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ARCHIEFGESCHIEDENIS
De organisatie van het Ieperse stadsarchief gaat terug tot 1819. Op 17 december 1819 benoemt de
gemeenteraad de plaatselijke historicus Jean Jacques Lambin als stadsarchivaris. Hij en zijn opvolgers Félix
Missiaen (1842-1847), Isidore Diegerick (1847-1885), Jules Cordonnier (1888-1892), Arthur Merghelynck (18921896) en Emile De Sagher (1896-1917) bouwen doorheen de negentiende eeuw het stadsarchief verder uit.
Aan de hand van bronnenuitgaven, studies en inventarissen willen ze de rijke archiefcollectie uit de
middeleeuwen en de nieuwe tijden bij een breder publiek bekend maken. Isidore Diegerick publiceert een
zevendelige Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la
ville d'Ypres (1853-1868). Arthur Merghelynck verzamelt heel wat genealogische gegevens, nu bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel, die voor de genealoog vandaag de dag nog steeds van onschatbare waarde
zijn. Emile De Sagher laat het eerste archiefreglement goedkeuren in 1896. Met zijn Notice sur les archives
communales d'Ypres et documents pour servir à l' histoire de Flandre du XIIIe au XVIe siècle zet hij de
inventarisatie- en bekendmakingspolitiek van het stadsarchief verder.
De relatie tussen het stadsbestuur en De Sagher verloopt evenwel moeilijk. Op 26 september 1914 wordt hij
voor twee maanden geschorst. Noch het stadsbestuur, noch de archivaris ondernemen iets om het archief bij
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in veiligheid te brengen. Op 22 november 1914 gaat het archief van
de stad, bewaard in de belforttoren in vlammen op. Het oude Ieperse archief wordt 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.
Tijdens de oorlog vindt De Sagher een onderkomen in Cayeux-sur-Mer. In opdracht van de stad stelt hij een
rapport op over de geldelijke waarde van het verloren archief. Het is op basis van dit rapport dat de stad Ieper
op 20 maart 1930 door de Ieperse rechtbank van oorlogsschade een schadevergoeding van maar liefst 448.356
frank krijgt toegewezen. Het vonnis wordt op 13 mei 1931 door het Hof van Beroep in Gent bevestigd. De stad
gebruikt het geld echter niet voor de uitbouw van een nieuw archief. Tot 1989 tonen enkel de bibliothecarissen
Julien Anthony (1914-1946) en Octaaf Mus (1946-1990) interesse voor historische documenten. Verscheidene
archivalia vinden dan ook in de bibliotheek een onderkomen.
In 1989 geeft de stad de aanzet voor een nieuw stadsarchief. Binnen de bibliotheek wordt een aparte afdeling
'familiaal en sociaal archief' opgericht die in 1992 tot een zelfstandig stadsarchief wordt omgevormd. Kern van
dit nieuwe archief vormen de vanuit de bibliotheek overgebrachte documenten, de archieven van de stad Ieper
vanaf 1919, de archieven van de deelgemeenten en het archief van de kasselrij Ieper dat door het Algemeen
Rijksarchief voor 30 jaar in bewaring is gegeven. Dit archief vindt een onderkomen in de Lange Meersstraat.
Sedert 1993 is er opnieuw een volwaardige stadsarchivaris in dienst die in 2004 versterking krijgt van een
archivaris verantwoordelijk voor de dynamische en semi-statische archieven. Na een schitterende 19de eeuw
en een dramatische 20ste eeuw belooft de 21ste eeuw voor het Ieperse archief opnieuw een periode van
hoogconjunctuur te worden.
Al gauw raakt het gebouw in de Lange Meersstraat te klein. Plaatsgebrek in de magazijnen zorgt ervoor dat de
diensten zelf moeten instaan voor de bewaring van hun administratie. Bovendien is het gebouw verouderd en is
het geen ideaal onderkomen voor bewaring van documenten. In 2004 start de stad de onderhandelingen voor
een nieuwe locatie op de voormalige Picanolsite. In juni 2009 is het zover. Het Ieperse stadsarchief verhuist
samen met de bibliotheek naar de Weverijstraat. Op alle vlakken is dit een verbetering: zes ruime magazijnen
voorzien van een goed klimaat- en vochtigheidsregelingssysteem, een ruime leeszaal, aansluitingen voor
laptops, publieke pc's, enz.
Het stadsarchief van Ieper is een organisatieonderdeel van de stad Ieper. Voor beleidskeuzes en beleidsdossiers
zijn de gemeenteraad en het schepencollege verantwoordelijk.
Hiervoor laat de gemeenteraad zich bijstaan door een adviesorgaan, de archiefcommissie. Deze heeft tot doel
het promoten en begeleiden van de archiefwerking. Ze vergadert doorgaans tweemaal per jaar en bestaat uit
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professionele actoren uit het erfgoedveld, historisch geïnteresseerden en een politieke vertegenwoordiging uit
de gemeenteraad.
Het stadsarchief is binnen de stadsorganisatie ondergebracht onder de afdeling Vrije Tijd en Ontwikkeling. De
cultuurbeleidscoördinator van de stad is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de verschillende
stadsdiensten – bibliotheek, stadsarchief, dé Academie, toerisme, stedelijke musea, jeugd, cultuurcentrum,
sport en vrede & ontwikkeling - die onder deze afdeling vallen. Op dit afdelingsniveau wordt er twee keer per
jaar een koepeloverleg georganiseerd met de respectievelijke leidinggevenden. Als afdelingsverantwoordelijke
leidt de cultuurbeleidscoördinator dit overleg en behartigt hij de belangen van de afdeling binnen het
managementteam.

OPSOMMER Rik, The town archives of Ieper: 'past and present'. In: Technical and
field related problems of traditional and electronic archiving. In Technicni in
vsebinski problemi klasicnega in elektronskega arhiviranja. 2012, pp. 55-72.

930.25/2012/GOST

OPSOMMER Rik, Het Iepers stadsarchief en de eerste wereldoorlog. In: Archief- en
bibliotheekwezen in België, 2002, 73. pp. 13-26.

ABB

OPSOMMER Rik, Internationale Möglichkeiten eines Kleinstadtarchivs am Beispiel des
Stadtarchivs Ypern. In: Archive im zusammenwachsenden Europa : Referate des 69.
Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. 2000, 4,
pp. 87-90.
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ARCHIEVENOVERZICHT
Het stadsarchief bewaart in de eerste plaats de archiefstukken die voort vloeien uit de taken of werkprocessen
van de stad en het OCMW van Ieper (en hun voorgangers).
In tweede instantie bewaart het stadsarchief Ieper de archieven van verschillende andere overheidsinstellingen
zoals de kasselrij, kerkfabrieken en arrondissementscommissariaten.
Ten derde worden archieven – zo ver zij in het collectieprofiel passen – in bewaring gedeponeerd of geschonken
aan het stadsarchief. Dit omvang verenigingsarchief, bedrijfsarchief, familiearchief, privéarchief, collecties,
enz.

PUBLIEKRECHTELIJK ARCHIEF

Kasselrij Ieper

De kasselrijen als instellingen ontstonden in de 11e eeuw en groeiden uit tot een regionale overheidsinstelling
met administratiefinanciële en rechterlijke bevoegdheden. Van 1678 tot 1713 behoorde de kasselrij Ieper tot
Frankrijk, en vormden bij hun terugkeer bij de Zuidelijke Nederlanden een aparte bestuurlijke entiteit, WestFlandre of Pays Rétrocédés met Ieper als hoofdzetel. De kasselrij wordt opgehoffen in 1795.
De kasselrij grosso modo de volgende (huidige) gemeenten: Boezinge, Beselare, Bikschote, Brielen, Komen,
Deûlémont, Dikkebus, Frélinghien, Geluveld, Gits, Hollebeke, Hooglede, Houthem, Langemark, Ledegem,
Mesen, Moorslede, Oekene, Oostnieuwkerke, Passendale, Rumbeke, Sint-Jan, Staden, Voormezele,
Westrozebeke, Wijtschate, Zandvoorde, Zillebeke, Zonnebeke.
Het bestuur was in handen van 3 organen: de baljuw en schepencollege, het leenhof en de kasselrijraad. De
opdrachten werden uitgevoerd door de amman en de verschillende ontvangers en andere ambtenaren.
 De baljuw was een ambtenaar aangesteld door de graaf. In die zin was hij de plaatsvervanger van de
souverein. Hij werd het hoofd van de kasselrij. Naast hem stond een college van schepenen, waarvan
3 door de burggraaf (?) werden benoemd en 6 door de graaf.
 Het leenhof van de zaal van Ieper ontstond als afsplitsing of decentralisatie van de bevoegdheden van
de grafelijke raad en het centrale leenhof van Vlaanderen. Deze bezat een administratief-fiscale en
gerechtelijke bevoegdheid, m.n. het registreren van de vorstelijke lenen en het innnen van de hieraan
verbonden rechten en het behandelen van geschillen terzake.
 De Kasselrijraad of generale vergadering staat in voor alle belangrijke aangelegenheden van de
kasselrijgemeenschap, zoals jaarlijkse regeringscontrole van de kasselrijrekening.
 De ammans voerden de opdrachten van de baljuw uit. Dit omhelsde exploten van justitie en jurisdictie
op bevel van de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij, zowel in het criminele (vb. manslag) als
het civiele (vb. betaling van schuld). De ammans deden dagingen en insinuaties (verdachtmakingen?).
Ze arresteerden en voerden de vonissen uit die door de baljuw en de schepenen over de veroordeelde
laten en inwoners van de kasselrij gewezen (uitgesproken) werden. Ze deden ook dagvaardingen
(sommaties) en gerechtelijke verkopingen (executies) tot opbrengst van de bovengenoemde
belastingen. Na verloop van tijd beperkte hun ambt zich tot dat van een gewone
gerechtsdeurwaarder. Er bestonden verschillende ammaniën.
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 Er waren meerdere ontvangers. De ontvanger-generaal, de ontvanger van het maalrecht of de molage,
de ontvanger van de kamer, die van de vierschaar, wezenkamer enz. De ontvanger kreeg een
'tantième' van de geïnde gelden, vb; 2% of de 80ste penning. Hij werd voor een beperkte periode
benoemd. Daarnaast waren er verschillende ambtenaren in dienst.: messagiers, landmeters en
commiezen voor het innen van de belastingen, enz.
De bestuurlijke taken van de kasselrij omvatten o.a.
 Publiceren en verspreiden van gedrukte ordonnanties van de centrale overheid (plakkaatboeken)
 Toezicht op het beheer van roerende en onroerende goederen van wezen
 Uitvoeren van verschillende landbouwtellingen
 Beek- en straatschouwingen (politionele bevoegdheid)
 Financieel toezicht op de parochies
De fiscale bevoegdheden omvatten o.a.:
 Innen van de uitzend via pointingen. De pointing werd twee maal per jaar geïnd, met Sint-Jansmis (24
juni) en met Kerstmis (25 december). Ieder persoon werd belast in zijn woonplaats op zijn rijkdom en
zijn lokale bezittingen. Inkomsten uit negotiatie werden eveneens belast.
 Tiende, twintigste en honderdste penning. Uitzonderlijke en eenmalige belastingen, voornamelijk
aangewend door Karel V en Filips II. Dit zijn belastingen waarbij 10% (10de), 5% (20ste) of 1% (100ste
penning) van een bepaald inkomen geïnd werd.
 Hoofdelijke belasting. Belasting ingesteld in 1695. Deze varieerde tussen 2000 ponden (klasse 1) en 1
pond (klasse 22) per hoofd. Hiervoor was een volkstelling noodzakelijk
 Maalrechten of maalderie, is een belasting op graan, ingevoerd in 1614, van 4 stuivers per zak. Die
belasting was bedoeld voor de financiering van openbare werken. Ze kon afgekocht worden tegen een
personele belasting van 6 stuivers per persoon ouder dan 6 jaar. Deze belasting werd verpacht.
 Issue is een belasting op de waarde van roerende en onroerende goederen die uit poortershanden
gingen door verlies van poortersschap, erfenis, verkoop of schenking.
 Kasselrijdaalders. Tijdens de 16de eeuw stelde de kasselrij Ieper een accijnsrecht in op het bier en de
wijn die in de kasselrij verkocht werd. Dat werd geheven op alle bier en wijn gesleten zowel in de
particuliere huizen als in de herbergen.
De gerechtelijke bevoegdheden zijn
 Bevoegdheden ratione materiae: zowel de vrijwillige, contentieuze als criminele rechtspraak. Er
bestonden drie graden van jurisdictie: lage, middele en hoge justitie. Over welke jurisdictie de lokale
rechtbanken beschikten, hing af van de rechten van de lokale heer. Waar de jurisdictie niet werd
toegekend aan een lokale rechtbank, werd deze uitgeoefend door een andere rechtbank, meestal
deze van de kasselrij of een naburige stad.
 Bevoegheden ratione loci: de kasselrijrechtbank is territoriaal bevoegd voor alle zaken binnen zijn
rechtsgebied.
 Bevoegdheden ratione personae: de inwoners van de kasselrij. Hierop zijn er een aantal
uitzonderingen. Inwoners van de kasselrij konden ook het poorterschap verwerven van andere
rechtsgebieden, zoals dat van de stad Ieper. Die poorters werden door de rechtbank van de stad
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geoordeeld. Clerici en soldaten worden respectievelijk door de kerkelijke en militaire rechtbanken
geoordeeld.
Het is niet eenvoudig om een sluitend kader te bieden wat betreft de bevoegdheidsverdeling binnen de
kasselrij Ieper. Het feit dat het poorterschap van de stad Ieper makkelijk kon worden verworven of gekocht
door de inwoners van de kasselrij maakt het kluwen alleen maar erger.
Het archief van de kasselrij is door het Rijksarchief Brugge aan het Stadsarchief in bewaring gegeven. Dit
archief is onderverdeeld in verschillende archiefblokken. Een van de eerste inventarisaties waren de bruine
pakken. Deze archiefblokken (bruine pakken nieuwe reeks, bruine pakken zonder nummer, bruine pakken en
rolls,) zijn ondertussen geïntegreerd in de 6e reeks. De reeksen zijn het resultaat van inventarisaties in het
Rijksarchief.

