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Inventaris van het archief van het klooster van de Alexianen of Celbroeders te Antwerpen

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET KLOOSTER VAN DE ALEXIANEN 
OF CELBROEDERS TE ANTWERPEN

1 Diverse documenten. 16de-18de eeuw.
1501-1800 1 pak
Klooster van de Alexianen (cellebroeders) te Antwerpen, 1345-1796
1 1. Een dossier privilegies: privilegies bekrachtigd door Paus Julius II ten 

behoeve van de Alexianen op 11 juli 1506.
2 2. Kopij van een mandement van Karel V aan de betrokken overheden 

waarbij verordend wordt dat de kloosters van de Alexianen tijdelijk en tot 
nader order kunnen genieten van de voorrechten welke men hen had 
toegestaan op 19 juli 1531.

3 3. Verzoek van de Alexianen van Antwerpen aan de Staten van Brabant 
waarbij zij hun beklag doen over het verloren gaan of het vernietigen van 
hun titels en voorrechten door de beeldstormers en waarbij zij vragen om 
de vrijstelling van belasting te mogen behouden. Vergezeld van een 
gunstige aanbeveling, 13 februari 1699.

4 4. Fundatie-akte van een jaarlijkse mis in de kerk van de Celbroeders van 
Antwerpen voor de zielerust van Theodoor de Vrij, Provinciaal, 5 januari 
1671.

5 5. Fundatie-akte voor de zielerust van Anne-Marie Sieles, begijn te 
Turnhout, 5 februari 1760.

6 6. Akten van aankoop van een huis in de Lange Nieuwstraat naast het 
klooster Ternonnen, door de Alexianen van Antwerpen, 27 mei 1715, 1 
oktober 1764, 7 september 1778.

7 7. Akten van aankoop van 3 renten ten laste van de Keizer van Duitsland.
8 8. Akten van aan koop van 2 renten ten laste van de Staten van Brabant.
9 9. Akte van aankoop van 1 rente ten laste van de Staten van Vlaanderen.
10 10. Akte van aankoop van 3 renten te lasten van de Staten van Luxemburg.
11 11. Diverse renten ten laste van de stad Antwerpen: 1 oktober 1518; 5 

december 1556; 5 juni 1561; 13 december 1567; 29 december 1567; 29 
december 1638; 21 oktober 1670; 10 juli 1688; 14 mei 1693; 16 juli 1716.

12 12. Renten ten laste van de Berg van Barmhartigheid.
13 13. Renten ten laste van de vereniging van het Molenaarsambacht te 

Antwerpen en ten laste van de Kartuizers te Gent, 13 februari 1745.
14 14. Origineel dubbel van de staat van goederen en uitgaven van de Alexianen 

van Antwerpen, door de overste aan het Gouvernement afgeleverd, 11 april 
1787.

15 15. Verklaring van de Alexianen van Antwerpen waarbij zij beweren 4 
aandelen op de Compagnie van Fiune Trieste te hebben moeten verkopen 
ten einde hun bijdrage in de militaire belastingen te kunnen betalen, 23 
augustus 1793.

16 16. Uittreksels van notarisakten waarbij de kloosterlingen verschillende 
sommen hebben opgehaald ten einde hun bijdrage in de militaire 
belastingen te betalen, 3 november 1794.

17 17. Besluit van het gemeentebestuur van Antwerpen om in het verlaten 
klooster van de Victorinnen epidemische zieken op te nemen, welke in het 
Sint- Elisabethziekenhuis geweigerd worden, en bevel aan de Alexianen om 
deze zieken te verzorgen, 6 september 1794.
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18 18. Herhaalde verordening, 8 september 1794.
19 19. Brief van de burgemeester aan de ziekenhuiscommissie te Antwerpen 

om inlichtingen te bekomen, gezien het feit dat de Préfet een buitengewone 
gemeenteraadszitting heeft gehouden en een memorandum heeft 
opgesteld dat moet bewijzen dat de Alexianen mogen gerekend worden tot 
de weldadige verenigingen, 9 prairial IX.

