4°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:917178
Ampliation d'octroy pour la dicquage d'Austruweel, & aultres poldres
enclavees du xiiij. Iuillet 1651. [Ordonnantie 1651.07.14] S.l.: s.n., (1651-),
in-4°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298674
3. Octroy by den koninck ghegunt ende gheoctroyeert aende gheinundeerde
polders van Austruweel, Wilmersdonck, Oorderen, Eeckeren, Mercxem ende
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Steen-borgher-Weert, op den 20. Februarij 1649. [Ordonnantie 1649.02.20]
Antwerpen: by Martinus Verhulst, (1651-), in-4°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298689
4. J. van Herck, Eerste citatie ofte Waerschouwinghe aen alle geinteresseerde
ende pretendenten inde nieuwe aenstaende dyckagie van Oorderen,
Wilmersdonck en Ordam. S.l.: s.n., (1722-), in-1°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14298712

III.7bis. Oorderen en Ekeren
Bundel (18 stukken) brieven, rekeningen, kwijtschriften en andere bescheiden betreffende
gronden te Ordam (Oorderen) en Ekeren, toebehorend aan dhr. Augustin Moretus-Geelhand –
midden 19de eeuw.

III.8. Stabroek
Notariële akten en administratieve bescheiden betreffende transacties met gronden te Stabroek
(18de - 19de eeuw)
7 stukken.

III.9. Tongerlo
Notariële akten betreffende transacties met gronden te Tongerlo (toebehorend aan de abdij
aldaar) door dhr. René Moretus de Theux (1883-1888).
6 stukken.

Zwijndrecht
Zie onder IV.9.
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IV.

Andere gewesten

IV.1. Aardenburg (West-Vlaanderen) – IJzendijke (Zeeland)
Notariële akten betreffende gronden te Aardenburg en IJzendijke gekocht door dhr. René
Moretus (19de eeuw)
8 stukken.
IV.2. Dinteloord (Noord-Brabant)
Brieven, administratieve bescheiden, rekeningen, notariële akten en andere bescheiden
betreffende een hoeve en gronden te Dinteloord gekocht door dhr. Augustin Geelhand (19de
eeuw).
162 stukken.

IV.3. Kieldrecht
Bundel van 12 stukken (notariële akten en bijhorende bescheiden) betreffende gronden te
Kieldrecht hebbende toebehoord aan Augustin Geelhand.
IV.4-5. Reninge (West-Vlaanderen)
Betreft gronden in het bezit gekomen der familie de Theux.
IV.4. 1-12. Schepenbrieven betreffende gronden te Reninge (17de – 18de eeuw)
12 stukken.
13-33. Kopijen van schepenbrieven, brieven, kwijtschriften en andere bescheiden
betreffende gronden aldaar (17de – 18de eeuw)
24 stukken.
34-37. Pachtcontracten betreffende gronden aldaar (begin 19de eeuw)
4 stukken.
38. Omslag voor de voorgaande stukken met opschrift “Renijnghe. Verscheyde
stukken maekende de tijtels van a enkomste van J.B. Godderis van de twee
gemete 9 roede land in Renijnghe”.
1 stuk.
39. Linnen zak met sluitkoord en met het opschrift “n.2 Hofstede in Renynghe
1771”; afmetingen 37,5 x 27,5 cm (1771)
1 stuk.
IV.5.