MADDENS N., Kasselrij Ieper, in: AUGUSTYN B., PREVENIER W., e.a., De
gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Brussel, 1997,
p. 375-380

949.3/1997/PREV

GHELDOLF A.-E., La châtellenie d’Ypres, in: Histoire de la Flandre et de ses
institutions civiles et politiques jusqu’en 1305 sur le plan de l’ouvrage allemand de
L.-A. Warnkoenig. Parijs-Brussel, 1864, dl. 5

949.3.01/18351836/WARN

VANDERMAESEN M., Kasselrij Ieper, in: VANDERMAESEN M., Archiefvormers in de
gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. I Archieven van
overheidsinstellingen tot 1795. Brussel, 2001, p. 44-45

068/RABRUGGE/2001

GILLIODTS- VAN SEVEREN, L., Coutume de la salle et chatellenie d’Ypres, Coutumes
des Pays et Comté de Flandre. Quartier d’Ypres, 2 delen, Brussel, 1911

949.33/IEPE/1911

BOUCQUEY Raoul, De hervorming in de kasselrij Ieper van 1522 tot 1576. Leuven,
1971

THL/1971/BOUC

DE SMET K., De kasselrij van Ieper tijdens het begin van de Bourgondische periode
(1393-1421). Een politiek-institutioneel onderzoek. Gent, 2009
GRYSON B., Een historisch-demografische studie van de kasselrij Ieper in de 17e en
18e eeuw. Gent, 1999

THG/1999/GRYS

RONSE DE CRAENE H. & VANDAMME L., De volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper.
Dikkebus, 1990

929.531/IEPE/1990

DE SMET J., Les dénombrements de la population dans la châtellenie d’Ypres (1610,
1615-1620). In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1932,
pp. 225-236.

HKCG

DEPOVER J., Maalrecht Kasselrij Ieper, juli 1615. Dulsmont, Haghe, Hollebeke,
Houthem, Mote, Neerwaasten, Verleghem, Voormezele. Wijtschate, 1998

929.531/IEPE/1998

PATTYN M., Regesten op de akten en contracten van de zaal en kasselrij Ieper
(1756-1760). S.l., 1995

929.531/IEPE/1995

MADDENS N., De krisis op het einde van de 16de eeuw in de kasselrij Ieper. In:
Belgisch Tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 1961, 29, pp. 367-368.

BTFG

SOETE W., Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Ieper (XIVe

THL/1959/BEEL
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en XVe eeuw). Leuven, 1964

KAS01

Eerste reeks

ca. 1260-1806

5133 nrs.

78,68 s.m.

Omvangrijkste archiefbestand met verschillende archiefreeksen. Deze bevat o.a.
 Resolutieboeken van de verschillende bestuursorganen
 Plakkaatboeken
 Cartularia
 Registers wettelijke passeringen
 Vonnissenregisters van de verschillende rechtbanken van de kasselrij
 Wezerijregisters
 Rekeningen van de verschillende parochies, armendissen en heerlijkheden
De wettelijke passeringen zijn onderling afgesloten overeenkomsten en contracten die voor de schepenbank
(wet) konden worden verleden en zo een officieel karakter kregen. Zo vindt men er o.a. verkopen,
verpachtingen, schenkingen,…
VANDERHAEGHE Jan, Doothhalmen kasselrij Ieper (1524-1606)

929.534/IEPE/1975

PAPIN Kristof, Doothalmen kasselrij Ieper (1624-1793)

929.534/IEPE/1994

CAPPELLE Kaat, Analyse van de criminele sententies van de kasselrij Ieper: 18e
eeuw

THG/2013/CAPP

Inventarisatie

100% ingevoerd

Behoud en Beheer

 Dateringen van de verschillende rekeningen moeten nog worden gecontroleerd
 Inhoudelijke beschrijvingen moeten worden gecontroleerd en reeksen moeten
worden gereconstrueerd
100% zuurvrij verpakt

KAS02

Tweede reeks

ca. 1408-1794

442 nrs.

10,53 s.m.

Deze reeks bevat voornamelijk 17e en 18e eeuwse stukken over de administratie van de Kasselrij, militaire
zaken, processen en gegevens over verschillende parochies.
Inventarisatie

100% ingevoerd

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

KAS03

Derde reeks

ca. 1401-1820

304 nrs.

4,68 s.m.

Eveneens allerhande stukken, waarbij ook leendenombrementen. Van de 15e eeuw tot en met de Franse
Revolutie (Jaar VIII). Deze reeks bevat ook de vroegere inventaris van Werner De Haerne: de hoofdvonnissen
van 1401-1499.
Inventarisatie

100% ingevoerd

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt
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KAS21

Vierde reeks

ca. 1401-1820

nrs.

Deze vierde reeks behoort feitelijk niet tot het Kasselrijarchief, maar is een verzameling van parochiearchief,
daarom bleef deze reeks in Brugge. Er is wel een microfilm beschikbaar binnen het stadsarchief.
MCF

KAS04

Vijfde reeks

ca. 1611-1796

500 nrs.

26,21 s.m.

Deze reeks bestaat hoofdzakelijk uit
 Akten en contracten voor de schepenen van de Kasselrij Ieper: 1722-1794
 Akten en contracten voor de heerlijkheden Beveren-Roeselare, Hooglede, Loker, Moorslede,
Nieuwkerke, Passendale.
 Straatschouwingen (18e eeuw) van quasi alle parochies van de kasselrij
DEMUYNCK G., Weerbare mannen in de kasselrij Ieper anno 1638
929.531/IEPE/1989
Inventarisatie

100% ingevoerd

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

KAS05

Zesde reeks

nrs.

57,33 s.m.

Deze reeks is het resultaat van een recente inventarisatie. Hierin werden allerlei losse stukken samen met
enkele oudere reeksen (rolls, bruine pakken zonder nummer en bruine pakken) samengevoegd. Voor de oudere
reeksen is er een concordans opgemaakt met de nieuwe nummers.

Inventarisatie

Inventarisatie nog niet afgerond. Bruine pakken worden geïntegreerd in de zesde reeks.

Behoud en Beheer

Verpakking nog niet afgerond

KAS06

Boedelinventarissen, ‘staten van goed'

1528-1795

2899 nrs.

14 s.m.

Bij overlijden van één van de ouders worden de roerende en onroerende goederen opgelijst die door de
voogden worden beheerd totdat de kinderen meerderjarig worden. Die lijsten of staten van goed werden ter
controle aangeboden aan de kasselrij die ze overschrijft in de wezerijregisters, in het kader van het toezicht
op de wezen. Deze registers zijn bewaard in de eerste reeks – zie ook de publicaties m.b.t. doothalmen.
Bepaalde heerlijkheden hadden zelf de bevoegdheid of controle op de voogden. Deze wezerijregisters en/of
staten van goed kunnen in het archief van de desbetreffende heerlijkheden worden gevonden (Beselare,
Boezinge, Hollebeke, enz.).
VANDERHAEGHE Jan, Doothhalmen kasselrij Ieper (1524-1606)

929.534/IEPE/1975

PAPIN Kristof, Doothalmen kasselrij Ieper (1624-1793)

929.534/IEPE/1994

Inventarisatie

100% ingevoerd; regestenlijst beschikbaar
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Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

Na het beëindigen van een rechtszaak werd het dossier afgegeven aan de betrokken partijen. Vandaar dat de
vonnisregisters een beter uitgangspunt zijn om een vollediger overzicht te krijgen van de behandelde
rechtszaken voor de kasselrij. Anderzijds zijn de rechtszaken zonder uitspraak niet terug te vinden in de
vonnisregisters.
De procesdossiers waren bij de overdracht naar het Stadsarchief nog niet geïnventariseerd, maar worden nu
stelselmatig geïnventariseerd. Hierin wordt een chronologisch onderscheid (voor 1600; 17de eeuw, loquet en
18de eeuw) en een opsplitsing tussen Kamer en Vierschaar gemaakt.
De procesdossiers geklasseerd in de archiefbestanden ‘loquet’ zijn processen die na de verovering van stad en
kasselrij Ieper door Frankrijk alfabetisch werden geordend.
KAS10

Processen vóór 1600

1478-1601

2704 nrs.

17,55 s.m.

1600 nrs.

21,51 s.m.

Zowel processen behandeld voor de zaal, kamer als vierschaar

Inventarisatie

Regestenlijst beschikbaar

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

KAS15

Processen Kamer, 17e eeuw

1619-1704

De geschillen beslecht in de Kamer zijn ongeveer dezelfde als in de Vierschaar.
Achterstallige betaling van landpacht, belastingen (pointingen, zettigen en bv. Kasselriedaalders", taks op het
verkopen van bier),het niet betalen van geleverde prestatie ("dagheurwerck"), geschillen in erfenissen of
schulden in de sterfhuizen.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS11

Processen Vierschaar 17e eeuw

1631-1705

2393 nrs.

66,69 s.m.

De processen voor de Vierschaar behandelden volgende lichtere delicten: verdeling van gronden in
verdeeldheid, slagen en verwondingen, beledigingen (waarbij enkele markante voorbeelden van embryonale
fases van heksenprocessen die evenwel wegens gebrek aan voldoende bewijzen bij de "gewone" beledigingen
gerangschikt werden, verwaarlozen van landerijen door de gebruiker.
Het overgrote deel van deze processen bestaat uit procedures ingezet wegens wanbetaling of laattijdige
betaling. Dit kon zowel uitbetaling zijn van renten, niet betaalde huur van huizen, van landerijen of
pachtgoeden (vooral in de periodes van oorlog), achterstallige of niet betaling van pointingen en zettingen.
Ook financiële geschillen bij de aan- of verkoop van goederen werden voor de Vierschaar beslecht.
Deze processen hebben een grote genealogische inhoud. Het waren immers (meestal) de gewone mensen die
10

geconfronteerd werden met financiële moeilijkheden die voor de Vierschaar gedaagd werden.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS12

Processen Vierschaar, 'loquet' 17-18e eeuw

1653-1787

1232 nrs.

18,72 s.m.

1685-1763

163 nrs.

2,90 s.m.

1675-1786

254 nrs.

4,68 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS16

Processen Kamer, 'loquet' 17-18e eeuw

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS08

Criminele Processen, 'loquetten’

De "criminele" processen behandelden o.a. de volgende delicten: bedelarij, vechten, kinderverwaarlozing,
diefstal (bv. beursesnyderie), breken van een eerder uitgesproken ban, afpersing (branbriefschrijvers),
oplichterij (valse handtekeningen plaatsen, overspel (= gevangenisstraf van één maand), prostitutie en
doodslag.
In zeer veel gevallen was de uitspraak voor de "minder zware" delicten vergezeld van volgende straffen:
geldboete, zweepslagen, geseling (al dan niet tot de lopende bloede), brandmerken, verbanning uit de stad,
uit een heerlijkheid, uit de Kasselrij of uit de landen van Vlaanderen (voor een periode van drie jaar tot
levenslange verbanning "op den hals"), tentoongesteld worden aan het pelorijn (publieke vernedering), naar de
galleien verwezen. De doodstraf werd regelmatig uitgesproken.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS13

Kamer en Vierschaar. Processen 18e eeuw

1648-1793

1394 nrs.

s.m.
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Inventarisatie

Niet in adlib?

Behoud en Beheer

KAS14

Processen, 17e eeuw, losse stukken

nrs.

s.m.

109 nrs.

3 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS17

Steenwegen

1607-1790

Dit archiefbestand bestaat uit de verschillende rekeningen van de straatmeesters van







stad en kasselrij Ieper, 1607-1788
Steenweg van Ieper-Duinkerke, 1684-1768.
Steenweg Ieper-Menen, 1760-1790.
Steenweg Kortrijk-Gent, 1716-1720
Steenweg Kortrijk-Doornik,1725-1770
Steenweg Tielt-Deinze, 1771-1775

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS18

Godsdiensttroebelen

1566-1568

35 nrs.

0,12 s.m.

Stukken betreffende de Opstand en de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog (1566-1568), maar meestal zwaar
beschadigd.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

KAS07

Oorkonden en brieven

1384-1792

nrs.

3,5 s.m.

In het kasselrijarchief van Ieper zijn een reeks oorkonden aanwezig die opgeborgen zaten in drie grote
12

kartonnen dozen waarop charters geschreven stond. De eerste doos bevatte oorkonden van 1384 tot 1533 die
elk afzonderlijk in een klassieke bruine enveloppe staken. De twee andere dozen droegen enkel de vermelding
charters 17de eeuw en bevatten stukken die slordig boven elkaar gestapeld lagen in een willekeurige volgorde.
De oorkonden werden zoveel mogelijk gevlakt, in zuurvrije mappen en daartoe bestemde archiefdozen
geplaatst. Op deze oorkondeschat of chartarium van de kasselrij is er een regest opgemaakt.

Inventarisatie

100% afgerond, regestenlijst beschikbaar

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

13

Arrondissementscommissariaat Ieper (Militiekanton Ieper, Elverdinge, Mesen, Roesbrugge-Haringe,
Waasten en Wervik)

Het gerechtelijk arrondissement van Ieper werd in 1800 opgericht als arrondissement van het
Leidedepartement . Oorspronkelijk droegen de arrondissementen nummers, die spoedig in ongebruik raakten
(Ieper was het derde van het Leiedepartement). Het arrondissement Ieper omvatte de militiekantons Ieper
(43), Poperinge (44), Proven (45), Elverdinge (46), Langemark (47), Geluveld (48), Nieuwkerke (49), Waasten
(50) en Wervik (51) .
Hun opdrachten waren hoofdzakelijk uitvoerend van aard. De arrondissementscommissaris trad op als
tussenpersoon van de hogere overheid in lokale aangelegenheden. Hun werkzaamheden bestonden uit de
toepassing van de wetten en besluiten en de controle op de correcte naleving ervan door de gemeenten. Zo
waren ze actief op het vlak van belastinginning, onderwijs, registratie kiezerskorps, gemeentefinanciën,
administratie én militie. Oorspronkelijk viel enkel het platteland onder hun bevoegdheid. Pas na 1874 kregen
ze de bevoegdheid over alle steden.
ARR01

Militieregisters

1888-1932

nrs.

