Stad Ieper (Ancien Régime)

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd de toenmalige stadsarchivaris van Ieper, De Sagher, door het
stadsbestuur voor twee maanden geschorst. Noch het stadsbestuur noch de archivaris ondernamen iets om het
archief voor het uitbreken van de gevechten in veiligheid te brengen. Op 22 november 1914 ging het archief
van de stad, bewaard in de belforttoren, door Duitse artillerie in de vlammen op. Het oude Ieperse archief
werd op die dag of zeker in de daarop volgende maanden volledig vernield. Van het oude archief bezit het
huidige Stadsarchief slechts vijf 18de eeuwse rekeningen, waarschijnlijk stukken die zich in 1914 niet in de
belforttoren bevonden.
Het stadsarchief mag dan wel in de vlammen zijn opgegaan, dat betekent niet dat er geen bronnen over de
stad Ieper uit het Ancien Régime beschikbaar zijn. In het fonds Debuus worden diverse ancien régimestukken
bewaard, en de reeks Ieperse Aanwinsten bevat divers archiefmateriaal voor een historische studie over
diverse aspecten van de stad Ieper. Ook zijn er diverse transcripties beschikbaar van de archiefstukken die in
de vlammen zijn opgegaan. 19e-eeuwse historici schreven of lieten ganse akten en registers overschrijven om
later te bestuderen. Zo bevat het Fonds Merghelynck en het Fonds Cordonnier transcripties van diverse
archiefstukken uit het verloren gegaan stadsarchief. Op basis hiervan wordt onder andere de boekenreeks
‘Poorters en bevolking’ van BAUWEN F. gepubliceerd. In het fonds Merghelynck vindt men uitvoerige en vrij
accurate magistraatslijsten en lijsten van stadsfunctionarissen (nrs. 103 en 107).
Daarnaast zijn er diverse bronnenpublicaties beschikbaar (voor een uitgebreide literatuurverwijzing, zie TRIO
P., Bestuursinstellingen…, p.357-358): coutumes, keuren, keurenboeken, vonnissen van de schepenbank,
stadsrekeningen, correspondentie met verschillende andere instanties, teksten voortvloeiend uit de gracieuse
rechtspraak van de schepenbank, enz. Daarnaast zijn de oude 19e eeuwse inventarissen van het (toen nog niet)
verloren gegaan stadsarchief een belangrijke aanvulling (zie ook TRIO P., Bestuurinstellingen…., p.359-360.
Daarnaast vormen de regionale (Kasselrij Ieper, Staten van Vlaanderen, Raad van Vlaanderen) en centrale
instellingen (Raad van Financiën, Rekenkamer, Raad van State, enz.) een laatste aanvulling op de studie van de
stad Ieper tijdens de Middeleeuwen en Nieuwe Tijden. Het archief van de Kasselrij Ieper wordt ook in het
stadsarchief bewaard.
TRIO P., Bestuursinstellingen van de stad Ieper (12de eeuw-1500), in: PREVENIER W.
en AUGUSTYN B., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot
1795. Brussel, 1997, p. 333-360.
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Stadsrekeningen

17de-18de eeuw

nrs.

949.3/1997/PREV

s.m.

De stadsrekeningen werden in tweevoud opgemaakt, waarvan er eentje werd bewaard in het stadsarchief in de
belforttoren. Het tweede werd opgestuurd naar de Rekenkamer. De exemplaren van de stad gingen tijdens de
Eerste Wereldoorlog grotendeels verloren, maar die van de Rekenkamer zijn bewaard gebleven. Van het
exemplaar van de Rekenkamer zijn er binnen het Stadsarchief voor de periode 1406-1626 microfilms
beschikbaar.
Deze stadsrekeningen zijn telkens uitgesplitst in inkomsten (ontfanck) en uitgaven (uutgheven). Daarna zijn ze
thematisch onderverdeeld.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Elverdinge

1685-1853

4 nrs.

s.m.

Bevat het register van de uitgereikte paspoorten (VII-1853), landboek van de parochie (1685 & 1742) en het
handboek van de pastoor (1744-1782)

Inventarisatie

100% afgerond; nog niet ingevoerd in adlib

Behoud en Beheer

100%

Vlamertinge

59 nrs.

s.m.

Bevat de rekeningen (1606-X) en wettelijke passeringen (1755-1793) van de parochie; de rekeningen 17841785/1788-1793), landboeken van de verpachte zaailanden (1753-1801) van de armendis en de rekeningen van
de baljuw (1443-1450).

Inventarisatie

100% afgerond; nog niet ingevoerd in adlib

Behoud en Beheer

100%