1. Notariële akten met bijhorende brieven en bescheiden betreffende gronden te
Reninge (19de eeuw).
4 akten + 14 bijlagen.
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2. Pachtcontracten, kwijtschriften en andere bescheiden betreffende gronden
aldaar (19de eeuw).
9 stukken + 1 lias met 14 stukken
3. Aanplakbiljetten betreffende de verkoop van gronden aldaar (19de eeuw).
3 stukken.
IV.6. Wanze – Statte – Huy (Provincie Luik)
Betreft gronden in het bezit gekomen der familie de Theux (19de eeuw)
1. Documenten betreffende de hoeve en gronden te Wanze:
- 11 bundels pachtbrieven en rekeningen;
- 1 bundel (12 stukken) betreffende opmeting en verkoop van hout (18131827);
- 1 bundel (4 notariële akten met bijhorende bescheiden) betreffende
transacties met gronden (1845, 1852, 1875);
- 1 bundel (6 stukken) betreffende verzekering tegen brand;
- 1 bundel omvattend lastenboek, rekeningen en andere bescheiden
betreffende de heropbouw van stallen (1839);
- 1 bundel rekeningen betreffende onderhoudswerken aan de hoeve.
2. Documenten betreffende renten belegd op de hoeve en de gronden te Wanze
(17de – 19de eeuw)
11 bundels notarisakten, brieven, rekeningen, vonnissen, aantekeningen, en
andere bescheiden betreffende renten voor missen en goede werken belegd in
de 17de en 18de eeuw op de gronden te Wanze, de geschillen en vonnissen
daaruit voortvloeiend ,en de afkoop dezer renten.
IV.7. Westouter (West-Vlaanderen)
Betreft gronden in het bezit gekomen der familie de Theux.
1. Pachtbrieven (18de eeuw)
13 stukken.
2. Aantekeningen, specificaties, kwijtschriften en andere bescheiden (18de eeuw).
39 stukken.
3. Notariële akten, administratieve documenten, brieven, kwijtschriften en andere
bescheiden (19de eeuw).
66 stukken.
4. Aanplakbiljetten betreffende de verkoop van bomen (19de eeuw)
3 stukken.

IV.8. Wijtschate - Waarten (West-Vlaanderen)
Betreft gronden in het bezit gekomen der familie de Theux.
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1. Schepenbrieven (17de – 18de eeuw)
30 stukken.
2. Specificaties, inventarissen, rekeningen, aantekeningen, kwijtschriften en
andere bescheiden (17de – 18de eeuw)
25 stukken.
3. Pachtbrieven (18de eeuw)
15 stukken.
4. Notariële akten, brieven, pachtcontracten, administratieve documenten,
kwijtschriften, aanplakbiljetten (2 stukken) en andere bescheiden (19de eeuw)
61 stukken.
5. Notariële akten, brieven, rekeningen en andere bescheiden betrekking hebbend
op de erfenis van kanunnik Duhayon (1828) en de door deze gefundeerde
stichtingen.
45 stukken.
IV.9. Zwijndrecht (Provincie Antwerpen)
Betreft gronden gekocht door dhr. René Moretus.
- Notariële akten en andere bescheiden (17de – 18de eeuw)
12 stukken.
- Notariële akten en andere bescheiden (19de eeuw)
4 stukken.
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V.

Kaarten en plattegronden
Toelichting afkortingen:
• kf: klein formaat en zijn geplaatst in Depot 20 in plannenkast 20-A-4:
o V.1 – V.3 in lade 20-A-4-D
o V.7 – V.13 in lade 20-A-4-C
o VI.1 in lade 20-A-4-C
o VI.4 – VI.7 in lade 20-A-4-A
• gf: groot formaat en zijn geplaatst in de onderste lade van het ladeblok op de
overloop van de voormalige leeszaal.
• rol: de 2 rollen zijn geplaatst in Depot 20 bovenop plannenkast 20-A-5.