10,5 s.m.

Het archief bestaat uit lotingslijsten. Deze bevatten per militiekanton de definitieve lijst van degenen onder
wie zal geloot worden (het inschrijvingsregister bevat in principe alle mannelijke Belgen van een bepaalde
leeftijd; ze zijn dus niet identiek), het getrokken nummer, de beslissingen van de militierechtscolleges, de
aanduiding van het corps waartoe de milicien behoort, eventuele weerspannigen (réfractairen) en de
beslissingen hen betreffende en eventuele motieven die voor vrijstelling werden aangevoerd. Bij het
lotingsregister horen de Lijsten van de uiten vrijgestelden per militiekanton van de laatste drie jaar / Relevé
des miliciens antérieures qui ont obtenu une dispense provisoire du service ou de l'incorporation. Op basis van
deze lijsten maakte de arr. comm. de lijst van uitgestelden en vrijgestelden per gemeente op en maakte ze
over aan de burgemeester die ze moest voegen bij het inschrijvingsregister . Deze lijsten zijn voorhanden voor
elk militiekanton voor de periode 1888-1910.
Na 1910 komen de lotingslijsten niet meer voor, maar werd De lijst van de uit- en vrijgestelden / Liste des
ajournés et des dispensés van x voorgaande jaren (met de namen van degenen die samen met de
ingeschrevenen van het jaar behoorden te worden opgeroepen voor de militieraad) ingebonden. Deze lijst werd
opgemaakt door de arrondissmentscommissaris op basis van de lijst opgemaakt door de provinciegouverneur
(zie verder na het lotingsregister) en overgemaakt aan de burgemeester om gevoegd te worden bij het
inschrijvingsregister. Deze lijst werd samen ingebonden met de Alfabetische lijst van de ingeschrevenen voor
de lichting / liste alphabétique des inscrits pourla levée ... Deze lijst werd opgesteld door de burgemeester op
basis van het inschrijvingsregister in de eerste helft van de maand volgend op de inschrijvingsperiode.
Een tweede breuklijn ligt in 1924. Toen werd gestart met de invoering van het individueel telblad / feuillet
individuel de recensement (model nr. 1), overeenkomstig de modellen gevoegd bij het M.B. van 20.03.1923. Op
dat model nr. 1 wordt alle informatie die aan de gemeente wordt medegedeeld, per milicien samengebracht.
Een tweede belangrijke reeks naast de militiestukken zijn de kiezerslijsten van het
arrondissementscommissariaat. Deze kiezerslijsten werden op basis van de bevolkingsregisters in de gemeenten
opgemaakt. Twee exemplaren worden aan de arrondissementscommissaris overgemaakt. Tot 1918 geven de
kiezerslijsten een indicatie van de sociaaleconomische achtergrond van de stemgerechtigde, terwijl na
invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht ze geen extra voordeel bieden ten opzichte van de
bevolkingsregisters. Belangrijk is de evolutie van het stemrecht in België in het achterhoofd te houden bij de
interpretatie van de lijsten: Cijnskiesrecht (1830-1893); algemeen meervoudig stemrecht (1893-1918);
algemeen enkelvoudig stemrecht (1918-1948); algemeen enkelvoudig stemrecht voor zowel mannen als
vrouwen (1948-heden). Steeds zijn de kiezerslijsten alfabetisch op naam voor de hele gemeente of deel van
een gemeente. Het archiefbestand ‘Kiezerslijsten’ is een vermenging van de kiezerslijsten afkomstig van het
arrondissementscommissariaat en de Stad Ieper (en deelgemeenten).
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NUYTTEN S., De conscriptie in het arrondissement Ieper onder het consulaat en het
keizerrijk (1800-1814). Leuven, 1963

THL/1963/NUYT

VRIELINCK S., De territoriale indeling van België, 1795-1963, Leuven, 2000. (3 vol.)

949.3.03/2000/VRIE

Alle militieregisters bewaard in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen zijn te
raadplegen via PROBAT

http://probat.westvlaanderen.be/

Inventarisatie

100% geïnventariseerd

Behoud en Beheer

GA13

Kiezerslijsten

(1878)18951994

nrs.

14 s.m.

Kiezerslijsten sommen voor elke gemeente de stemgerechtigde inwoners op. De kiezerslijst wordt in elke
gemeente vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en wordt opgemaakt volgens een
doorlopende nummering, ofwel in alfabetische volgorde van de kiezers, ofwel geografisch volgens de straten.
Voor elke kiezer vermeldt de kiezerslijst de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de
hoofdverblijfplaats.

Inventarisatie

100% geïnventariseerd

Behoud en Beheer

15

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.

S11

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
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Brielen

1830-1925

89 nrs.

s.m.

4 nrs.

s.m.

Omvangrijk archief van voor en net na WOI.

Inventarisatie

100% afgerond; nog niet ingevoerd in adlib

Behoud en Beheer

100%

Elverdinge

1685-1853

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%
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Stad Ieper en deelgemeenten

In het stadsarchief van Ieper worden de archieven van de deelgemeenten van voor de fusies van 1970 en 1976
bewaard. Deze gemeentearchieven hebben echter ook zwaar te lijden gehad onder de Eerste Wereldoorlog,
uitgezonderd enkele fragmentarische stukken (Dikkebus, Elverdinge en Vlamertinge) zijn er geen 19e eeuwse
stukken bewaard gebleven.
Vanuit genealogisch standpunt zitten in deze archieven enkele interessante stukken, zoals bevolkingsregisters
(bijvoorbeeld Vlamertinge, 1870-1920) of de registers van aankomst en vertrek. De bevolkingsregisters tot en
met 1910 zijn op microfilm raadpleegbaar in de leeszaal.
Bovendien bevatten deze archieven niet alleen stukken met betrekking tot de gemeenten, maar wegens de
toezichthoudende functie van de gemeenten ook stukken betreffende de Commissies van Openbare Onderstand
en de Kerkfabrieken.
Stad Ieper

1914-1976

nrs.

s.m.

1911-1976

nrs.

46,80 s.m.

1910-1971

nrs.

10,53 s.m.

(1830)19141976

nrs.

26,91 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Boezinge

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Brielen

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Dikkebus
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Elverdinge

(1830)19141976

nrs.

35,10 s.m.

1911-1971

nrs.

10,53 s.m.

1911-1971

nrs.

11,70 s.m.

(1807)19141976

nrs.

35,10 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Hollebeke

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Sint-Jan

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Vlamertinge

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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Gemeente Voormezele

1913-1971

nrs.

14,04 s.m.

1873-1976

nrs.

30,42 s.m.

1914-1971

nrs.

12,28 s.m.

1919-1942

5524 nrs.

17,55 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Zillebeke

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Gemeente Zuidschote

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Bouwplannen heropbouw

Ieper, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig werd verwoest, stond na 1919 voor een immense taak: de
wederopbouw. De stad was verplicht een algemeen rooiingsplan en een algemeen plan van aanleg vast te
stellen en een algemeen bouwreglement, dat niet alleen de veiligheid en de gezondheid van de gebouwen
vrijwaarde, maar ook hun kunstkarakter, als daar reden toe was. Deze plannen werden opgesteld door
architect Jules Coomans en goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 11 oktober 1919. Alle
particuliere woningen moesten worden gebouwd volgens de hoofdlijnen uitgezet door Jules Coomans.
Voor de heropbouw van deze woningen had men net als vandaag de dag de goedkeuring nodig van het
schepencollege. Hiervoor diende men een blauwdruk van de plattegrond van de woning met een schets van de
façade over te m aken aan de stedelijke administratie. Deze blauwdrukken, die een reproductie zijn van de
originele bouwtekeningen vervaardigd door middel van ijzerzouten, zijn stuk per stuk geïnventariseerd. Per
bouwplan wordt er een groot aantal metadata of gegevens genoteerd: adres, naam architect en eigenaar,
schaal, datum goedkeuring schepencollege, enz. Probleem bij de identificatie van een blauwdruk is dat de
straatnamen en de straatnummers doorheen de tijd veranderen. Veurnesteenweg 25 uit het jaar 1930 is
vandaag Maarschalk Haiglaan 27. Ondertussen zijn er 4785 bouwplannen beschreven, waarvan er ongeveer 65%
zijn geïdentificeerd.
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Inventarisatie

75% geïnventariseerd

Behoud en Beheer

 Bepaalde straten nog niet geïnventariseerd
 Bepaalde plannen niet te lokaliseren
100% zuurvrij verpakt

GA24

Comité Provisoire

1914-1915

nrs.

s.m.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de Slag om Ieper in oktober-november 1914 slaan vele
inwoners van de stad op de vlucht, waaronder de gemeenteraadsleden. Onder impuls van deken De Brouwer en
ingenieur Vanderghote werd er een comité provisoire opgericht die de belangen van de stad en zijn inwoners
zou behartigen. Voorzitter was Arthur Stoffel. Op 31 december 1914 werd er overgegaan tot de oprichting van
een comité définitif, met als voorzitter Réné Colaert. De laatste zitting van dit comité vond plaats op 12 april
1915, enkele dagen voor de verplichte evacuatie van de stad.

Inventarisatie

100% geïnventariseerd; niet ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100%

Processen-verbaal lokale politie

nrs.

30,42 s.m.

Bevat enkel de ontwerpen processen-verbaal.

Inventarisatie

0% geïnventariseerd; eigentijdse chronologische registers beschikbaar

Behoud en Beheer

0% zuurvrij verpakt
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OCMW

O1

Ancien regime - Godshuizen

1301-ca. 1850

1538 nrs.

22,33 s.m.

De armenzorg tijdens de middeleeuwen werd in de steden waargenomen door de godshuizen, gasthuizen die
onderdak boden aan de behoeftigen (armen, zieken, reizigers, enz.). Deze instellingen werden gesticht door
burgers of door burgerlijke en godsdienstige gemeenschappen. Zo ontstonden verschillende godshuizen in Ieper
tijdens de 13e eeuw: Sint-Catharina Godshuis, Sint-Thomas Gasthuis, Godshuis Belle en het Sint-Jan Godshuis.
Doorheen de Middeleeuwen en Nieuwe Tijden zagen nog verschillende andere instellingen het levenslicht.
Pas na de Franse Revolutie nam de centrale overheid zijn volle verantwoordelijkheid met betrekking tot de
organisatie van de armenzorg. In het kader van de wet van 16 Vendémiaire V werd op 11 maart 1797 de
Commissie van Burgerlijke Godshuizen opgericht, die de archieven van verschillende armenhuizen
samenbracht. Daarom omvat het archief van deze commissie diverse instellingen:




















Godshuis van de Heilige Geest
Sint Jan Godshuis
Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
Sint-Catharina Godshuis
Godshuis Nazareth
Godshuis Belle
Godshuis van de Hoge Zieken
Sint-Cristine Begijnhof
School van de Dertien Arme Kinderen
Arme Meisjesschool
Arme Knechtenschool
Sint-Franciscus of Sint-Laureinsschool
Zondagsschool de Looie
Catechismusschool van de Heilige Geest
Sint-Sebastiaansschool
Bonaert of Sint-Jozefsschool
Wavransstichting
Gemene Armen en Schamele Weken
Leenbeurse of Berch van Caritate.

MUS Oktaaf, Inventaris van het archief van de Commissie van Openbare Onderstand
Ieper : oud regime zonder oorkonden. Ieper, 1972.

068/OCMWIEPER/1972

MARECHAL Griet, WARLOP E. & MUS Oktaaf, Septingentesimum iubilaeum hospicii
dicti Belle. Ieper, 1976.

949.33/IEPE/1976

MUS Oktaaf, De leprozerij, genaamd het Godshuis der Hoge Zieken te Ieper.
Oorkonden. Ieper, 3 delen, 1950-1953.

949.33/IEPE/1950-1953

MUS Oktaaf, Signeur Jehan Pascaris capellains, .. + 1350-1351. Ieper, 1949

949.33/IEPE/1949

MUS Oktaaf, Het cartularium van het O.L. Vrouw Gasthuis te Ieper. Ieper, 5 delen,
1965-1969

949.33/IEPE/1965-1969

MUS Oktaaf, Signeur Jehan Pappin : Kapelaan, en het Godshuis van O.L.Vrouw van
Nazareth. Ieper, 1953.

949.33/IEPE/1953
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BARBRY N., Het domein en de sociale en financiële politiek van het godshuis van de
Heilige Geest te Ieper (1727-1760). Leuven, 1982.

THL/1982/BARB

DECADT L., Het godshuis der Hoge Zieken te Ieper, 1459-1501 : caritas of
winstbejag. Leuven, 2005.

THL/2005/DECA

DUMOULIN D., Het Ieperse Sint-Jansgodshuis (ca. 1270/72-1506). Ontstaan,
structuur en begroting. Leuven, 2001.

THL/2001/DUMO

SERRUYS I., Melaatsen en melaatsenzorg in Ieper. Het Godshuis der Hoge Zieken
12de eeuw-1581. Leuven, 1987.

THL/1987/SERR

PAPIN Kristof, De stichting van de Dertien Arme Kinderen te Ieper in de 16de eeuw.
In: Westhoek, 2013, 1, pp. 27-36.

WH

BEELE Wilfried, Namenlijst van het ziekenregister van de Ieperse leprozerie
genaamd Hoge Zieken (1549-1583). In: Westhoek, 2013, 1, pp. 37-1583

WH

VERHEYE S., Bijdrage tot de geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Ieper. De
Looie (1721-1975). Ieper, 1995.

