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JAARVERSLAG

ACTIES

VERWERVEN VAN ARCHIEVEN
HET STADSARCHIEF IEPER HEEFT EEN SPILFUNCTIE BIJ HET BEWAREN VAN HET ARCHIVALISCH ERFGOED VAN DE REGIO ROND IEPER. HET STADSARCHIEF STIMULEERT EEN GOEDE
ARCHIEFZORG BIJ DE PRIVATE ARCHIEFVORMERS EN NEEMT INDIEN OPPORTUUN DEZE ARCHIEVEN VIA SCHENKING OF BEWAARGEVING IN DE COLLECTIE OP. DAARNAAST WORDT CONFORM
HET COLLECTIEPLAN DE COLLECTIE VERRIJKT MET DIVERSE AANKOPEN VIA HET COMMERCIËLE CIRCUIT.

ACQUISITIEPLANNING
De archiefcollecties in de regio worden in kaart gebracht, net als de wijze waarop ze geïnventariseerd zijn. Er worden hieraan de nodige initiatieven
gekoppeld, zoals advisering, vorming, archiefoverdracht, enz.
Via netwerking worden personen en verenigingen in de
regio Ieper aangespoord om archieven in het Stadsarchief
neer te leggen.

Meerdere archieven werden (meestal ongeïnventariseerd) gedeponeerd (cfr. infra)

SCHENKINGEN EN BEWAARGEVINGEN
Dankzij de publiekswerking en communicatiestrategie wordt het archiefbewustzijn in de regio verder vergroot. Dit zet bezoekers aan om hun archief,
documentatie of beeldmateriaal aan het Stadsarchief te schenken of in bewaring te geven. Op die manier wordt de positie van het Stadsarchief als
bewaarder van de geschiedenis van de stad en streek versterkt.
Bij de (thema)tentoonstellingen wordt een oproep
gelanceerd om foto- en archiefmateriaal te laten
digitaliseren en/of gebruiken bij de tentoonstelling en/of
te laten opnemen in de beeldbank ‘Westhoek verbeeldt’.

‘Held van het Veld’: 16 aanmeldingen, samen 753 foto’s.

Overzicht aanwinsten:

Archief Julien Coulembier / Ons Tehuis

‘Willy Lemaire’: 2 aanmeldingen, samen 80 foto’s.

Archief architect Walter Stevens
Archief Stef Decrock (jeugdwerking)
Archief Sint-Sebastiaansgilde (aanvulling via Luc Demeere)
Archief Davidsfonds Elverdinge
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Archief volleybalclub De Katjes
Archief Rallye Ieper (aanvulling)
Archief basketbalclub Athlon
Archief Gewestelijke Gezinsbond Westhoek-Ieper
Archief fotografe Lut Vandevyvere
Archief Nicole Andries (varia, vooral dameszwemclub)
AANKOPEN
Het Stadsarchief breidt door doelgerichte aankopen zijn collectie uit. Er wordt aangekocht in functie van de komende tentoonstellingen en op basis van
regionale (Westhoek), grensoverschrijdende (Frans-Vlaanderen) en typische Ieperse themata.
Het Stadsarchief legt een uitgebreide en brede wetenschappelijke bibliotheek aan. Deze collectie weerspiegelt de vele gezichtspunten op de geschiedenis
van de Westhoek: algemeen, genealogisch, heemkundig, rechtshistorisch. Zowel historische als hedendaagse Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse
publicaties worden verworven.
De collectie wordt aangevuld via doelgerichte aankopen
volgens de krijtlijnen vermeld in het luik regionale
positionering Stadsarchief Ieper (budgetartikel ACS2 –
0113-0 275000: Roerend, kunstpatrimonium en roerend
erfgoed).