V.1. Antwerpen
V.1.a.
Stadsplan, opgesteld door Th. Van Bever, stadsingenieur en getiteld “Projet de transformation
des terrains militaires de la vieille enceinte et des quartiers incorporés dans la nouvelle
enceinte”- ca 1870, gedrukt plan – met aanduiding in kleuren van de bezittingen der familie
Moretus.
kf 60 x 78
V.1.b.
Wijk Ter List: kadastraal plan nopens de aanleg van de nieuwe wijk naast het stadspark – ca
1870, getekend.
kf 60 x 84
V.1.c.
Wijk ter List: kadastraal plan van de nieuwe wijk (rond stadspark) en getiteld “Plans des
terrains à bâtir à réaliser appartenant à Monsieur René Moretus de Theux”, en opgesteld door
“Chr. Van Marseuille et Richard Vaes, géomètres, Anvers” – ca 1870 ( of weinig later),
getekend.
gf 67 x 104
V.1.c bis.
Affiche “Vente de terraine (et indicative). Rue Jacob et Avenue Plantin. Plans des maisons au
fond du jardin de l’hôtel Avenue Quentin Matsijs.”
kf 41 x 85
V.1.d.
Omgeving Leopoldlaan: kadastraal plan getiteld “Ville d’Anvers. Plan pour le prolongement
du Boulevard Leopold et de l’avenue Plantin et des rues Plan Immerseel et Ruisbroeck,
adopté de commun accord par les propriétaires intéressés soussignés et proposé pour
exécution après achèvement des travaux de la gare de l’Est. Joint à une requête en date de
Janvier 1894. ” – getekend op oliepapier.
kf 38,5 x 59
V.1.e-f
Omgeving Leopoldlaan: kadastraal plan getiteld “Anvers, 6me et 8me section – Tableau des
contenances des terrains de la famille Moretus” en gelijkvormig verklaard door B.R. Vaes, 24
maart 1900 – blauwdruk.
kf 38,5 x 59
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V.1.g.
Keizerstraat: kadastraal plan van een erf in de Keizerstraat welke in drie kavels werd verkocht
door jonker Jan Moretus – gedaan te Antwerpen door de landmeter J.B. Fabry, 22 maart 1805.
– Getekend.
kf 56 x 70
V.1.h.
Wijk Zurenborg: plattegrond getiteld “Ville d’Anvers. Projet d’embellissement du quartier
est, par Mr Delecourt architect” – Getekend (?).
kf 47 x 57,5
V.1.i.
Omgeving Herentalse vaart: kadastraal plan van loten gronden te verkopen door notaris J.
Deckers, april 1858 – Gedrukt (geel aanplakbiljet).
kf 90 x 85

V.1bis. Antwerpen en omgeving
“Caerte figurative vande situatie der stadt Antwerpen met de forten, polders, bedyckte landen,
schorren ende slycken daer annexe, gelegen aende oost ende westsijde vande riviere de
Schelde […] Actum Antverpiae 23 Augustij 1748 – P. Stijnen, geometr.” – gravure van P.B.
Bouttats, Antwerpen, 1749.
rol 109 x 143

V.2. Berchem
V.2.a.
Kadastraal plan “van goederen gelegen onder de gemeynte van Berchem competerende aan
den heere de Fourneaux de Cruyquenbourg” en opgesteld door de landmeter M. Schillemans,
September 1809 – getekend.
gf 63 x 98,5
V.2.b.
Kadastraal plan getiteld “extrait du cadastre parcellaire de la commune de Berchem […]
Propriétés appartenant à Monsieur Paul Franc. Jh. Moretus, rentier à Anvers”en gelijkvormig
verklaard: Antwerpen, 24 Juni 1816 – getekend; gehecht op lijnwaad.
gf 63 x 98,5
V.2.c.
Kadastraal plan van de gemeente Berchem door P.C. Popp, ca. 1858, met erbijhorende
“Tableau indicatif et matrice cadastrale” – gedrukt, met gekleurde aanduidingen nopens de
bezittingen der familie Moretus (2 stukken).
gf 71,5 x 93
V.2.d.
Kadastraal plan getiteld “Plan accompagnant une petition en date du
octobre 1860 présenté
aux Etats provinciaux par Mr Moretus-Dellafaille pour l’établissement de neuf nouvelles rues,
dans la commune de Berchem. Fait et dressé par le géomètre Van Marseuille à Anvers le 5
octobre 1860” – getekend.
kf 50,5 x 66
V.2.e.
Kadastraal plan van bouwgronden: “Plan van 1 Januari 1900 – Richard Vaes, architecte
géomètre, Anvers” – blauwdruk met gekleurde aanduidingen nopens de bezittingen der
familie Moretus.
gf 70,5 x 116
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V.2.f.
Kadastraal plan van bouwgronden – vrij ruwe tekening op “tekenpapier”.

kf 51 x 76

V.3. Bioul – Meffe – Salet
Kadastraal plan met op achterzijde “Bioul, Meffe et Salet, 1896”; met gekleurde aanduidingen
van grondbezittingen (denkelijk van de echtgenote van René Moretus) – vrij ruw getekend op
oliepapier.
kf 67 x 75