20 20. Notariële akte waarbij de Celbroeders van het klooster te Antwerpen, in 
ruil voor een zilveren appel, zich verplichten om de heer Jan Wils te 
ontvangen en onderdak en verpleging en verzorging enz. te verschaffen, 8 
februari 1807.

21 21. Notarieel testament van broeder Jan Baptist Janssens opgesteld voor 
de erfgenamen: de Alexianen Balden en Gielis, 11 augustus 1807, met 
stukken over zijn opvolging.

22 22. Notarieel testament van broeder Peter Schuermans, 13 augustus 1807.
23 23. Notarieel testament van broeder Jaak Jozef van den Wijngaert, 24 

december 1807.
24 24. Verzoek van het beheer van de ziekenhuizen van Antwerpen aan de 

Préfet van het Departement der Twee Neten, om de goederen van de 
Alexianen terug te vorderen. z.d.

25 25. Verzoek van de heer Beldens, overste der Alexianen, aan de Préfet 
waarbij hij de terugbetaling vraagt van het huurgeld van 14 kleine huisjes 
die reeds verkocht waren. Kopij van het mandement en van de obligatie van 
Belden s om het bedrag (7334 fr.) te besteden ten behoeve van het gebouw 
der Alexianen, mei 1810.

26 26. Brief van de beheerder aan de overste van de Alexianen waarin 
medegedeeld wordt dat het verzoek tot vrijstelling van tolgelden op de 
bierproductie niet aanvaard werd, 24 oktober 1814.

27 27. Kopij van een verzoek aan de Koning der Nederlanden waarbij de 
overste van de Alexianen, Beldens, uiteenzet dat zeven kloosters van zijn 
orde ten volle functioneren, waarbij hij de heroprichting vraagt van de 
kloosters te Brussel, Gent, Maastricht, Brugge, Sint-Truiden en Hasselt, en 
de teruggave van de nog niet verkochte goederen. z.d.

28 28. Akte met privé-handtekening waarbij de Celbroeders van Antwerpen 
besluiten, tengevolge van hun scheiding en de noodzaak om van hun 
bezitting te laten profiteren en hun schulden te betalen, hun titels in een 
koffer met 4 sleutels te deponeren bij notaris De Haen, een commissie te 
benoemen voor liquidatie en hun gemeenschap te ontbinden vanaf 17 juni 
1817.

29 29. Huurcontract van een huis toebehorende aan de Alexianen te 
Antwerpen, Celbroedersstraat nr. 48, 5 april 1810.

30 30. Huurcontract van een huis in dezelfde stad Lange Nieuwstraat nr. 34, 16 
januari 1811.

31 31. Bijkomende staat van renten van de Celbroeders ten laste van 
particulieren genoteerd in het grootboek der registratie v an het kantoor der 
domeinen te Lier, welke werden overgedragen aan Mr. De Sellière te Parijs 
in 1808.

32 32. Nota's betreffende renten en lasten van de staat en van de stad Namen.
33 33. Titels van twee passieve renten.
34 34. Akkoord met de begrafenisonderneming Delvaux en Cie, te Antwerpen, 

voor 9 jaar, te beginnen vanaf 1804. Beëindigd in 1814, door de 
burgemeester te Antwerpen die de onderneming afschaft.

35 35. Pak met verschillende kwitanties en andere documenten, 18de-19de 
eeuw.
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2 Charters van de Alexianen, waarvan 2 op papier, 1485-1778; 1 van de 15de 
eeuw; 9 van de 16de eeuw; 10 van de 17de eeuw; 6 van de 18de eeuw. 15de-
18de eeuw.
1401-1800 26 charters
Klooster van de Alexianen (cellebroeders) te Antwerpen, 1345-1796
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