4 grote aankoopdossiers voor 12512 € bij Veilinghuizen Arenberg, Van de Wiele en privé (W.
Tillie).
*Meerdere 18de-eeuwse catechismussen gedrukt bij de Ieperse drukkersfamilie Walwein
*12 handgeschreven brievenboeken van leden van de families Quaghebeur en Wenes (18de-19de
eeuw)
*Oude drukken betreffende het Jansenisme (o.a. De interioris hominis reformatione oratio van
Jansenius)
*Wetten en costumen van Veurne gedrukt bij de Ieperse drukker Bellet
*Een aantal 15de-18de-eeuwse oorkonden betreffende de kasselrij Veurne
*Jacob Meyers, Flandricarum rerum (postincunabel)
*de Berry, L’art de lever les plans (fortificatie-theorie)

Verwerven van kleinere archivalia, historische en
archivalische boeken, tijdschriften en oude drukken
verlopen via de budgetartikels ACS2-0113-0-613500:
Collectie-aankoop en ACS2-0113-0-614104: Boeken,
abonnementen en publicaties.

De aankopen voor de wetenschappelijke bibliotheek inclusief oude drukken en kleinere
archivalia bedragen circa 37500 €.
Door bemiddeling van Ons Onderdak werd in Zillebeke voor de symbolische som van 100 € de
collectie W. Camerlynck van ca. 110000 bidprentjes en rouwbrieven aangekocht.
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AFSTOTEN EN AFBAKENEN COLLECTIE
De collectie wordt verder opgeschoond, met speciale aandacht voor de wetenschappelijke bibliotheek. Een strikte toepassing van het collectiebeleid zorgt
ervoor dat afstoten kan worden vermeden.
Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om
de dubbele publicaties en publicaties die niet passen in
het collectieprofiel af te stoten.

In overleg met de Stadsbibliotheek werden boeken en tijdschriften uit de collectie verwijderd.
Het betrof in eerste instantie boeken uit de bibliotheek die ofwel reeds in het archief aanwezig
waren, ofwel niet in het collectieprofiel van het archief passen. Uit het eigen bezit werden een
aantal tijdschriften (vooral losse nummers) verwijderd.

BEHEER VAN ARCHIEVEN
DE COLLECTIES EN ARCHIEVEN WORDEN OP EEN DESKUNDIGE WIJZE BEHEERD EN IN OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN BEWAARD. DE BASISREGISTRATIE GEBEURT VOLGENS DE INTERNATIONALE
STANDAARDEN. DANKZIJ EEN DOORGEDREVEN REGISTRATIE ZIJN DE COLLECTIES EN ARCHIEVEN VOOR HET BREDE PUBLIEK TOEGANKELIJK EN RAADPLEEGBAAR, WAAR HET KAN OP DIGITALE
WIJZE.
REGISTRATIE
Het Stadsarchief maakt al jaren werk van een zorgvuldige en gedetailleerde registratie, met een daaraan gekoppelde digitalisering. Het Stadsarchief werkt
op maat van en in samenwerking met de gebruikers aan een verdieping van deze geautomatiseerde registratie.
Bijwerken van het archievenoverzicht.
Nieuw verworven
geïnventariseerd.

archieven

en

Het archievenoverzicht werd aangevuld met vermelding van de nieuw verworven archieven.
collecties

worden

Ieperse aanwinsten: 25 nummers (de reeks telt nu 442 nummers).
De inventarisatie van het modern archief werd vanaf september door M. Desmadryl voortgezet.
De inventarisatie van de oude drukken werd beperkt voortgezet (ca. 35 nummers).
De inventarisatie van het archief van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan wordt voortgezet
(VER12)
De inventarisatie van het archief Nicole Andries werd aangevat.
Stagiair Daam Maekelberg (opleiding archivistiek) inventariseerde in het kader van zijn stage
het archief van ‘Eigen Heerd’.

Het archief van de kasselrij wordt verder geïnventariseerd.

583 nieuwe dossiers (KAS23: Hogere instanties, nu 583 nummers) alsook 20 nieuwe dossiers
(KAS05: Zesde reeks, afgerond nu 9530 nummers) beschreven door vrijwilliger Johan Beun.
583 beschrijvingen klaar voor import in Adlib door Christine Simoens (laatste nummer 6734).
3100 nieuwe dossiers (KAS14: Processen 17de eeuw-losse stukken, nu 6050 nummers)
beschreven door vrijwilliger Michel Van Elslander.
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Het foto- en knipselarchief Bossaert (F14) wordt verder
geïnventariseerd.