V.4. Borgerhout – St. Wilibrord
“Plan vande Jurisdictie vande Watermeulen brugghe ge-seyt St Wilbrorts” op bevel van de
leden der stad Antwerpen getekend door Joan. Carb. van Lyere, geometra, 1696, en op
verzoek van de dijkgraven, rekenaars, gelande en ingezetenen van bedoelde “Watermeulen
brugge” gekopieerd door P.Stynen, gezworen landmeter, Februari 1746 – op keerzijde “Graaf
Moretus, 1938 - janvier - de la part de Mr. Ch. De Wert (de Eeckeren) – St Wilibrord
Borgerhout –1746” en etiket “Molententoonstelling. Museum Sterckshof. Eigenaar: graaf
Moretus - Nr” – getekend; gehecht op lijnwaad.
rol 97 x 170

V.5. Brasschaat
V.5.a.
Kadastraal plan van enkele bouwgronden met uitleg “den ondergeschreven landmeter […]
verklaard en attesteerd in de maend junij van den voors. jaere (1810) ter requisitie van Jonker
Joannes Jacobus Moretus gemeten te hebben eene hoeve, landen en weyde (met eene heyde
agter hagen) gestaen ende gelegen in de leege caert onder Eckeren […] Actum Antwerpen, 7
September 1810 […] G. Aertssens, geomètre” – op keerzijde “nr 19” en in moderne hand
“Moretus-Archieven-Brasschaet” – getekend; Bevat 4 losse stukken.
gf 63 x 100
V.5.b.
Kadastraal plan van enkele gronden getiteld “Extrakt uyt het perceels gewijze plan der
gemeente Brasschaet, kanton Eeckeren, arrondissement en provincie Antwerpen –
Eigendommen toebehoorende aen d’erfg[ena]men Moretus, Theresia Car[oli]na Jos[eph]a
renten[ier]ster te Antwerpen” en gelijkvormig verklaard aan het kadastraal plan der gemeente
door de “ingénieur-verificateur” van het kanton, Antwerpen, 2 October, 1833 – getekend.
gf 65,5 x 99

V.6. Deurne
V.6.a-b.
Kadastraal plan van de gemeente Deurne door P.C.Poppe, ca 1858, met de erbijhorende
“Tableau indicatif et matrice cadastral” – gedrukt met gekleurde aanduidingen van de
bezittingen der familie Moretus.
gf 79 x 119
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V.7. Hoboken
Brabanthof en onmiddellijke omgeving

V.7.a.
Plattegrond met op keerzijde “Hoboken, plan et projet de villas, 1894” en in modernere hand
“plan villas - Hof van Brabant – archives – Hoboken” – getekend op oliepapier. kf 64 x 78
V.7.b.
Plattegrond van het Brabanthof (?) met op keerzijde “Hoboken 1902”, en in potlood “vendu
1907” – getekend op oliepapier.
kf 37 x 43,5
V.7.c.
Plattegrond met op keerzijde “Hoboken, patronage et villas” – getekend op geel oliepapier.
(samen met V.7.d.)
kf 31 x 35
V.7.d.
Plattegrond met als opschrift in potlood “Château Hoboken” – getekend op geel oliepapier.
(samen met V.7.c.)
kf 34 x 54
V.7.e.
Plattegrond met als opschrift “Château hof van Brabant à Hoboken à mon père” – getekend op
geel oliepapier. Bevat de onderstaande losse stukken:
kf 42 x 85
- Kopie van de verkoopsakte;
- Brief van Vandeputte aan Mme. Moretus de Theux;
- Krantenknipsel over de toewijzing van het kasteel en het park “Hertog van Brabant”.
V.7.f.
Plattegrond met opschrift “Hoboken. Propriété de Madame Moretus de Theux. Anvers, 22-41903 handtekening Atruon (?)”, en op keerzijde “Hoboken. Plan distribution lan 1903
(Arnon)”, alsook in moderner hand “Hof van Brabant-Archieves-Hoboken-René Moretus”.
blauwdruk.
kf 47,5 x 50
V.7.g.
Kadastraal plan: “Openbare verkoop van het eigendom de Hertog van Brabant in het dorp
nabij de Kerk en langshenen den Antwerpschen steenweg te Hoboken zeer voordelig gelegen”
– Denkelijk rond 1907 – gedrukt (aanplakbiljet).
kf 62 x 85