949.33/IEPE/1995

Westhoek: tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse
Westhoek

WH

Inventarisatie

100% afgerond

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

O1

Oorkonden

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

O2

Commissie Burgerlijke Godshuizen & Burelen
van Weldadigheid

Een van de pijlers van de armenzorg tijdens het ancien regime waren de godshuizen of gasthuizen. Dit waren
instellingen waar armen, zieken of ouderen konden worden verzorgd. Ze werden opgericht door welgestelde
burgers ter ere van god. Een groot deel van de Ieperse godshuizen ontstonden tijdens crisisperiodes in de 13e
en 14e eeuw onder impuls van enkele rijkere poorters van de stad Ieper: Christina de Ghines, Salomon Belle,
Pieter Broederlam, enz.
Deze godshuizen stonden onder controle van de stadsmagistraat, terwijl de geestelijkheid een grote invloed
had op de hulpverlening. Het waren dus burgerlijke instellingen, maar in quasi elk godshuis verbleven er
zusters. De Franse Revolutie veranderde de armenzorg ingrijpend. De Nationale Vergadering weerde in 1789
alle kerkelijke liefdadigheid. Oorspronkelijk had men de intentie om de armenzorg te nationaliseren. Onder
het Directoire werd er gekozen voor de openbare onderstand op gemeentelijk niveau in plaats van een
nationale onderstand. Door de wet van 16 vendémiaire jaar V (7 oktober 1796) werd de Commissie Burgerlijke
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Godshuizen in het leven geroepen. De commissies werden ingericht per kanton, waarbij één kanton was
samengesteld uit één of meerdere gemeenten. De Commissie werd onderworpen aan het toezicht van de
gemeentebesturen en verwierf alle goederen van de verschillende godshuizen van het kanton. Deze integratie
verliep niet van een leien dak in het ééngemeentekanton Ieper. Op 11 maart 1797 werd door de Ieperse
gemeenteraad de Commissie ingesteld, maar het gemeentebestuur verzette zich openlijk tegen een te groot
aantal godshuizen onder één koepel. De wet van 11 frimaire jaar VII (1 december 1798) ordonneerde dat het
onderhoud van de burgerlijke godshuizen deel uitmaakte van de gemeentelijke uitgaven, reden waarom het
gemeentebestuur enkel het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en het Sint-Jansgodshuis beschouwde als onderdeel van
de Commissie. Deze oppositie haalde weinig uit, men kwam uiteindelijk tot een lange lijst van 23 instellingen
die onder de bevoegdheid van de Commissie zouden vallen: Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, Sint-Jansgodshuis,
Godshuis Belle, Godshuis Nazareth, begijnhof, Berg van Barmhartigheid, Arme Knechtenschool, Arme
Meisjesschool, Laureinsschool, Bonaertschool, Sint-Sebastiaansschool, Heilige Geeststichting voor weduwen,
Godshuis van de Hoge Zieken, de vondelingen, Lamotteschool, de Looie, Catechismusschool,
Krankzinnigengesticht, het tuchthuis en de Wavransstichting.
De administratie werd eerst gevestigd in lokalen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, maar algauw werd
geopteerd voor het Godshuis Belle. De commissies waren belast met het beheer van de armengoederen en de
opname van behoeftigen in de godshuizen. De steun aan behoeftigen die thuis konden worden verzorgd was
een opdracht van de Burelen van Weldadigheid. De commissies bestonden uit 5 leden, verkozen door de
gemeenteraad , die onder elkaar een voorzitter en een secretaris kozen. Elke Commissie koos buiten haar
leden een ontvanger die elke drie maanden zijn rekeningen voorlegde. Het decreet van 7 germinal jaar XIII (28
maart 1805) stipuleerde dat de (onbezoldigde) bestuurscommissies jaarlijks bij lottotrekking met één vijfde
zouden worden vernieuwd tijdens een Algemene Vergadering. De uittredende leden waren wel herkiesbaar. De
leden van de Commissie in 1797 waren Charles Benoit van Hove, Cornelis Joseph Simoens, Servaas Idisbalde
Comyn, Louis Charles van der Ghinst en Frans Donatiaan van Daele. De drie laatsten hadden allen een sterke
band met de grootgrondbezitters van het ancien regime. Van Daele was bovendien als dokter werkzaam in de
verschillende hospitalen van de stad Ieper. Resultaat was dat de godshuizen bleven werken zoals voorheen. De
‘officieel’ afgeschafte kloostergemeenschappen bleven verder instaan voor het beheer van de godshuizen, hun
goederen werden teruggegeven, enz. Het grootste verschil was de creatie van een koepelinstelling met leken
bovenaan de verschillende godshuizen. Het aantal instellingen onder de koepel van de Commissie Burgerlijke
Godshuizen te Ieper zou alleen maar toenemen. Oorspronkelijk bedoeld als opvangtehuis voor ouderen, werd
op het einde van de 19e eeuw het Godtschalkinstituut voor wezen opgericht en het krankzinnigeninstituut
kreeg een aangepaste huisvesting.
De leden en het personeel van de Commissie vluchtten in november 1914 uit Ieper, terwijl secretaris Vanaerde
de zaken van de Commissie ter plaatse behartigde. De lege gebouwen werden tijdelijk gebruikt door het
Comité Provisoire, die de taken van het gemeentebestuur had overgenomen. Vanuit de gebouwen werden de
brooduitdelingen georganiseerd. Ondanks de maatregelen van de secretaris werden er toch verschillende
diefstallen vastgesteld. In april 1915 was men toch verplicht te vluchten, tot het einde van de Eerste
Wereldoorlog. De eerste jaren na 1914-1918 werden ingenomen door de wederopbouw onder leiding van
architect Georges Lernould.
Op het einde van de 19e eeuw groeide de overtuiging dat de wetgeving op weldadigheid moest worden
aangepast. De scheiding tussen de commissies en de burelen zorgde voor organisatorische en financiële
moeilijkheden. Daarom werden beide instellingen versmolten door de wet op de Openbare Onderstand van
1925 tot één instelling: de Commissie der Openbare Onderstand.
De archieven beslaan grotendeels de beginperiode van de Commissie, de archiefstukken van net voor de Eerste
Wereldoorlog zijn samen met de burelen tot as herleid. Toch zijn er een aantal belangrijke reeksen bewaard
gebleven die het geraamte vormen: rekeningen (1802-1921), begrotingen (1807-1888), notulenboeken (18051838), brievenboeken (1890-1913) en de landboeken (19e eeuw). Naast deze reeksen zijn vrij veel
archiefbescheiden bewaard van de verschillende godshuizen die een zekere graad van autonomie bleven
behouden: Godshuis Nazareth, Sint-Jansgodshuis, Wavransstichting, Onze-Lieve-Vrouwgodshuis, Godshuis van
de Hoge Zieken, enz.
Ook goed vertegenwoordigd zijn de verschillende scholen in Ieper: Arme Knechten, Arme Meisjes, Bonaert,
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Looie, Lamotten enz. Er zijn opvallend veel archiefstukken terug te vinden betreffende vondelingen en
verlaten kinderen: vondelingenregisters (1808-1821), begrotingen (1816-1822) en diverse stukken betreffende
het financieel beheer (1800-1825).
Het deelarchief van het krankzinnigengesticht maakt een zeer groot deel van het archief uit: dossiers
geïnterneerden (1852-1919), inschrijvingsregisters (1872-1919) en medisch opvoedkundige registers (18671878).
Ook opgenomen in deze inventaris zijn de burelen van weldadigheid van Dikkebus, Elverdinge, Ieper,
Vlamertinge en Voormezele. Het betreft voornamelijk de begrotingen, rekeningen en de notulenboeken.
LAZOORE Stefaan. & RIEM Stefan, De verdwenen schoolpoort. Toegang tot het
verleden van de Ieperse arme meisjesschool, St.-Elisabeth. Ieper, 2003.
LAZOORE Stefaan, Fondatie godshuis Nazareth te Ieper. Ieper, 2006.
VERMOTE Jochen, artikel krankzinnigen
Inventarisatie
Behoud en Beheer

O3

100%

Commissies Openbare Onderstand

1925-1976

nrs.

s.m.

In 1925 werden de burgerlijke godshuizen en de burelen van weldadigheid samengesmolten tot de Commissie
van Openbare Onderstand, om in 1976 de naam Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) te
krijgen. Het archief van de C.O.O.’s van Boezinge, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Ieper en Zillebeke zijn
reeds grotendeels raadpleegbaar. In deze archieven zitten financiële bescheiden, notulenregisters van de raad,
dossiers betreffende verkoop en aankoop patrimonium, enz.

Inventarisatie

Onvolledige inventaris beschikbaar.
Registers (notulen, grootboeken, …), bewijsstukken bij de rekening, dossiers
onderstandswoonst, dossiers beheer patrimonium zijn geïnventariseerd. Er is nog een
stuk ongeordend archief. Het archief van de COO Vlamertinge is nog niet volledig in het
stadsarchief.

Behoud en Beheer

60%
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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
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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.
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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).
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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.
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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
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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

308 nrs.

s.m.

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

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% afgerond
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PRIVAATRECHTELIJK ARCHIEF

Verenigingen

VER01

Muziekvereniging Sint Cecilia Boezinge

1967-1999

nrs.

s.m.

1925-1997

nrs.

s.m.

Bevat enkel de verslagboeken.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER02

100% afgerond

Harmonie Dikkebus ‘De Vijverzonen’

De harmonie De Vijverzonen oorspronkelijk als fanfare opgericht in 1925 en werd in 2000 naar aanleiding van
het 75-jarig bestaan omgevormd tot een harmonie. Het archief omvat hoofdzakelijk correspondentie en
verslagen en biedt een zicht op het sociaalmuzikaal verleden van Dikkebus

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER03

100% afgerond

Chiro Dikkebus

1979-1995

nrs.

s.m.

Lokale afdeling van de christelijke jeugdbeweging. Het archief bevat voornamelijk administratieve bescheiden
en stukken betreffende het BIVAK-kamp.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER04

100% afgerond

KSA Dikkebus Hallebast

2000-2006

nrs.

s.m.

De beweging ontwierp een eigen wapenschild en kon terecht in een eigen lokaal dat men huurde van de stad
Ieper. In het startjaar 2000-2001 werkte men enkel met kinderen uit de leeftijdsgroep van de ‘Kabouters’.
Later werd de werking uitgebouwd tot alle leeftijdsgroepen. De jeugdbeweging was zeer actief. Het
organiseerde niet alleen zelf activiteiten, zoals het jaarlijks zomerkamp, maar nam ook op regelmatige
tijdstippen deel aan externe activiteiten.

Inventarisatie
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Behoud en Beheer

VER05

100% afgerond

Markant vzw

1957-2006

nrs.

s.m.

Markant staat voor 'netwerk voor ondernemende vrouwen'. Het biedt ondernemende vrouwen een netwerk aan
om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren.
Leden zijn welkom in de vele lokale kernen of in specifieke werkingen. Die zijn gebaseerd op bepaalde
interesse- en doelgroepen. De organisatie heeft regionale afdelingen, onder andere in Ieper. Markant Ieper vroeger CMBV- bestaat sedert 1956. Het binnengebrachte archief gaat terug tot in het oprichtingsjaar.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER06

100% afgerond

Sint-Maartenscomité

1945-2006

nrs.

s.m.

Het Sint-Maartenscomité werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en had als belangrijkste taak het
organiseren van de Sint-Maartensommegang. Het archief bevat de verslagboeken van het Sint-Maartenscomité
(1945 - 1969), redevoeringen van leden van Sint-Maarten (1958 - 2005), vier identieke boekjes ter ere van het
vijftigjarig bestaan van het Sint-Maartensommegangcomité en de affiches van het plechtige ontvangst van
Sint-Maarten in Ieper (1946- 2006). De affiches werden ingekaderd en zijn terug te vinden in het archiefblok
ingekaderde stukken.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER07

100% afgerond

Chiro Hollebeke

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER08

100% afgerond

Sint-Jozefsinstituut, afdeling Familiale Hulp

1959-1978

Reeds in het begin van de 19e eeuw stichtte jonkvrouw Josephine Vandepeereboom een weeshuis voor meisjes
(en later een leerschool voor arme kinderen van de Sint-Jacobsparochie) in de Bollingstraat (thans SintVincentiuscollege) te Ieper. Uit dit initiatief ontstond het klooster van de Zusters van Liefde van de Heilige
Jozef, officieel gesticht in 1824. Na hun stichting openden zij eveneens een gasthuis voor ongeneeslijke
vrouwen. Ze kregen ook het bestuur van de meisjesschool van Roesbrugge tussen 1852 en 1872 toegewezen. In
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1899 scheurden de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich af van de Zusters van Liefde.
Na de oorlog openden ze een nieuw klooster met bijbehorende lagere school en bejaardentehuis in de
Meenseweg. Dit neogotisch gebouw, naar het ontwerp van Jules Coomans werd in 1923 in gebruik genomen.
Naast de lagere school in de Meenseweg hadden de Zuster van de Liefde ook een lagere school in wijk Kalfvaart
en Verlorenhoek.
De Familiale School was een hervorming van een 4e graad van de lagere school. In 1956-1957 onderzocht de
directie reeds de mogelijkheid om deze 4e graad te behouden door er een technische school categorie C3 te
stichten. Aangezien er reeds een dergelijke school binnen een straal van 10 kilometer bestond, werd deze
vraag geweigerd. In 1959 kon er dan toch een technische lagere secundaire school categorie C5 worden
gesticht. De reeds bestaande 4e graad werd omgevormd tot een Familiale Afdeling van het Sint-Jozefsinstituut.
Tijdens zijn bestaan zijn er 729 inschrijvingen. De school werd in 1978 wegens het dalend aantal leerlingen
opgedoekt.
De Afdeling Familiale Hulp had een vzw-structuur: een Algemene Vergadering, Raad van Beheer en een
Inrichtende Macht. Daarnaast is er nog (eigen aan een school) een directieraad.
Dit archief bevat enkel stukken van de Afdeling Familiale Hulp, de archieven van de Lagere School worden in
de Zilverstraat te Brugge bewaard. In dit archief zijn de beleidsdocumenten (Algemene Vergadering,
Inrichtende Macht en Raad van Beheer) aanwezig, samen met enkele financiële stukken en stukken betreffende
personeel. In verband met de uitvoering van de taken zijn er stamregisters, inschrijvingsregisters,
aanwezigheidsregisters, puntenfiches, enz.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER09

100% afgerond

Justitieel Welzijnswerk

1980-1993

nrs.

s.m.

ca. 1880-1983

nrs.

s.m.