Beschrijving van de nummers 45550 tot 50080 door vrijwilliger Wilfried Parmentier. Het
volledige archief bevat nu 50080 beschrijvingen (foto’s, negatieven, krantenknipsels).

Registratieachterstand bibliotheek wegwerken

De registratieachterstand en de omzetting van de in 2010 rudimentair ingebrachte titels werd
voortgezet (cfr. statistieken Vubis) (opm. ca. 10000 titels van de 12000 rudimentair ingebrachte
titels zijn inmiddels overgezet).

In 2018 zal het provinciaal project erfgoedinzicht naar het
brede publiek toe worden gepromoot.

01/01/2015

13.402

01/01/2016

14.671

01/01/2017

18.549

01/01/2018

19.916

01/01/2019

23.617
+ 3.701
Archieven

Collecties

01/03/2012

33.449

55.495

88.944

01/03/2013

36.659

56.849

93.508

01/01/2014

38.152

57.560

95.712

01/01/2015

39.496

58.679

98.175

01/01/2016

43.744

59.350

103.094

01/01/2017

44.674

66.607

111.281

01/01/2018

44.199

70.402

114.601

01/01/2019

44.202

74.110

118.312

+3

+ 3.708

+ 3.711

Statistiek Adlib

Statistiek Vubis

Reeksen
Monografieën (Rechtbank)

Reeksen Thesissen Tijdschriften

Totaal
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Andere.

01/03/2012

12.643

746

257

228

5.265

19.143

01/03/2013

13.523

746

443

230

5.421

20.363

01/01/2014

14.073

746

835

256

5.624

21.534

01/01/2015

14.997

746

1.714

263

5.786

23.506

01/01/2016

16.275

1.200

1.939

304

6.997

26.715

01/01/2017

17.669

1.341

2.051

337

8.307

29.705

01/01/2018

18.839

1.346

2.098

384

8.582

31.249

01/01/2019

19.862

1.347

2.120

419

8.793

32.541

+1.023

+1

+ 22

+ 35

+ 211

+ 1.292

Ordening van de collectie bidprentjes door vrijwilligers Agnes & Gilbert Cailliau.
Ordening en digitalisatie van de collectie bidprentjes door Ken Deckers.
Ordening en digitalisatie van de collectie bidprentjes door Jackie Liefhooghe (cfr. infra).
Data-invoer van de poorterslijsten: 10 boeken overgezet of 5011 items (nu al 8761 afgewerkte
registraties = 9,3%).
Vrijwilligers Liesbeth Debruyne, Lisa Schietgat, Jan Cannie, Carine Renders, Jan Durieu, Rebecca
Snaet, Kaylen Despierre, Christian Makuta.

CONSERVATIE
Het Stadsarchief blijft inzetten op een goede bewaring van zijn collectie. Het magazijnbeheer wordt geoptimaliseerd en alle archieven worden in zuurvrije
dozen en omslagen verpakt. In samenwerking met CO7 wordt er werk gemaakt van een calamiteitenplan.
In 2018 werden een aantal boeken en tijdschriften en oude
drukken professioneel ingebonden. De uitgaven worden
aangerekend op de begrotingspost ACS3–0113-0-613501:
Collectie–onderhoud en herstel

Er werden circa 540 boeken en tijdschriften ingebonden.
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De collectie wordt op een duurzame, zuurvrije manier
verpakt.

De fotocollectie werd op uniforme wijze verder verwerkt (SECOL-mappen in blauwe boxbinders).
De fototheek (zonder de uit andere archieven uitgeliche foto’s) omvat per 31/12/18: 10381
foto’s (A, B, C, D) en 4870 postkaarten.

De uit de administratie overgebrachte stukken die
permanent bewaard moeten worden, worden correct
opgeslagen.

De verwerking van het modern gemeentearchief werd vanaf september voortgezet.