V.8. Oorderen
V.8.a.
Plan van de omgeving van het fort van Oordam (Oorderen) – 18de eeuw – getekend.
(samen met V.8.b.)
kf 29 x 36,5
V.8.b.
Ruwe schets “de coupure van den grooten dyck van Oordam” – 18de eeuw – getekend.
(samen met V.8.a.)
kf 42 x 30
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V.9. Wanze-lez-Huy
Kadastraal plan van enkele gronden met op keerzijde “Wanze, ancien plan” en in modernere
hand “Wanze-lez-Huy” en “Louise de Theux (provenant de ) – archives”, alsook in potlood
“ferme” – getekend.
gf 67 x 102

V.10. Weert
V.10.a-b.
Kadastraal plan van de gemeente Weert, door P.C. Popp, ca. 1858, met de erbij horende
“Tableau indicatif et matrice cadastrale” – gedrukt; met gekleurde en geschreven
aanduidingen nopens de bezittingen der familie Moretus.
kf 56 x 81

V.11. Willebroek
V.11.a-b.
Kadastraal plan van de gemeente Willebroek door P.C. Popp, ca 1858, met de erbijhorende
“Tableau indicatif et matrice cadastrale” – gedrukt; met gekleurde aanduidingen nopens de
bezittingen der familie Moretus.
gf 79 x 108

V.12. Wilrijk
Plattegrond van een landgoed dat publiek verkocht zou worden door Mr Gheysens, notaris te
Antwerpen, op 2 en 9 augustus 1877. Op keerzijde “Le Steiteling – Archives-Charles
Moretus” – gedrukt en gehecht op lijnwaad.
kf 78 x 62

V.13. Zwijndrecht
Fragment van Kadastraal plan van enkele gronden “aentoonende eene verwisseling van land
tusschen […] Augustin Thomas Joseph Moretus […] en het bureel van weldaedigheyd der
gemeente Zwijndrecht” en “Gedaen in Eeckeren den 3den Juny 1800 zes en veertig 1846, G.B.
Verhoeven, geometre” – getekend.
kf 17 x 31,5
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VI.

Architectonische plans

VI.1. Antwerpen: Burgerkring
VI.1.a.
Twaalf plans, doorsneden, e.d. betrekking hebbend op het gebouw de “Burgerkring”
(denkelijk ontwerpen voor het optrekken van het gebouw)
VI.1.a.1. Vooraanzicht en dwarsdoorsnede
gf 74 x 110.
VI.1.a.2. Plattegrond “plas et devis”
gf 71,5 x 136
VI.1.a.3. Plattegrond
gf 74 x 119
VI.1.a.4. Lengte doorsnede
gf 74 x 107
VI.1.a.5. Dwars doorsnede en lengte doorsnede
kf 51 x 74
VI.1.a.6. Plattegrond
gf 73 x 107
VI.1.a.7. Extract uit perceelsgewijs plan
kf 34 x 50
VI.1.a.8. Plan keldering en gelijkvloers “feuille A”
gf 68 x 118,5
VI.1.a.9. Plan op galerij gezien, plan der feestzaal “feuille B”
gf 67,5 x 118
VI.1.a.10. Plan der 3de verdiep (zoldering), gevel langs cour, gymnase
kf 65 x 77,5
VI.1.a.11. Doorsnede A-B, C-D
kf 56 x 86,5
VI.1.a.12. Kadastraal plan op schaal 1/1000 (afschrift 15 november 1865)
kf 40,5 x 27
VI.1.b.
Vier plans, doorsneden, enz., getiteld “Ontwerp voor de vergrooting van het lokaal der
maatschappij “Burgerkring” van Antwerpen, toebehorend aan den Wel Edelen Heer Moretus
de Theux – Antwerpen, 5 Maart 1879, Emile van Nieuwerburgh” – Met de “begroting” van de
werken.
VI.1.b.1. Doorsnede A-B
gf 67 x 93
VI.1.b.2. Doorsnede C-D en E-F
gf 66 x 93
VI.1.b.3. Plan gelijkvloers en bovenzaal
kf 61,5 x 77
VI.1.b.4. Plan der gaanderijen
kf 62 x 44,5