1920-1977

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER10

100% afgerond

Kamer van Notarissen

Registers van onbekwaamverklaringen

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER11

100% afgerond

KVLV Elverdinge
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Verslagboeken van de boerinnengilde van Elverdinge.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER12

100% afgerond

Sint-Sebastiaansgilde Ieper

1948-2007

nrs.

s.m.

Kasverslagen, registers van de schietingen.
MUS Oktaaf, Geschiedenis van de Ieperse boogschutters: vanaf hun opkomst tot aan
de Eerste Wereldoorlog

949.33/IEPE/1988

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER13

100% afgerond

Sint-Martinusscouts Ieper

1935-heden

nrs.

50 jaar Sint-Martinusscouts. 1935-1985. Ieper

s.m.

949.33/IEPE/1985

Inventarisatie

Inventaris enkel toegankelijk via verantwoordelijke archivarissen van de SintMartinusscouts

Behoud en Beheer

100% afgerond

VER14

Kamer van Koophandel en Nijverheid te Ieper

1923-2006

nrs.

s.m.

In 1923 werd in Ieper een jaarbeurs of handelsfoor georganiseerd door de lokale handelaren. Voor de
organisatie hiervan werd er een handels- en nijverheidskamer opgericht. Pas in 1932 werden de statuten
officieel gepubliceerd in het staatsblad. Deze werd door 37 lokale handelaren ondertekend. Een belangrijke
taak bleef de organisatie van de jaarlijkse handelsfoor of handelsbeurs. Maar het takenpakket werd gevoelig
uitgebreid. De kamer hield zich in hoofdzaak bezig met belangenbehartiging voor de Ieperse ondernemers.
Daarnaast trad zij ook op als scheidsrechter inzake geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen de
leden. De kamer was oorspronkelijk gevestigd in het Sultanhotel op de Grote Markt.
Het beheer van de kamer was in handen van de beheerraad, door de algemene vergadering aangeduid voor een
termijn van 3 jaar. In 1932 werd Hector Vermeulen, brouwer als voorzitter aangeduid. Tussen 2000 en 2004
fuseerden de lokale West-Vlaamse handelskamers of kamers van koophandel en het Vlaams Economisch
Verbond tot VOKA, Vlaams netwerk van ondernemingen.
Op 18 april 2007 overhandigde Freddy Laplace - bezieler van de Ieperse Jaarbeurs - het archief van de
Handelskamer aan het Stadsarchief van Ieper. Het archief bestaat uit de affiches (1923-2001),
organisatiedossiers (1946-2006) en knipselboeken (1948-1964) van de jaarbeurs. In 2010 schonk de operationele
zetel van VOKA te Kortrijk het archief van de Kamer van Koophandel te Ieper. Het archief bestaat uit het
verslagboek van de beheerraad (1948-1960), ledenregisters (1953-1970), een dagboek (1933-1954) en diverse
documentatiebundels. Ook een aantal tijdschriften (1949-2002) die door de kamer werden gepubliceerd zijn in
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dit bestand opgenomen.
BAGIN I, Jules Tahon en de Ieperse handelskamer of de Grote Vergetene. Ieper,
1988.

949.33/IEPE/1988

Zie ook het archief van Bagin voor de rol van Jules Tahon in de handelskamer

F08

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER15

100% afgerond

Ronde Tafel Ieper

nrs.

s.m.

De Ronde Tafel is een internationale serviceclub voor mannen tussen de 18 en 40 jaar die via peterschap
worden voorgesteld. Ronde Tafel Ieper (RT 20) werd opgericht op 14 september 1957 met als peettafel Table
Ronde Tournai. Zelf is Ieper peettafel van Waregem en van De Panne. Als opvangnet is voor de leden die 40
jaar worden ’41 club’ opgericht.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER16

Koninklijke Harmonie Ypriana

1922-2006

nrs.

s.m.

Onder impuls van Maurits Bagein, Daniël Beirnaert, Gustaaf Desramault, Arthur Gaimant, Karel Hallaert en
Georges van Egroo ontstond na de Eerste Wereldoorlog de Harmonie Ypriana uit de assen van vier vooroorlogse
muziekverenigingen. Naast deze harmonie bestond er eveneens een symfonie, die na de Tweede Wereldoorlog
niet meer samen kwam.
Het archief bevat verslagboeken, fotoalbums, briefwisseling, repertoria, enz.
75 jaar Ypriana. Een stad vol muziek

949.33/IEPE/1995

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER17

Zusters Lamotte (Mariaschool)

1922-2006

nrs.

0,3 s.m.

Onder impuls van Maurits Bagein, Daniël Beirnaert, Gustaaf Desramault, Arthur Gaimant, Karel Hallaert en
Georges van Egroo ontstond na de Eerste Wereldoorlog de Harmonie Ypriana uit de assen van vier vooroorlogse
muziekverenigingen. Naast deze harmonie bestond er eveneens een symfonie, die na de Tweede Wereldoorlog
niet meer samen kwam.
Het archief bevat verslagboeken, fotoalbums, briefwisseling, repertoria, enz.
VERMAUT MARIA & VANDENBERGHE MIRIAM, De kracht van het kleine. Van
Mariaschool tot Immaculata-Instituut

949.33/IEPE/2001
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ENGLISH M., DEVYNCK L., 1752-1952. Jubelnummer van de band aangeboden ter
gelegenheid van de tweehonderdste verjaring van de stichting der Mariaschool
Lamotte Ieper Ieper, 1952
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER18

Koninklijke Ieperse Turnkring

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER19

Sint-Vincentiuscollege te Ieper

Het betreft een documentaire verzameling van de tijdschriften en brochures betreffende de prijsuitdelingen
van de school.
VERFAILLIE Myriam, De Jezuïeten en hun college te Ieper. Leuven, 1981.

THL/1981/VERF

ANDERE PUB
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER20

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER21

Kantklosclub De Kersecorf

10 albums met foto’s en enkele documenten betreffende de werking en activiteiten van het kantatelier van de
Bukkerstraat.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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VER22

Onze-Lieve-Vrouwgemeenschap

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER23

Ieperse Schaakkring

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER24

T.I. Immaculata

De wet Poullet van 19 mei 1914 introduceerde de leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar en
stipuleerde dat de bovenste leeftijdsgrens zou verhoogd worden tot 13 en vervolgens 14 jaar. Kinderen ouder
dan 14 jaar konden de huishoudklas volgen in een apart huis in de Rijselsestraat. De kantwerkklassen werden in
1932 terug opgestart, voor het schooljaar 1937-1938 werd de school erkend.
In het schooljaar 1952-1953 werd de structuur van de school hervormd. De huishoudklas of kantklas was een
aanvulling wie op het einde van de lagere school was gekomen. In 1953 werd de lagere school definitief
gescheiden van de nieuwe middelbare huishoudschool. Het bleef echter mogelijk om de naaischool of
huishoudschool ‘s avonds te volgen.
Het archief bevat de verslagboeken van het inrichtend comité en beheerraad, de stamboeken, jaarverslagen,
begrotingen, puntenlijsten, enz.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER25

Duivenbond Vlamertinge

nrs.

s.m.

Steekkaarten van duivenliefhebbers en inschrijvingsnummers per vlucht, register met prijzen behaald tijdens
de diverse vluchten, ringboeken (vanaf 1947), prijsboek 1961, 1963, affiches met officieuze uitslagen, prijsgeld
kampioenschap Vlamertinge, enz.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER26

Straatcomité Korte Torhoutstraat

1974-1989

nrs.

s.m.

Krantenknipsels, foto’s, brochures en briefwisseling betreffende de feestelijkheden in de Korte Torhoutstraat

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER27

Atletiekclub Ieper

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER28

Museum Mesen

nrs.

0,25 s.m.

nrs.

0,12 s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER29

Feestcomité wijk Ieper Hoekje

Bevat de verslagen van de verschillende bestuursvergaderingen (1961-1975) en de organisatiedossiers van de
wijkkermis (1961-1977).

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER30

Supportersclub KVCSI

nrs.

s.m.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER31

Vlaamse Vrouwen Ieper

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER32

Western Front Associaton

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER33

Volksunie

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER34

Rotary Club Ieper

1953-heden

Rotary Club Ieper werd opgericht op 21 november 1953 onder het peterschap van R.C. Oostende. De keure
werd uitgereikt op 25 september 1954. Zelf stond R.C. Ieper mee aan de wieg van de Rotary Clubs te Poperinge
en Comines-Warneton, alsook van Rotaract Club Ieper-Poperinge.
Rotary Club Ieper onderhoudt goede contacten met haar zusterclubs uit Mönchengladbach (Duitsland) en Crest
(Frankrijk).

Inventarisatie
40

Behoud en Beheer
Openbaarheid

VER35

Het archief is na 50 jaar openbaar (2063). Mits toestemming van het bestuur van Rotary
Club Ieper kan het archief worden geraadpleegd.

Katholieke Kring Ieper

1924-1940

nrs.

s.m.

De Katolieke Kring van Ieper werd terug opgericht op 25 juni 1924 (in hotel Britannique).
Deze kring was een familiekring, open tot alle katholiek denkenden van de stad, zonder onderscheid van
standen, die zich verbonden de katholieke godsdient, de katholieke zedenleer en de Belgische nationale
instellingen te eerbiedigen.
De zetel van de Katholieke Kring werd voorlopig ondergebracht in het huis van Albert Boone, Grote Markt, in
afwachting dat het nieuwe lokaal in de Rijselstraat heropgebouwd werd.
Het archief bevat de verslagboeken.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER36

Koninklijke Yperse Wielerclub

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Gent-Ieper. 50 jaar Kattekoers. Ieper,1990
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER37

Foto Cineasten

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER38

Basket Athlon
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Inventarisatie
Behoud en Beheer
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Bedrijven

B01

Picanol

1959-1975

nrs.

s.m.

Weefautomaten Picanol NV werd in 1936 opgericht en specialiseerde zicht in de fabricatie van weefmachines
(Jaime Picañol en is geëvolueerd naar de Picanol Group, gespecialiseerd in totaaloplossingen voor de
textielsector. Het archief bevat uitsluitend dossiers betreffende deelname aan industriële beurzen in binnenen buitenland.
De personeelsbladen zijn ondergebracht in de collectie Vliegende Papieren.
Picanol meer dan weefmachines. Ieper, 2011

949.33/IEPE/2011

Inventarisatie
Behoud en Beheer

B02

ASLK – Dienst van de Spaarkas door de
postkantoren Abeele en Watou

1920-1962

nrs.

s.m.

De ASLK werd opgericht in 1865 als een openbare instelling uit een fusie met de in 1850 opgerichte Lijfrentekas
(Caisse de Retraite). Er waren diverse diensten , zoals de Dienst van de Spaarkas door de postkantoren. Dit
archief Bevat de stamboeken van het kantoor te Abeele (1920-1961) en Watou (1930-1962). Na 1980 kreeg de
ASLK een privaat statuut.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

B03

Vandenberghe

nrs.

s.m.

Het gaat hier om een kruidenierszaak die in de Frenchlaan was gevestigd. Het archief behelst borderellen van
neerlegging van zegels (Ministerie van Ravitaillering) en facturen van het jaar 1947 en het tweede semester van
1942

Inventarisatie
Behoud en Beheer

B04

Flanders Language Valley

nrs.

s.m.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid

B05

Het archief is na 50 jaar openbaar (2063). Mits toestemming van het bestuur van Rotary
Club Ieper kan het archief worden geraadpleegd.

Bellewaerde

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid

F43

Het archief is na 50 jaar openbaar (2064). Mits toestemming van de verantwoordelijke
van Bellewaerde kan het archief worden geraadpleegd.

Decrock-Vanuxem

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Facturen 1939-1975, belastingsaangiften
Nieuwkerke

Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid

F12

Denys-Lebbe

Archief (facturen, offertes) van het huis Denys-Lebbe, metaalhandel in Ieper.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid

F37

Duhameeuw

1936-1968

Op 25 november 1864 werd in het gezin van dagloner Leopold Duhameeuw en Octavia Deconinck een zoon
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geboren: Louis Joseph. Omstreeks 1890 huwde Louis met Elisa Pauline Pacco uit Gistel en zij vestigden zich in
de Dehaernestraat 26 (later 28) te Ieper waar zij een fotozaak begonnen. Het fotograferen had Louis
Duhameeuw bij zijn vader geleerd die als rondreizende fotograaf actief zou geweest zijn. Het echtpaar kreeg
vijf kinderen: Lucien (°1894), Berthe (°1895), André (°1896), Claire (°1897) en Ivonne (°1898). Louis
specialiseerde zich in de portretkunst, vooral van grands portraits au charbon et portraits peints à l’huile.
Omstreeks 1912 verhuisden zij naar de Tempelstraat 17 (later veranderd in 19) en gebruikte men meer en meer
de naam Duhameeuw-Pacco. Naast individuele portretten fotografeerde Louis Duhameeuw ook groepen en
stadszichten. Tijdens de eerste wereldoorlog verhuisde het gezin naar Poperinge, waar Louis in de Bruggestraat
werkzaam bleef. Na de oorlog werd de zaak op dezelfde plaats heropend en verder gezet via vader op zoon
door André, Jacques en Louis en blijft dit tot op de dag van vandaag bekend als Fotografie Duhameeuw.
Het gaat hier voornamelijk om negatieven van studiofoto’s, portretten, familie- en groepsfoto’s. De negatieven
zijn steevast genummerd volgens een vast stramien: een letter daarna een doorlopende nummering tot
duizend, waarna de volgende letter van het alfabet volgt. Uitzondering op de regel is de periode 1946-1957.
Hier werd een volledig doorlopende nummering gehanteerd zonder letternotatie. Er zijn een aantal aparte
reeksen: 18 x 24 (uitzonderlijk formaat, huwelijken en families en de abons.
DEWILDE J., Ieper. De verdwenen stad. Kortrijk, 1998.
Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid
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Familie en Personen

F18

Acke Richard

1919-ca. 1940

nrs.

s.m.