RESTAURATIE
Jaarlijks wordt een beperkt aantal collectiestukken gerestaureerd of ondergaan deze een preventieve conservatiebehandeling. Het gaat voornamelijk om
objecten die een dringende ingreep vereisen.
Belangrijke stukken met ernstige schade worden
professioneel hersteld. In 2018 werd aandacht besteed
aan het archief van ‘Eigen Heerd’. De uitgaven worden
geboekt op ACS3–0113-0 613501: collectie–onderhoud
en herstel.

Twee boekdelen van het archief van de regionale sociale kredietmaatschappij ‘Eigen Heerd’
werden door WhyArt gerestaureerd (3470 €).

DIGITALISERING
Er wordt verder gedigitaliseerd op basis van de conservatienoden en de wensen van de archiefgebruikers.
Digitalisering van de verschillende collecties.

2131 records van collectie bidprentjes (C04, nummers 2369 tot 4500) geregistreerd en
gedigitaliseerd door vrijwilliger Jackie Liefhooghe

578 inventarisnummers (KAS01) gedigitaliseerd door vrijwilligster Marie-Claire Duche, nu een
totaal van 776 nummers.
Het archief van de Abdij van Voormezele (Bisschoppelijk Archief) werd gedidigitaliseerd door
vrijwilliger Stefaan Lazoore.
Beschikbaar stellen van de digitaliseringsapparatuur voor
andere erfgoedactoren (MMP1917, heemkundige kringen,
enz.)

Memorial Museum Passchendaele 1917 maakte gebruik van de scanners voor het digitaliseren
van hun kaartmateriaal en andere collecties.

Vlaams Instituut voor Archivering: overzetten audiovisueel materiaal.

Er werden 101 VHS-bestanden en 68 Umatic-bestanden overgezet (nu al 203 digitalisaties).

De Stadsbibliotheek Veurne liet via een door hen bekostigde jobstudent (Charlotte Titeca) en een
vrijwilliger de oudste kranten van Veurne en Diksmuide inscannen.
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Digitalisering modern archief.

Vier jobstudenten digitaliseerden
milieudossiers) (cfr. infra).

modern

archief

(hoofdzakelijk

bouwvergunningen

en

PUBLIEKSWERKING
HET STADSARCHIEF VORMT HET GEHEUGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ. DOOR MIDDEL VAN EEN GROOT AANTAL DIVERSE INSTRUMENTEN BETREKT HET STADSARCHIEF HET BREEDST DENKBARE
PUBLIEK (LOKAAL, REGIONAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) BIJ ZIJN WERKING. RELEVANTE DOELGROEPEN WORDEN VIA EEN KWALITATIEF HOOGSTAANDE EN VERSCHEIDEN WERKING IN
DE BREEDTE EN DIEPTE AANGESPROKEN.

KWALITATIEVE DIENSTVERLENING
Het Stadsarchief treedt op als aanspreekpunt voor cultureel erfgoed in de regio. Het stadsarchief verwerkt op wetenschappelijke en professionele wijze alle
historische en genealogische vragen met betrekking tot de geschiedenis van de Westhoek. Het stadsarchief verstrekt advies en verwijst door.
De digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd. Hierbij wordt gepoogd de verschillende basisfuncties van de leeszaal via digitale weg verder aan te
bieden zodat een virtuele leeszaal ontstaat.

1993
1998
2003
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Leeszaalbezoeken.

1326
1952
3055
1737
1638
1746
1757
1606
1716
1493
1244
1281
1293
1353

Opm.: de inschrijvingen gebeuren via de bibliotheek.
Uitgaande briefwisseling
dienstverlening).

en

uitleenregister

(digitale

Registraties via het uitleenregister (stukken tussen de verschillende diensten: 760).
Uitgaande briefwisseling: 311.

