Kerkfabrieken en parochies

KA01

Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brielen

1584-1859

6 nrs.

0,12 s.m.

Het archiefbestand van de kerk van Brielen bevat hoofdzakelijk de parochieregisters van de periode 15841796. Daarnaast is er ook een staat van goederen en inkomsten van de kerk aanwezig voor de periode (Jaar
XIII)-1859.

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA02

Sint-Jan Baptistkerk te Dikkebus

1664-1914

2 nrs.

0,12 s.m.

Dit archiefbestand bevat maar 2 archiefstukken, namelijk een handboek van de Dikkebusse pastoors uit de
periode 1733-1797 en een register van het aartsbroederschap van de Heilige Rozenkrans van de Maagd Maria
(1664-1914, met ledenlijst).

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA03

Sint-Petrus en Pauluskerk te Elverdinge

1661-1907

7 nrs.

0,12 s.m.

Bevat de ledenlijsten van verschillende broederschappen (1661-1937), notulen van de kerkmeesters (18371881) en parochieregister huwelijken (1814-1952).

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA04

Sint-Vedastuskerk te Vlamertinge

1568-1821

36 nrs.

0,25 s.m.

Bevat diverse soorten archiefstukken, grotendeels met betrekking tot het financieel beheer en het
goederenbeheer van de kerkfabriek. Daarnaast zijn er ook enkele testamenten beschikbaar, opgemaakt door
de pastoors.

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA05

Onze-Lieve-Vrouwkerk te Voormezele

1740-1759

1 nr.

0,12 s.m.

Dit archiefblok bevat slechts 1 bundel met 8 stukken, allemaal kwijtingen en staten van leveringen voor de
abdij.

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA06

Sint-Rictrudiskerk te Woesten

1521-1863

32 nrs.

0,25 s.m.

Bevat diverse soorten archiefstukken, grotendeels met betrekking tot het financieel beheer en het
goederenbeheer van de kerkfabriek

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA07

Sint-Catharinakerk te Zillebeke

1622-2012

486 nrs.

*** s.m.

Het ontstaan van de kerk van Zillebeke is waarschijnlijk in de 12e eeuw te plaatsen, we vinden ze daarna pas
terug in geschreven documenten van de 14e eeuw. Tijdens de Beeldenstorm werd de kerk van Zillebeke
verbrand door Ieperse geuzen. Deze kerk bleef tot aan het begin van de 17e eeuw in puin liggen. In 1608 en
1612 werden er speciale belastingen op het bier en wijn gehoffen om de bouw van een nieuwe kerk te
bekostigen. Deze kerk overleefde de Eerste Wereldoorlog niet.
Het archief bevat zowel het administratief archief van de kerkfabriek als het pastoraal archief van de parochie.
VANDEMAELE J. en COUDRON G., Zillebeke, verdoken dorp in de glooiingen van de
natuur. Zillebeke, 1974
BAES P., Studie over de romaanse doopvont van Zillebeke. S.l., 1973
DUMOULIN K., Een wandeling in en rond de Sint-Catharinakerk te Zillebeke.
Bijlagen. Ieper, 2001
HUYS V., De legende van Sinte Catharina, maagd en martelares, patrones der
parochiekerk van Zillebeke. Ieper, 1882
POLLET J., Uit de kerkrekeningen van Zillebeke (1620-1686). In: Iepers Kwartier,
1973, pp. 161-168
Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA08

Abdij van Mesen

32 nrs.

s.m.

Via diverse restituties is het archief van de Abdij van Mesen in het Stadsarchief van Ieper beland. Eind 1914
werd Mesen door Württembergse troepen bezet en in tegenstelling tot het Ieperse stadsarchief werd het
Mesense archief toen niet totaal vernietigd. Duitse soldaten hebben in die dagen documenten meegenomen
zodat ze in Duitsland zijn terechtgekomen, alwaar ze zelfs 85 jaar na dato af en toe teruggevonden worden.
De meeste stukken staan vermeld in de gedrukte inventarissen van het oorspronkelijk abdijarchief opgemaakt
door de Ieperse archivaris I. Diegerick en door H. Terrier, secretaris-ontvanger van het Mesense Koninklijk
Gesticht.
I.DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents
appartenant aux archives de l’ancienne abbaye de Messines, Ieper, 1876
H.TERRIER, Histoire de l’ancienne abbaye de Messines suivie d’un inventaire de ses
archives, Ieper, 1913
N.HUYGHEBAERT, Abbaye de Nôtre-Dame de Messines. In: Monasticon belge.
Province de Flandre occidentale. Luik, 1, 1960, 211-238
Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA09

Sint-Jacobskerk te Ieper

286 nrs.

s.m.