Architect. Het archief omvat 29 plannen van typewoningen betreffende de heropbouw

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F44

Aertssen

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F54

Annoot Roland

Verantwoordelijke toerisme (1958-1972)

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F01

Antony Julien

1919-1931

Dit fonds werd per toeval ontdekt in de gebouwen van de bibliotheek, een gans pakket oude documenten die er
blijkbaar achtergelaten waren door een van de vorige bibliothecarissen. Bij nader inzien bleek het te gaan om
documenten in verband met de oorlogsschade die er door bibliothecaris Antony achtergelaten werden. Hij was
immers ook actief als staatscommissaris van de oorlogsschade na de eerste wereldoorlog. Maar naast de
documenten die betrekking hebben op de oorlogsschade zijn er ook stukken betreffende andere functies van
Antony voorhanden.
Daarnaast zijn er ook nog dossiers beschikbaar van collega’s en rechtsvoorgangers van Antony.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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F08

Bagin Ivan

1934-2000

nrs.

s.m.

Ivan Bagin was vrijwilliger en schonk documenten betreffend genealogische opzoekingen aan het stadsarchief
van Ieper.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F19

Boeyaert Dirk

1920-1985

nrs.

s.m.

In het Fonds Boeyaert zitten er archiefstukken betreffende de Lagere School te Dranouter en de
paardenverzekering Dranouter.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F57

Boury Filip

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F14

Bossaert Gilbert

1950-2000

Fotocollectie van de Ieperse fotograaf Bossaert die de periode 1950-2000 overspant.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F39

Breyne Paul

nrs.

s.m.

Paul Breyne (Ieper, 10 januari 1947) is een Vlaams politicus voor de CVP, nu CD&V en is nu gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen. Hij is woonachtig te Voormezele, een deelgemeente van Ieper.
Na de fusie van 1976-1977 werd hij schepen te Ieper. In 1988 was Breyne enkele maanden Vlaams minister van
Huisvesting. In 1995 volgde hij André Verstraete op als burgemeester van de stad. Tussen 1985 en 1997 was hij
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Kamerlid. Sinds 1 juni 1997 is hij West-Vlaams provinciegouverneur. Het archief dateert van de periode voor
zijn gouverneurschap.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F56

Callens Filip

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F42

Cappoen Tijl

Fotograaf

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F03

Coomans Jules

****-1937

Jules Coomans begint zijn opleiding tot ingenieur-architect aan de universiteit van Leuven, waar hij een stage
bij Joris Helleputte doorloopt. Dankzij zijn steun wordt hij in 1895 benoemd tot stadsarchitect van Ieper.
Tijdens de oorlog woont hij in Wimereux bij Boulogne-sur-Mer. hij slaaft erin zijn plannen en opmetingen voor
Ieper in veiligheid te brengen, bronnen die cruciaal zullen blijken voor de heropbouw.
Ieper was door zijn ligging aan de frontlinie (de Ieper Salient) na de Eerste Wereloorlog quasi volledig
verwoest. Voor de heropbouw van de stad waren er verschillende scenario's geopperd, gaande van het bewaren
van het kapotgeschoten Ieper als symbool voor de oorlog tot modernistische opvattingen. Tijdens de oorlog
tracht Coomans zijn ideeën voor een historische heropbouw van de stad in ruimere kringen te propageren. Zijn
idee om de stad volledig op te bouwen me behoud van een algemeen 'Vlaamse, middeleeuwse en renaissance'aanblik haalt het met steun van burgemeester Colaert.
Jules Coomans overlijdt in 1937. Op dat ogenblik zijn de Sint-Maartenskerk, het Belfort en een stuk van de
Lakenhallen voltooid. De heropbouw van de Lakenhallen wordt afgerond door P.A. Pauwels.
Kaartenarchief van de stadsarchitect van Ieper voor en na de Eerste Wereldoorlog (1907-1914, 1919-1930). Hij
bepleitte een doelmatige heropbouw van de stad na de Eerste Wereldoorlog, een taak waar hij 11 jaar van zijn
leven aan wijdde. Het archief is een deel van het oorspronkelijk archief dat nog steeds in handen is van de
nazaten van Coomans. Het deel in het Stadsarchief bewaard bevat diverse plannen bewaard die zijn verzameld
en opgemaakt na de Eerste Wereldoorlog naar aanleiding van de heropbouw. Er zitten enkele oude plannen van
Ieperse gebouwen voor de vernieling van 1914-1918 van de hand van Van Ysendijk. Het gros bestaat echter uit
48

plannen van de heropbouw van de hand van Coomans, Pauwels en Lernould.
Onder impuls van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven brengt het project ‘Het Gekwetste Gewest’ de
archieven van de architecten van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog van de Westhoek in kaart.
BAERT K., BERTELS I., CORNILLY J., Bouwen aan wederopbouw 1914-2050:
architectuur in de Westhoek. 2009
BAILLIEUL J.-M., Problematiek omtrent de wederopbouw van België na de eerste
wereldoorlog. Casus Ieper en omgeving (1918-1924). 1976
BULCKE A., Jules Coomans. Leven en werk. 1977
CATRY Y., De wederopbouw van Ieper na de eerste wereldoorlog. 1981
DE CAIGNY S., Het gekwetste gewest. Archievengids van de
wederopbouwarchitectuur in de Westhoek. 2009
DENDOOVEN D. & DEWILDE J, De Wederopbouw in Ieper. Een wandeling. 1999
SMETS M., Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914. 1985
VAN RENYNGHE DE VOXVRIE C., Ypres et l’oeuvre de Jules Coomans. In: Revue
Générale, 1938, pp. 122-125.
Inventarisatie

100% afgerond

Behoud en Beheer

F02

Cordonnier Jules

1833-1893

nrs.

s.m.

Tijdens de 19de eeuw was het naast Arthur Mergherlynck vooral J. Cordonnier, bibliothecaris en archivaris van
de stad Ieper die veel nota's nam in het Ieperse stadsarchief, vooral uit genealogische oogpunt. Het wordt nu
stilaan duidelijk dat grote delen van het Fonds Merghelynck niet het werk zijn van Merghelynck zelf, maar van
Cordonnier, die voor dit werk wellicht een vergoeding kreeg.
Cordonnier was ook een verwoed verzamelaar. Zijn collectie oorkonden worden ook in het stadsarchief
bewaard.
VERMOTE Jochen, artikel in Biekorf.
CARNIER M, artikel in Biekorf
Inventarisatie
Behoud en Beheer

F06

Debuus

1555-1856

nrs.

s.m.

De heerlijkheid Hollebeke bestond reeds in 1185 en had hoge, middelbare en lagere jurisdictie. De heerlijkheid
strekte zich uit over het grondgebied van Houtem, Zandvoorde en Zillebeke. Ze was eerst bezit van de familie
Hollebeke en ging later over naar de families Glymes d’Hollebecque en Buus d’Hollebecque. Het archief bevat
het familiearchief van Debuus, aangevuld met diverse andere stukken die in de collectie Ieperse Aanwinsten
zijn geïntegreerd.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

F10

de Cock Jacques

nrs.

s.m.

Jacques Ernest Ridder de Cock (25 juli 1921-21 maart 1995), gehuwd met Marie-Antoinette van der Mersch was
net als zijn vader Ernest de Cock notaris te Ieper. Hij was OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid.
Het archief van Jacques de Cock bestaat voor het grootste deel uit notariële akten van zijn vader, Ernest de
Cock. Het zwaartepunt van dit archief bevindt zich op akten betreffende verkopen van net na de Eerste
Wereldoorlog. Dit notariaatarchief bevat grotendeels notarisakten. De repertoria en minuten worden bewaard
door de opvolger van Ernest (en Jacques), namelijk Ann Allaer. Volgens de wet tot regeling van het
notariaatambt mogen notarissen minuten van akten en repertoria na 50 jaar overdragen, en ze zijn dit
verplicht na 75 jaar. De archieven zijn na 100 jaar openbaar.
Het archief van Jacques de Cock bevond zich in totale wanorde. De inhoudelijke link tussen de verschillende
akten is buiten enkele uitzonderingen verloren gegaan. Daarom werd akte per akte beschreven en per thema
chronologisch geordend.
Naast het archief van zijn vader zijn er nog enkele andere archiefvormers in dit bestand terug te vinden, zoals
pastoor Hillaire Vangheluwe, verkoopzaal Réné Knockaert, Comité de Secours Hulste, Caramelfabricant LaroyeRosselle en het Comité van de Korte Torhoutstraat. Hoe deze stukken in het archief van (waarschijnlijk) vader
de Cock zijn beland, is niet duidelijk vast te stellen. Vangheluwe heeft zijn archief blijkbaar uit vrije wil
geschonken aan de Cock.
De aanplakaffiches van openbare verkopen zijn uit het archief gelicht en geïntegreerd in de collectie
Aanplakaffiches van het Stadsarchief van Ieper.
ANNOOT R., de Cock, what’s in a name?

929.52/DECO/1989

DE COCK J., Terugblikken op het Iepers notariaat

949.33/IEPE/1991

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F36

Deconinck

Ca. 1970-1980

s.m.

Archief persfotograaf

Inventarisatie

Ongeordend

Behoud en Beheer
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F14

Dehaeck Hector

1922-1950

s.m.

De fotocollectie Dehaeck omvat bijna 5300 foto's - vooral van het Ieperse - waarin de persfotograaf zowatde
belangrijkste gebeurtenissen vastlegde uit de periode tussen beide oorlogen.

Inventarisatie

100% ingevoerd en gedigitaliseerd (www.erfgoedinzicht.be)

Behoud en Beheer

F26

Dehem Albert

s.m.

CVP-Burgemeester van Ieper (1943-1983)
Het archief bestaat uit foto's van tijdens zijn burgemeesterschap, privéfoto’s, enkele dossiers, eretekens en
relatiegeschenken.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F27

Demeyere Raymond – Jeugdherberg ‘Houten
Huis’

1935-1990

s.m.

Het archief van deze jeugdherberg bevat een oorkonde bestemd voor de jeugdherberghouders van de het
Houten Huis van 1944, een prijslijst van materiaal dat in de jeugdherberg kon worden gekocht, een serie
briefwisseling van de jeugdherberg te Ieper (1935 – 1944, 1990) en enkele andere losse stukken uit het archief
van Raymond Demeyere in verband met de jeugdherberg in de gevangenis (1938). Daarnaast zijn er ook twee
wapenvergunningen, afgeleverd voor een Trommel revolver van de familie Cromheecke, afgeleverd te Ieper in
1933 en 1948 in dit fonds aanwezig.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

de Navigheer

16de-19de eeuw

s.m.

De archiefstukken geven een inkijk in het dagelijks leven van de familie de Navigheer, de toenmalige
kasteelheren van Kemmel. Het bevat stukken met betrekking tot het familievermogen, het leenhof, de
heerlijkheid, de parochie, de kerk en de armendis. Het vult een leemte op in de geschiedenis van Kemmel en
omgeving van de 16de tot de 19de eeuw.
Het kasteel werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd. Er werd aangenomen dat het archief met het
kasteel in vlammen was opgegaan. Dat de documenten tijdens een veiling te Douai opdoken is dan ook
uitzonderlijk. Waarschijnlijk werd het archief samen met de familie de Maulde in 1885 naar Frankrijk verhuisd,
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toen deze familie het kasteel openbaar had verkocht.
BAERT IETS GESCHREVEN?
Inventarisatie

Summier geïnventariseerd; 100% gedigitaliseerd

Behoud en Beheer

F07

Devos Albert

1924-2007

s.m.

Albert Devos legde een omvangrijk knipselarchief aan van diverse voetbalclubs uit Ieper en de deelgemeenten
(Brielen Sport, G.S. Voormezele, K.V.K. Ieper, C.S. Ieper, White Star Ieper,R.W. Hollebeke, S.K. Elverdinge,
S.K. Vlamertinge, S.K. Zillebeke, Sas Sport Boezinge en Sparta Dikkebus). Hij kopieerde de artikels en
wedstrijdverslagen uit de krant en kleefde deze op versierd papier. Dit knipselarchief biedt op deze manier
een zicht op 20e eeuwse sportgeschiedenis van de Ieperse voetbalclubs. Het archief is later aangevuld met
kronieken van de voetbalclubs.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Devos Gustaaf

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F40

Driessens Remi

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F51

Durnez Jan

s.m.

Jan Durnez (Roeselare, 6 juni 1953) is een CD&V-politicus.
Aan de Katholieke Universiteit Leuven behaalde hij de graad van licentiaat in de pedagogische wetenschappen.
Daarna zat hij periode in het onderwijs en was kabinetsmedewerker op verscheidene CD&V-kabinetten. Hij was
18 jaar gedeputeerde in de provincie West-Vlaanderen. Hij bekleedde o.a. de volgende functies waarvan een
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neerslag te vinden is in zijn politiek archief: gemeenteraadslid Ieper (1983-1991 en vanaf 2013); schepen (19831991); provincieraadslid West-Vlaanderen (1985 - 2009); eerste gedeputeerde provincie West-Vlaanderen (1991
- 2009); gemeenschapssenator (2009 tot 2012); Vlaams Parlementslid (sinds 2009) en burgemeester van Ieper
vanaf 2013

Inventarisatie

100% afgerond

Behoud en Beheer
Openbaarheid

F25

NA 50 JAAR OPENBAAR

Exem Maria

s.m.