VI.2. Antwerpen: woning in de Quinten Matsijslei
VI.2.a.
Negen plans, doorsneden, e.d. betrekking hebbend op de herenwoning opgetrokken door graaf
René Moretus in de Quinten Matsijslei nr. 50.
VI.2.a.1. Plattegrond fundering, glv, 1ste, 2de verd.; doorsnede A-B, zijgevel gf 85 x 89
VI.2.a.2. Doorsnede E-F, doorsnede C-D
kf 54 x 76
VI.2.a.3. Plattegrond fundering, glv, 1ste, 2de verd., doorsnede A-B, zijgevel gf 84 x 88
VI.2.a.4. Doorsnede E-F, doorsnede C-D
gf 89 x 55
ste
VI.2.a.5. Plattegrond, glv, 1 etage
gf 77 x 86
VI.2.a.6. Schets van tuin
gf 107 x 80
VI.2.a.7. Geveltekening
kf 48 x 34
VI.2.a.8. Geveltekening kant cour
gf 88 x 72,5
VI.2.a.9. Geveltekening kant voorzijde
gf 85 x 72
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VI.2.b.
Twee plans en ontwerpen betrekking hebbend op het interieur (“cabinet de toilette” van Mr.
en Mevr. Moretus).
VI.2.b.1. Interieurplan
kf 44 x 46
VI.2.b.2. Detailplan kasten
kf 44 x 46

VI.3. Antwerpen: woning aan den “longchamp” bij centraal park
Eén bouwplan met de aantekening “Ontwerp van een café-restaurant te bouwen op den
Longchamp voor (= door ?) Mijnheer Bakx – Plan uit te voeren ingevolge akte op heden voor
den notaris Van Sulpen gepasserd Antwerpen, den 20en November 1863. Getekend: Augustin
Moretus – P.W. Backx”.
gf 67 x 94

VI.4. Wanze-lez-Huy: Hoeve
VI.4.a.
Eén plan denkelijk van eind 18de of begin 19de eeuw.
Plattegrond

kf 39 x 49

VI.4.b.1-2
Twee plans opgesteld de 15e Januari 1839 “pour les nouvelles étables et écurie de Wanze”
Doorsnede + vooraanzicht
kf 34 x 38
Plattegrond
kf 44 x 58
VI.4.c.
Eén plan getiteld “Ferme de Wanze-les-huy. Propriété de Mr Moretus de T’Heux – Projet
d’un bâtiment à construire […] Statte-Huy, le 28 Mai 1878 – handtekening Ayard Malvoz”
Plattegrond, doorsnede en elevaties
kf 44 x 58

VI.5. “Patronage”
Drie plans en doorsneden betrekking hebbend op een “patronage” (te Antwerpen ? of te
Hoboken bij Brabanthof ?)
VI.5.a. Plattegrond, doorsnede en elevaties
kf 60 x 89,5
VI.5.b. Plattegrond, doorsnede en elevaties
kf 55 x 79
VI.5.c. Plattegrond, glv en 1ste verdieping
kf 55 x 77

VI.6. “Kapel”
Heeft denkelijk betrekking op projecten van een kapel in een der woningen van de familie
Moretus (herenhuis in Quinten Metsijslei 50 ?).
VI.6.a.
Zijzicht (architectonisch) van een kapel. Op keerzijde: “Plans peinture chapelle salon Bious
(non exécuté) – Autel de la chapelle (exécuté) – Archives Moretus-de Theux”. gf 79 x 87
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VI.6.b.
Tekening van een altaar; vooraanzicht.

kf 40,5 x 53

VI.6.c.
Twee tekeningen en schetsen van muur (en plafond) schilderingen.
VI.6.c.1. Plafondschildering van Jos. Seebacher, Mons, 4 januari 1876
VI.6.c.2. Wandschildering van Jos. Seebacher, Mons, 10 januari 1876

kf 61 x 54
kf 36 x 62

VI.7. “Vergaderzaal” (?)
Zicht op muur, versierd in Gotische trant, van een kamer die een middeleeuwse ridderzaal
schijnt te willen nadoen (“Burgerkring te Antwerpen”?).
kf 61,5 x 79,5
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VII.