Het archief bevat zowel het administratief archief van de kerkfabriek als het pastoraal archief van de parochie.
MUS Oktaaf, Constandt Hugo, Demasure Daniël, Sint-Jacobs Ieper : een vergeten
monument - een parochie om te onthouden. Ieper, 2009
DEVLIEGHER Luc, In en rond de Sint-Jacobskerk te Ieper. In: Biekorf, 2011, 1, pp.
72-76.
Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA10

Sint-Niklaaskerk te Ieper

1703-1994

BIE

348 nrs.

5 s.m.

De Sint-Niklaasparochie ontstond tijdens het begin van de 13e eeuw. Tijdens de Franse periode werd de kerk
zwaar gehavend en werd uiteindelijk afgebroken. In 1841 werd besloten tot het herbouwen van de kerk, wat in
1845 werd afgerond. Deze kerk was een kort leven beschoren, tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het
kerkgebouw terug in puin geschoten.
Het broederschap van de Goede Dood werd in 1825 naar de Sint-Niklaaskerk overgebracht en werd
samengesmolten met het toen actieve broederschap van de H.H. Engelen (om wel te sterven). Deze
broederschap werd in 1947 terug opgericht. Het broederschap van de Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg werd in
1852 opgedoekt. Een laatste te vermelden broederschap is dat van Onze-Lieve-Vrouw van de Vesten.
De parochie fuseerde in 1994 met de Sint-Maartensparochie.
Het archief bevat zowel het administratief archief van de kerkfabriek als het pastoraal archief van de parochie.
Bovendien zijn enkele 18de en 19de eeuwse registers van verschillende broederschappen bewaard gebleven (o.a.
Onze-Lieve-Vrouw van de Vesten en Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg).

MEIRLAEN J.-P., De stille kerktoren. Bijdragen over de Ieperse Sint-Niklaaskerk en –
parochie. Ieper, 1997
HUYGHEBAERT N., De abdij van Sint-Jansberg te Ieper en de monialen van GrootBijgaarden in de XVIIde eeuw. In: Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis, 1953, pp. 77-83.
Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA11

Sint-Pieterskerk te Ieper

1762-1976

HGG

203 nrs.

4 s.m.

Het archief bevat zowel het administratief archief van de kerkfabriek als het pastoraal archief van de parochie.
Het omvat tevens het archief van het broederschap Werk van Onze-Lieve-Vrouw van Thuyne en enkele laat 18de
eeuwse registers van het broederschap van de Zeven Getijden.
LAZOORE Stefaan., De neo communicantes Parochiam St. Petri Ipris anno 17811797. Ieper, 1991
MUS Oktaaf, CONSTANDT Hugo, HOUWEN G., Tien eeuwen Sint-Pietersparochie te
Ieper. Ieper, 1991
Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA12

Sint-Jan Baptistkerk te Ieper

30 nrs.

s.m.

170 nrs.

s.m.

Het archief bevat het 20ste eeuws administratief archief van de kerkfabriek.

Inventarisatie

100% afgerond; ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA13

Sint-Leonarduskerk te Zuidschote

Het archief bevat zowel het administratief archief van de kerkfabriek als het pastoraal archief van de parochie.
Ook is een exemplaar van de Zantingen van pastoor Favoreel opgenomen in dit archief.

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA14

Sint-Maartenskathedraal te Ieper

564 nrs.

s.m.

Het archief van de Sint-Maartenskerk of kathedraal beslaat de periode eind 18de eeuw tot heden.
Ook de archieven van de altaren van het Heilig Kruis, Gelovige Zielen, Heilig Sacrament en Heilige Andreas,
Onze-Vrouw van Tuine (16e eeuwse stukken) zijn opgenomen. Net zoals de archieven van de broederschappen
van de Heilige Barbara, Heilig Sacrament, Heilige naam Gods, Heilige mis tot eerherstel, Heilige Donaas,
geestelijken en gehuwden, sodaliteit huwbare jongelingen, aanbidders Christi rustende in het Heilig Graf,
Heilige Barmhartigheid en Onze-Lieve-Vrouw van Tuine.
De Sint-Maartenskathedraal te Ieper : 60 jaar kerkwijding (1930-1990)
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA15

Saint Georges Memorial Church

1927-2012

949.3/IEPE/1990

134 nrs.