Het gaat om een aantal diploma's, getuigschriften en andere zaken van Maria Van Exem, maar ook een stuk van
een zekere 'Albert Van Exem' uit 1935 (waarschijnlijk haar broer),

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F30

Hoflack-Rootsaert

s.m.

Persoonsarchief van Willy Rootsaert en Elsie Hoflack. Het archief bevat enkele stukken van Elsie als gids bij de
Ieperse gidsenkring, notariële akten en archiefstukken van de Union Royale des mères et veuves de guerre

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F52

Leterme Yves

s.m.

Yves Leterme (Wervik, 6 oktober 1960) is een CD&V-politicus.
Van 20 maart 2008 tot 30 december 2008 was hij eerste minister van de regering-Leterme I. Vanaf 25 november
2009 was hij opnieuw eerste minister, ditmaal van de regering-Leterme II, tot 5 december 2011.
Hij oefende o.a. de volgende functies uit waarvan er tevens een neerslag te vinden is in het archief: schepen
van de stad Ieper (januari 1995 - januari 2001); gemeenteraadslid van de stad Ieper (februari 2001 tot heden);
volksvertegenwoordiger (juni 1997-juli 2004); minister-president Vlaamse regering (22 juli 2004-26 juli 2007;
minister van Begroting en Institutionele Hervormingen (21 december 2007-20 maart 2008) en minister van
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel (17 juli 2009-25 november 2009).

Inventarisatie
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Behoud en Beheer
Openbaarheid

F50

PAS NA 50 JAAR OPENBAAR

Liebaert

s.m.

Diverse notariële verkopingen en verpachtingen van de goederen van de familie Liebaert, Gracia en
Depoortere. Mons, Tournai

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F22

Liefooghe - D'Helft

s.m.

Het gaat hier vooral over het familiearchief van de familie Daniel Liefooghe - Jeanne D'Helft en aanverwanten.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F15

Mennens

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F05

Merghelynck Arthur

s.m.

Arthur Merghelynck volgde in 1892 Diegerick op als archivaris van Ieper. Als historicus liet hij verschillende
personen, waaronder Cordonnier transcripties produceren van verschillende archiefstukken betreffende diverse
historische onderwerpen. Op die manier vormde hij een immense collectie dat na het verlies van het historisch
archief van Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog een back-up vormt van enkele belangrijke archiefstukken,
zoals de poortersboeken.
Het originele fonds Merghelynck wordt in de Koninklijke Bibliotheek bewaard. Van dit fonds zijn de microfilms
beschikbaar in het Stadsarchief te Ieper. Niettemin worden enkele originele stukken bewaard in het
stadsarchief.
Arthur Merghelynck: passies van een edelman. Veurne, 2008

929.50/MERG/2008
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

F20

Merlevede Daniël

s.m.

Diverse schenkingen van een archiefbezoeker: Reeks van 63 dia’s over de kattestoet van 1955 die hij heeft
geregiseerd, een bronzen afgietsel van een werkman van de fabriek Picanol, een stenen gedenkplaatje
'Rossini's katten duo - Ieper 1987' en een reeks stambomen.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F31

Merveillie

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F28

Mus Oktaaf

s.m.

Op 15 april 1946 volgt Mus Antony op als bibliothecaris van de stad Ieper. Hij heeft toen al een aantal
documenten uit het OCMW-archief laten publiceren. In 1952, na de dood van Daniël Tack, wordt hij benoemd
tot conservator van het Stedelijk Museum en in 1978 tot halftijds archivaris-conservator van het toen pas
opgerichte OCMW-museum Dit archiefblok betreft een aankoop van diverse historische documenten die Mus
heeft aangekocht. Vele van deze stukken zijn geïntegreerd in de collectie Ieperse Aanwinsten.
Wevend aan het verleden : liber amicorum O. Mus. Veurne, 1992

949.3/(08)/MUS

De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad Ieper: van Karolingische villa tot de
destructie in 1914. Gent, 2010

949.33/IEPE/2010

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F32

Ollevier

s.m.

-Dossier Oorlogsschade gemeente Boesinghe, briefwisseling gericht aan pastoor Jules Vanneste
-Verslagboek Comité Sint-Pieterskermis 1949 - 1960, geïllustreerd met foto's en krantenknipsels
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

F35

Petit – Rode Kruis, afdeling Ieper

1850-1998

s.m.

Archief geschonken door Rolande Petit, dochter van Valère Petit en Maria Lamps. Het archief bevat
voornamelijk stukken betreffende het Rode Kruis Afdeling Ieper, die door Petit-Lamps zijn gevormd. Het
betreft verslagen over de eerste oorlogsdagen, lijsten van gesneuvelde soldaten en stukken betreffende de
cursus ambulancierassistent. Daarnaast zijn de financiële stukken van het Red Cross Soldiers Home voorhanden,
met registers die de officieren na hun verblijf ondertekenden met een persoonlijke boodschap (in verschillende
talen: Engels, Frans, Pools, Tsjechisch, enz.). Hierin werden ook insignes, pins en andere gekleefd.Een derde
deel omvat het familiearchief Petit-Lamps. Zo zijn er enkele stukken voorhanden betreffende de Rijkswacht
(Henri Petit) en het Last Post Comité (Valère Petit).
Na de oprichting van de het Internationale en Nationale Belgische Rode Kruis in respectievelijk 1863 en 1864
zou het duren tot begin 20e eeuw eer een lokale afdeling in Ieper werd opgericht. In 1906 was er reeds een
aanzet om een afdeling op te richten in Ieper, maar de eerste concrete bronnen verschijnen in 1914. Onder
voorzitterschap van Georges Lapière worden de eerste initiatieven ondernomen, waaronder een cursus
ambulancierassistent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de verpleegsters van het Rode Kruis
overgeplaatst naar militaire hulpposten in Frankrijk, waardoor de activiteiten van de afdeling te Ieper beperkt
bleven. Na afloop van WOI zou het duren tot 1926 eer de lessenreeksen worden hernomen onder
voorzitterschap van notaris D’Huvettere. Ook wordt er een ziekenwagen aangekocht waarmee het
ziekenvervoer te Ieper wordt georganiseerd. T
Dankzij vooroorlogse overeenkomsten konden hulphospitalen in bepaalde gevallen militairen verzorgen. Tijdens
de mobilisatie voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werd er op 2 februari 1940 een hulphospitaal nr. 27 in
de lokalen van de muziekacademie in de D’Hondtstraat te Ieper opgericht. Het hulphospitaal kreeg nadien de
opdracht zich te verplaatsen richting Frankrijk, maar wegens logistieke moeilijkheden moest men terugkeren.
Tijdens WOII werden ongeveer 300 soldaten verzorgd, bezochten verpleegsters behoeftige gezinnen in het
kader van Winterhulp en werd de cursus ambulancier verder gezet. Voor hun heldhaftige inzet kregen Valère
Petit en Maria Lamps verschillende onderscheidingen.
In 1944 wordt er tevens een Red Cross Soldiers Home opgericht in de Rijselstraat (Vormingsinstituut) waar
voorbijkomende troepen een onderdak konden vinden. Valère Petit werd als uitbater aangesteld van deze
instelling, waarvoor hij werkvrijstelling kreeg van zijn werkgever, de Bank van Brussel.

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

100% zuurvrij verpakt

F51

Platteeuw Jackie

s.m.

Allerhande archieven, diverse gemeenten in Belgie. Geen stukken betreffende Ieper.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

F23

Quaghebeur Roger

s.m.

Het gaat voornamelijk om een deel van de fotocollectie van de firma Picanol. Het betreft hier foto's van de
Harmonie, de majorettes, het voetbal, veldloop, wielrennen en officiële bezoeken, maar er zitten ook enkele
andere stukken tussen. Anderzijds bevat het fotoarchief v van Quaghebeur enkel foto's en negatieven van in de
fabriek zelf en en van het machinepark. Verder zit in het archief ook enkele documenten en boekjes van de
firma.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Ronse

1928-1940 ca.

s.m.

Twee registers betreffende de patiënten van dokter Ronse, hoofd chirurgie van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
met de vaststelling van hun ziekte. Eén register vormt een alfabetische toegang op de twee voorgaande en een
register betreffende de uitgaven

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F04

Speybrouck Raphaël

1919-ca. 1940

s.m.

Raphaël Speybrouck werd geboren in 1893 te Kortrijk. Zijn vader was zelfstandig aannemer van schilderwerken
(In de doek van Veronica). Zijn oudere broer Jos werd kunstschilder, terwijl Raphaël voor landmeter
studeerde. Daarna nam hij avondlessen aan de afdeling bouwkunst van het Sint-Lucasinstituut te Gent.
Na zijn stage hij architect Viérin te Brugge begon zijn loopbaan in het Koninklijk Hoog Commissariaat voor de
Wederopbouw van Ieper. In het spoor van Jules Coomans kwamen verschillende architecten naar Ieper,
waaronder Speybrouck die voornamelijk particuliere woningen heeft ontworpen. Nadat het wederopbouwwerk
grotendeels was afgewerkt vertrok het gezin Speybrouck naar de geboortestad van zijn vrouw Jozefina
Troffaes, Blankenberge. Tijdens zijn Blankenbergse periode werkte hij vaak voor groter instellingen, zijn
grootste verwezenlijking was het Casino van Blankenberge (in samenwerking met Stijnen en Van Sluys).
Na de Tweede Wereldoorlog vertrok Raphaël naar Antwerpen voor de wederopbouw van de wezenschool
Terninck. Hij trok met zijn gezin in het kasteel Ten Dorpe in Mortsel dat hij van de Aalmoezeniers van de
Arbeid kon kopen. Raphaël Speybrouck overleed in 1959 te Mortsel.
Het archief bevat zowel bouwdossiers voor particuliere gebouwen in Ieper, Blankenberge als Blankenberge.
Voor Ieper ontwierp hij de plannen voor een 50tal herenhuizen (o.a. Surmont de Volsberghestraat 6), 40tal
arbeiderswoningen, verschillende werkhuizen en een aantal openbare gebouwen (schoolgebouwen). Buiten
Ieper is voornamelijk Kasteel Reigersburg (Brielen) bekend. In de dynamische fase werd het archief door
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Raphaël gedeeltelijk geordend en beschreven. De stukken werden chronologisch gerangschikt. Deze ordening
werd gedeeltelijk herwerkt en behouden (nrs. 1-287). Gezien de chronologische ordening kunnen de dossiers
worden onderverdeeld in de Ieperse, Blankenbergse en Antwerpse periode.
Naast de 287 door Speybrouck geïnventariseerde stukken waren er nog ongeordende en onbeschreven
archiefstukken. Deze zijn primair onderverdeeld naar de functie van Speybrouck: architect, bemiddelaar,
schatter, schepen van Blankenberge en bestuurslid van Vlaams-katholieke verenigingen.

Inventaris van het archief van architect Raphaël Speybrouck, 1893-1959.
Stadsarchief Ieper. Brussel, 2001

THB/2001/MORE

Artikel Annick VDB
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

F11

Stubbe Jeroom

s.m.

CVP-politicus en volksvertegenwoordiger (1946-1954) en senator (1954-1968).
Het archief omvat voornamelijk stukken betreffende zijn rol binnen de CVP.

Inventarisatie

Ongeordend, summier geïnventariseerd.

Behoud en Beheer

F13

Vanneste Jules

s.m.

Jules Vanneste (1884-1979) werd in 1910 tot priester gewijd en benoemd als subregent aan het Sint-Janscollege
van Poperinge. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij werkzaam als hulpaalmoezenier en na afloop kwam hij
terecht in Boezinge waar hij pas in 1933 officieel als pastoor werd benoemd. Dit belette hem niet om in die
periode bij de staat aan te kloppen voor een tijdige uitbetaling van de toegekende vergoeding door de Dienst
voor vereffening van Oorlogsschade. Zijn expertise in het kluwen van de dossiers inzake oorlogsschade zorgde
ervoor dat vele personen hun dossier door hem lieten afhandelen. Zo ook vele kerkfabrieken, waarvan de
dossiers in dit archief aanwezig zijn.
De dossiers zijn alfabetisch geordend op naam van de kerkfabriek. In sommige gevallen zit de originele
briefwisseling met de Dienst Oorlogschade in de dossiers van Vanneste. Hij zond hiervan een afschrift naar de
desbetreffende kerkfabrieken. Ook is het omgekeerde mogelijk en zonden de desbetreffende pastoors een
afschrift naar Vanneste op en die gaf dan vrijblijvend advies. In het gros van de gevallen gaat het uitsluitend
over de uitbetaling van de toegekende vergoedingen, en niet om de aanvraag van een vergoeding.

SEYS Robert & SMAGGHE Georges, Boezinge herdenkt Pastoor Vanneste (1884-1979).
Boezinge, 1984
Inventarisatie

949.33/BOEZ/1984

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer
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F48

Vannieuwenhove Aimé

s.m.

Voornamelijk archief betreffende het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Stukken betreffende de comité
provisoire (zie GA24), kasregister van de slachtoffers van West-Vlaanderen, briefwisseling, enz.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Vanoverbeke Godfried

s.m.

Koster van Sint-Jacobs te Ieper. Het archief bevat persoonlijke documenten, fotomateriaal en stukken die zijn
opgemaakt vanuit zijn functie als koster (bvb. register met erediensten (1979-1984)).

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Vansteenkiste Constant

s.m.

Documentatie, brochures en krantenartikels betreffende het vlas en dagboek van Constant Vansteenkiste,
(vanaf 26 september 1940).

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F16

Verheye Staf

s.m.

Documentatie, brochures en krantenartikels betreffende het vlas en dagboek van Constant Vansteenkiste,
(vanaf 26 september 1940).