Losse drukken
1. Messeigneurs, en la cause que le seigneur prince de Steenhuyse [...] suppliant
contre le seigneur comte de Morchoven, muny de procure du seigneur comte
de Coupigny rescribent pour les deux rentes. S.l.: s.n., (1693-), in-2°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14299873
2. Apologie du droit de préference des mâles aux femelles en succession dans le
fideicommis [...] du feu [...] Pierre Roose. Pour messire Pierre Charles Roose
[...] ajourné. Contre le seigneur comte de Coloma à titre de dame Eugene
Françoise Ignace Roose [...] son espouse, impetrant de lettres de grande
révision. S.l.: s.n., (1753-), in-2°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:465301
3. Deductie van feyt ende rechte voor m'her Jan Charles Adrianus Dellafaille
baron […] van Nevele [...] mitsgaeders [...] syne moeder, impetranten van
brieven van revisie [...] van het arrest van den 8 maerte 1756. Tegens m'her
Francis Albert Dellafaille baron van Huysse, mitsgaeders [...] syne dry sonen,
gedaeghden. S.l.: s.n., (1756-), in-2°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14300675
4. Motif pour l'avocat de le Vielleuse, curateur à la maison mortuaire de feu le
president comte de Fraula ajourné. Contre messire Simon Louïs Gregoire
comte de Fraula, [...] demoiselles Jeanne Barbe Joseph & Madelaine Therese
de Fraula impétrans des lettres de revision [...] de l'arrêt du 12. novembre
1770. Malines: chez J.F. Vander Elst, (1770-), in-2°.
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14300736
5. Listes des argenteries & vaisselles déposées à Tournay & à Gand aux monts de
piété; à Anvers au collége des ci-devant jésuites & à Bruxelles au mont de
piété, lesquelles se vendront dans ces quatre endroits aux jours & heures &
aux conditions énoncées à la fin des présentes listes. S.l.: s.n., (1776), in-2°.
[Veilingen 7 augustus 1776 – 23 september 1776]
http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14300862
6. Deductio pro dno. Theodoro van Rosendal [...] & descendentibus, Joannis
Courtois impetrantibus in materiâ revisionis, contra notarium Andream vander
Donck [...] & magistrum de Valckenisse [...] tanquam contutorem [...]
Ferdinandi Florentii, & Isabellæ Mennens, minorennnium. S.l.: s.n., [c.1700],
in-2°. http://anet.be/record/opacmpm/c:lvd:14300912

Met handgeschreven bijlage:
6. bis 14 maart 1650 – Afschrift van de notariële minuut – Testament van Jean
Courtois senior “coopman” te Antwerpen gepasseerd voor notaris L.
Vandenberghe.
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PLAATSINGSLIJST ARCHIEFDOZEN
Inventarisnummer

Plaatscode

Doosnummer

I.1.a.1 – I.1.c

15-P-1-D

CM 1

I.1.d

15-P-1-D

CM 2

I.2.b – I.3

15-P-1-D

CM 3

I.2.c.1 – I.2.e

15-P-1-D

CM 4

II.1.A.1 – II.1.A.72

15-P-1-D

CM 5

II.1.B.1 – II.5

15-P-1-D

CM 6

III.1 – III.2.2.6

15-P-1-D

CM 7

III.2.2.7 – III.2.3

15-P-1-D

CM 8

III.2.4 – III.2.5

15-P-1-D

CM 9

III.3 – III.5

15-P-1-D

CM 10

III.6.1 – III.6.3

15-P-1-D

CM 11

III.6.4

15-P-1-C

CM 12

III.6.5 – III.6.8

15-P-1-C

CM 13

III.7.1

15-P-1-C

CM 14

III.7.2 – III.9

15-P-1-C

CM 15

IV.1.1 – IV.4.12

15-P-1-C

CM 16

IV.4.13 – IV.6.1

15-P-1-C

CM 17

IV.6.1 – IV.6.2

15-P-1-C

CM 18

IV.6.2

15-P-1-C

CM 19

IV.7.1 – IV.8.2

15-P-1-C

CM 20

IV.8.3 – IV.9

15-P-1-C

CM 21

V.1 – V.3 (kf)

20-A-4-D

V.1bis (rol)

boven 20-A-5

V.1.c – VI.6.a (gf)

kast overloop

V.4 (rol)

boven 20-A-5

V.7 – V.13 (kf)

20-A-4-C

VI.1 (kf)

20-A-4-B

VI.4 – VI.7 (kf)

20-A-4-A

VII.1 – VII.6bis (kf)

15-P-1-C

I.1.e

CM 23

CM 24

CM 22