3 s.m.

Reeds in 1919 circuleerden ideeën over een Anglicaanse herdenkingskerk in Ieper, maar vooral de oproep van
veldmaarschalk French, 'Earl of Ypres' op 4 augustus 1924 (de 10de verjaardag van het uitbreken van de oorlog)
zou leiden tot concrete plannen. De 'Ypres League', een Britse vereniging vooral bestaande uit oud-strijders,
startte geldinzamelacties en zocht naar een geschikte locatie. Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op
Sir Reginald Blomfield, de architect van o.m. de Menenpoort en talrijke Britse begraafplaatsen. Aanvankelijke
plannen voor het bouwen van een kerk op de Rijselpoort of op de vestingen, moesten achterwege gelaten
worden wegens onhaalbaar. Onderhandelingen met de adellijke familie Merghelynck over een perceel grond op
de hoek van het A. Vandenpeereboomplein en de Elverdingsestraat waren wel succesvol. Op 24 juli 1927, een
uur na de inhuldiging van de Menenpoort, kon de eerste steen door Lord Plumer gelegd worden. Tegelijk werd
gestart met de bouw van de 'Eton Memorial School', een schooltje ten behoeve van de kinderen van de
omvangrijke Britse kolonie in Ieper. De bisschop van Fulham opende de kerk op 24 maart 1929 (palmzondag).
In Groot-Brittannië werden drie stichtingen of ‘trusts’ opgericht die moesten toezien op de bouw en het latere
onderhoud van de gebouwen in Ieper. Deze drie trusts werden door Belgische wetgeving niet erkend en onder
leiding van de Belgische minister van Justitie Janson werd er een oplossing uitgewerkt in de vorm van een
nieuwe rechtspersoonlijkheid: de Ypres Memorial Church and British Settlement. In dit dagelijks bestuur werde
Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog verstopten mensen uit de buurt de kunstobjecten zoals
de gedenktekens van de kerk, alles werd weer teruggeplaatst toen de stad bevrijd werd. Na de Tweede
Wereldoorlog keerden niet veel Engelse families terug naar Ieper waardoor er geen nood was aan een school.
De British Legion voorzag in de kosten voor de herstellingen aan de kerk en dankzij de tussenkomst van de
Imperial War Graves Commission werd er een nieuwe dominee aangesteld. De financiële situatie was evenwel
niet rooskleurig, wat resulteerde in de verkoop van de Pilgrim’s Hall en de domineewoning.
Hoewel de Engelse gemeenschap in Ieper klein bleef, kreeg de kerk meer en meer Engelse toeristen en
bezoekers over de vloer.
Alle binnenbekleding van de kerk is afkomstig van giften: de glasramen, het altaar, het orgel, de klokken, de
stoelen, gedenkplaten (plaques of faculties), de standaards en vlaggen… zijn afkomstig van militaire eenheden
of privé-personen. Tot op de dag van vandaag worden nieuwe giften ontvangen en nieuwe gedenkplaten
aangevraagd om aan de binnenmuren op te hangen.
Het archief bevat de verslagen van de verschillende beheersorganen (PCC, kerkfabriek, Ypres Memorial Church
& British Settlement), de financiële stukken, stukken betreffende het beheer van de infrastructuur, DTBregisters en de stukken betreffende de plaques en andere memorials in de kerk.
DAWSON L.W. & CARTWRIGHT A.J., St.George's Memorial Church Ypres : Register of
memorials. 1963

ELLIOT S. & FOX J., The children who fought Hitler : a British outpost in Europe.
2009
HAWKES G., Greater love hath no man: St George's memorial church Ypres. 2002
HEYVAERT B., A little sprig of Empire: De Britse kolonie in Ieper tijdens het
Interbellum (1919-1940). 2002
VERBEKE R.V., De Glasramen van St George’s Memorial Church. Gidsenkroniek
Westland. 2001
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

KA16

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Hollebeke

Het archief bevat het 20ste eeuws administratief archief van de kerkfabriek

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond

308 nrs.

s.m.