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F09

Vermast Antoon

1938-1976

s.m.

Antoon Vermast werd geboren in Ieper op 5 augustus 1923. Hij was gedurende lange periode sergeant bij de
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brandweer. Antoon of “Toontje”, had de verzamelmicrobe te pakken. Hij vergaarde alles wat met de Ieperse
geschiedenis te maken had. Als amateurfotograaf was hij op alle festiviteiten aanwezig om kiekjes te nemen.
Zijn verzameling omvat ongeveer 2000 foto’s en clichés, een 1000-tal krantenartikels en allerlei brochures en
programmaboekjes van evenementen in Ieper en de Westhoek van de jaren vijftig tot zeventig.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F21

Viaene Henri

1919-ca. 1940

Henri Viaene was architect. Het archief bevat voornamelijk dossiers waar hij als architect bij betrokken was.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F21

Viaene Hector

BOEK-1. 147 foto’s oorlog 1940-1945. Duinkerke-Parijs-Engelse neergehaalde vliegtuigen-Rusland-DjepernMoscou en Leningrad-D-day-luchtaanval Kortrijk 1944-Poperinge-Keulen-feeststoeten overwinning.
BOEK 2. Ieper, historisch overzicht in krantenartikels en folders <1984>.
BOEK 3. Tijd voor Ieper 1919-2008. Foto’s en docu.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

F55

Vinckier Romain

nrs.

s.m.

Ieper Tuindag Zesde Eeuwfeest
150 jaar Sint- Vincentiuscollege 1834-1984 DOOS 4
Bouwplannen Sint-Vincentiuscollege
Foto’s toneelvoorstellingen

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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F24

Werrebrouck Kris

Het archief van Kris Werrebrouck bestaat uit verschillende delen: persoonlijk archief (foto's,
onderscheidingen, diploma's, schilderijen, krantenknipsels), stukken van het Ieperse Operettegezelschap dat
werd gesticht door Roger Quaghebeur, stukken over 'Place du Terte, foto's van tijdens zijn carrière als
fotograaf en een losse bundeling van andere zaken..

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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COLLECTIES

Wetenschappelijke bibliotheek

nrs.

s.m.

Het Stadsarchief koopt elk jaar een groot aantal publicaties met een historische of archieftechnische inslag.
Deze bibliotheek is raadpleegbaar voor iedereen, maar boeken worden niet uitgeleend.
Deze wetenschappelijke bibliotheek omvat monografieën, thesissen, tijdschriften, reeksen, enz.

Inventarisatie

http://ieper.bibliotheek.be/

Behoud en Beheer

Oude Drukken

nrs.

s.m.

Het stadsarchief herbergt de collectie oude drukken van de bibliotheek, die wordt aangevuld met gerichte
aankopen.

Inventarisatie

Summiere catalografische beschrijving beschikbaar van alle oude drukken

Behoud en Beheer

C01

Krantencollectie

1816-2013

nrs.

s.m.

Het stadsarchief herbergt een grote collectie 19e en 20ste eeuwse kranten van binnen- en buitenland, maar
hoofdzakelijk lokale kranten van de provincie West-Vlaanderen.
Naast de verschillende reeksen zijn er ook thematische collecties beschikbaar. Deze bevatten krantenknipsels
betreffende een bepaald onderwerp (architectuur, personen, kattenstoet, koningshuis en Ieper, Wereldoorlog I
en Wereldoorlog II.
Het Stadsarchief heeft ook diverse verkiezingsdrukwerken (1884-1939) in bezit.

Inventarisatie

100% afgerond en oudste exemplaren (voor 1940) gedigitaliseerd en beschikbaar via
www.historischekranten.be.

Behoud en Beheer

C02

Fototheek

nrs.

s.m.

In deze collectie worden alle foto’s bewaard met betrekking op evenementen, verenigingen en personen van
de streek Ieper.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

C03

Aanplakbrieven en verkoopsaffiches

1920-1956

nrs.

s.m.

In deze collectie worden alle foto’s bewaard met betrekking op evenementen, verenigingen en personen van
de streek Ieper.

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

C04

Rouwbrieven & bidprentjes

1920-1956

nrs.

s.m.

Voor genealogen is een er een grote collectie rouwbrieven en bidprentjes beschikbaar in de leeszaal.
Bovendien beschikt het stadsarchief over DVD’s met 2320 gedigitaliseerde bidprentjes.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

C06

Ingekaderde stukken

1920-1956

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

C07

Affiches Kattenstoet

KATTENHISTORIES
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib.
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Behoud en Beheer

C08

Kaarten & plannen

1957-

nrs.

s.m.

Via aankopen en schenkingen omvat de kaartencollectie een 250-tal kaarten van (hoofdzakelijk) Ieper en de
omringende steden.

Ieper à la carte
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib. Alle nummers zijn gedigitaliseerd en beschikbaar
via www.erfgoedinzicht.be.

Behoud en Beheer

C09

Ieperse aanwinsten

1361-20ste
eeuw

nrs.

s.m.

In dit bestand zitten alle recente aankopen (veilingen, antiquariaat, enz.) van het Stadsarchief van Ieper. Dit
bestand bevat een grote diversiteit aan archiefmateriaal, en bezit enkele parels.

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

C10

Vliegende Papieren

nrs.

s.m.

Deze collectie bevat archiefmateriaal van diverse archiefvormers. Van de bibliotheek worden de rekeningen
(1898-1914, 1922-1962) en de uitleenregisters bewaard (1928-1931, 1941-1948, 1951-1962). Ook het archief van
de literaire Kring Nieuwwerck en van de lokale afdeling van de Volksunie zitten in deze collectie verborgen.

Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib

Behoud en Beheer

C11

Missieland

nrs.

s.m.

Dossiers van de paters, nonnen en missionarissen van de Sint-Maartens Missiebond.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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C12

Beeld en Geluidsarchief

nrs.

s.m.

Originele beeld- en geluidopnames van het pausbezoek in 1985, kattenstoeten, de Wereldoorlogen en bezoeken
van royalty’s. Deze opnames zijn telkens gedigitaliseerd (Zie Schaduwarchief, Gedigitaliseerd Beeld- en
Geluidsarchief.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

C14

Schenkingen

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C15

Postkaarten

Deze collectie omvat postkaarten die een duidelijke link hebben met Ieper. Vooral vanuit iconografische
invalshoek zijn deze postkaarten een interessante bron. Voor Dikkebus en Elverdinge zijn er aparte toegangen
opgemaakt.
Een specifieke reeks van deze postkaarten is uitgegeven en beschreven. Het betreft kaarten met een WestVlaams beeld, verstuurd door Duitse militairen en van een (veld)poststempel voorzien. De meeste van deze
kaarten zijn vanuit de West-Vlaamse of Rijselse frontstreek, vanuit de Etappengebieden van het 4de (Gent) en
6de leger (Rijsel) of vanuit het Generaal-Gouvernement België verstuurd. Maar er zijn ook kaarten bij die de
Duitsers in Vlaanderen hebben aangekocht maar later van elders hebben verstuurd. Van elke postkaart word de
afbeelding beschreven, samen met de poststempel, briefstempel, het adres en de tekst.
OPSOMMER Rik & PLATTEEUW Jackie, Archiefbeelden Ieper. 2000
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib. 90% gedigitaliseerd en beschikbaar via
www.erfgoedinzicht.be.

Behoud en Beheer

C16

Foto’s buiten formaat

nrs.

s.m.

***
pub
Inventarisatie
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Behoud en Beheer

C17

Portretten

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C18

Gebouwen

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C19

Gebouwen

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C20

Affiches

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C21

Vaart Ieper-Komen

***
pub

66

Inventarisatie
Behoud en Beheer

C22

Adel

nrs.

s.m.

***
pub
Inventarisatie

100% afgerond en ingevoerd in Adlib. 100% gedigitaliseerd en beschikbaar via
www.erfgoedinzicht.be.

Behoud en Beheer

C23

Verkiezingsdrukwerk

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

***
pub
Inventarisatie

100% afgerond

Behoud en Beheer

C24

Porseleinkaarten

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C25

Glasnegatieven

***
pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C26

Topografische kaarten

***
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pub
Inventarisatie
Behoud en Beheer

C27

Politieke tijdschriften

nrs.

s.m.

***
pub
Inventarisatie

100% afgerond

Behoud en Beheer
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SCHADUWCOLLECTIE

Doorheen de jaren heeft het stadsarchief verschillende archiefstukken die een duidelijke link hebben met de
Ieperse geschiedenis laten microfilmeren of digitaliseren. Deze microfilms zijn allemaal vrij te raadplegen in
de microfilmleeszaal.
S03

Microfilms KB Brussel

nrs.

s.m.

In de microfilmleeszaal zijn er beschikbaar van enkele handschriften en oude drukken uit de Albertinabibliotheek betreffende Ieper. Deze microfilms omvatten de Costumen van Ieper (16 e en 17e eeuw), Den
oorspronck ende cause van den jaerlicxsche feeste der stede van Ipre ghenaemt den tuyndach. (1610), Lijsten
van bisschoppen, dekens, enz. van Sint-Maarten in Ieper (19e eeuw), Keure van Ieper (19e eeuw), Cronyck met
de beschrivigen van Ipere (Vlaeminck, 18e eeuw), Gedenck-Bouck van sepulturen, tomben, zarcken en
begraefplaetsen, Memorien en gedachtenissen verzaemelt, beschreven ende in t’ Vlaams vertaalt door Thomas
Van Houtte, Geschiedenis van Ieper (Cort verhael van ’t ghonne binnen de stadt van Ypre en daer ontrent
ghepasseert es, familien en particuliere persoonen die ter Godtseere … St. Omaers … vertrocken zijn, tafel van
de byzonderste voorvallen en persoonen t’Ypre verbannen van weghe de Ketterie, 1567), Kroniek van Ieper,
1350-1409 en 8 delen met documenten van uiteenlopende aard betreffende Ieper.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

S04

Bibliothèque nationale de Paris

nrs.

s.m.

Microfilm van enkele passages uit oude drukken. Interessant voor de streekgeschiedenis is ‘Abrregé du
Dénombrement du peuple d'Ypres fait le 15 novembre 1685’ (Folio's 165 en 165v.) De rest van de film handelt
over titels, abdijen etc. in Artezië en Picardië. Na pag. 256: overzicht van de Graven van Vlaanderen, te
beginnen met "Baudouin de Lile".

Inventarisatie
Behoud en Beheer

S05

Parochieregisters

nrs.

s.m.

In de microfilmleeszaal zijn er microfilms beschikbaar van de parochieregisters van het arrondissement Ieper
en ook van enkele gemeenten daarbuiten. Indien u een persoonsnaam niet meteen terugvindt in de klappers,
kan men een handig zoekinstrument raadplegen: Totaalindex van de familienamen voorkomende in klappers
van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Ieper. VVF, 1994.
Voor de parochie Hollebeke is er een DVD beschikbaar met een digitale kopie van de overlijdens (begrafenis-)
berichten in de parochieregisters voor de periode 1694-2006.
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Inventarisatie
Behoud en Beheer

S06

Schaduwarchief

nrs.

s.m.

Bestand dat in het verleden is opgemaakt met kopies van archieven uit diverse archiefdepots betreffende
Groot-Ieper.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

S07

Popp-kaarten

nrs.

s.m.

Dit bestand bevat kopies en originele Popp-kaarten en leggers. Philippe Christian Popp was controleur van het
kadaster in Brugge. Na zijn carrière als controleur vatte hij het plan op om de kadastrale informatie te koop
aan te bieden. Daarom drukte hij de kaarten en leggers van een groot deel van de Belgische gemeenten af in
zijn bekende kadastrale atlassen. Daarnaast zitten er ook originele figuratieve kaarten en stafkaarten in dit
bestand.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

S08

Digitaal beeldmateriaal

nrs.

s.m.

Dit bestand bevat allerlei ingescand beeldmateriaal dat het Stadsarchief niet in bezit heeft. Deze scans zijn
genomen van historisch interessant materiaal: Atlas van de buurtwegen, kaarten van de vestingen, allerhande
foto’s van gebouwen of foto’s van de kattenstoet om er maar enkele op te sommen.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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REGISTERS BURGERLIJKE STAND

Naast de registers burgerlijke stand van Ieper bezit het stadsarchief ook de registers burgerlijke stand in kopie
van de volgende gemeenten:
Klappers

Akten

Boezinge

1802-1920

1799-1920

Brielen

1802-1880

1796-1919

Dikkebus

1802-1950

1796-1915

Elverdinge

1792-1920

1796-1915

Hollebeke

1802-1911

1797-1914

Ieper

1802-1920

1796-1913

Sint-Jan

1802-1920

1796-1913

Vlamertinge

1813-1920

1796-1914

Voormezele

1802-1910

1796-1914

Zillebeke

VII-1920

1802-1914

Zuidschote

1802-1920

1796-1914

Dranouter

XI-1920

V-1920

Kemmel

V-1920

V-1915

Loker

IV-1920

V-1920

Nieuwkerke

XI-1920

V-1915

Westouter

XI-1920

V-1914

Wijtschate

XI-1920

V-1914

Wulvergem

X-1920

V-1914

Beselare

XI-1920

VII-1914

Geluveld

XI-1920

X-1914

Passendale

XI-1920

VI-XI, XI-1914

Zandvoorde

XI-1920

VI-1914

Stad Ieper

Heuvelland

Zonnebeke
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Zonnebeke

IX-1920

IX-1914

XI-1920

V-1914

Bikschote

XI-1920

X-1919

Langemark

XI-1920

V-1914

Poelkapelle

1905-1920

1905-1914

Oostvleteren

XI-1920

VIII-IX, XI-1920

Westvleteren

1861-1920

XII-1819; 1834-1835; 1891-1892

Woesten

XI-1890

IX-1825, 1830-1832, 1838-1848,
1852-1853, 1856-1857, 1862-1920

Mesen
Mesen
Langemark-Poelkapelle

Vleteren
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