8
Jaarverslag stadsarchief Ieper 2018

ARCHIEFBEZOEKEN
Het Stadsarchief zet sterk in op bezoeken door alle mogelijke geïnteresseerden in de regio (historisch geïnteresseerden). Het richt zich daarbij ook tot
doelgroepen (scholen, derde leeftijd).
Het Stadsarchief organiseert bezoeken, biedt deze proactief aan het publiek aan, of sluit aan bij gelijkaardige
initiatieven door de bibliotheek of andere stadsdiensten.
Het Stadsarchief stelt zijn historische expertise ook op
andere stedelijke locaties ter beschikking bij ontvangsten
(evt. met toonmoment van archivalia).

Ontvangst nieuwe inwoners op 21 april en 20 oktober (i.s.m. dienst communicatie, telkens ca.
80 deelnemers).
Thematische rondleidingen in het kader van Bibmisteries en Archiefgeheimen op 22 september
en 6 oktober (i.s.m. bibliotheek, telkens ca. 20 deelnemers)
Ontvangst Vriendenkring Politie Brussel op 11 september (Raadzaal, i.s.m. dienst communicatie,
ca. 50 deelnemers).
Ontvangst Verband Österreichische Volkshochschulen op 15 mei (Historische stadsrondgang, ca.
50 scholieren).
Rondleiding voor Ziekenzorg Sint-Maarten Ieper op 23 mei (ca. 18 deelnemers).
Rondleiding richting derde handel K.T.A. Ieper op 19 september (ca. 18 deelnemers).
Rondleiding één klas Vrije Basisschool Langemark (ca. 16 deelnemers).
TENTOONSTELLINGEN

Het Stadsarchief stimuleert een actuele benadering van zijn waardevolle collecties en archieven. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerkingsverband. Hierbij
wordt in principe uitgegaan van de eigen collectie, waar mogelijk uitgebreid met andere collecties zoals Westhoek Verbeeldt en privéverzamelingen.
‘Held van het Veld’

De tentoonstelling kadert in de reeks ‘Ieper in stukken’ die het archief elke twee of drie jaar
samen met het Cultuurcentrum organiseert.
De tentoonstelling gaf een beeld van meer dan honderd jaar voetbal in Ieper (eerste ploegen in
1901) en alle deelgemeenten. Aanleiding was een eerdere tentoonstelling over KVK Westhoek in
het Cultuurcentrum. Er werd speciale aandacht besteed aan Albert Devos, een Ieperse
voetballer wiens archief zich in het stadsarchief bevindt (F07). Bij de tentoonstelling hoort een
catalogus van 93 p.
De tentoonstelling ging door in het Cultuurcentrum van 4 oktober tot 10 november. Er werd
samengewerkt met het Cultuurcentrum en de Sportdienst. Naast klassieke objecten werd
gebruik gemaakt van tentoonstellingskubussen (in het straatbeeld) en op de tentoonstelling kon
getafelvoetbald worden. Op de opening waren ca. 110 personen aanwezig.
Na het beëindigen van de tentoonstelling, werden de zeildoeken en panelen door
voetbalverenigen en/of privé-personen aangekocht (o.a. door KVK Westhoek).
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Ypermuseum

Het Stadsarchief stelde een tiental topstukken permanent ter beschikking aan het nieuw
geopende Ypermuseum.

‘Willy Lemaire’

In samenwerking met de Sportdienst werd in de sporthal aan de hand van een nieuw
aangekochte tentoonstellingsmodule een mini-tentoonstelling over de Ieperse marathonloper
Willy Lemaire georganiseerd. Terzelfdertijd had de Willy Lemaire herdenkingsloop plaats (18
september).

‘Le Touquet’

In samenwerking met het IFF-Museum werd op locatie in het Le Touquetpark een
openluchttentoonstelling (panelen/kubussen) opgezet over de banden tussen Ieper en Le
Touquet tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. (26 mei-28 juni).
CREATIEVE COMMUNICATIE

Er wordt op een participatieve en interactieve manier gecommuniceerd met de gebruikers waarbij het stadsarchief de interesse van het publiek voor de
geschiedenis van de streek aanwakkert.
Het gebruik van Facebook voor de digitale communicatie
wordt verder gezet en ingepast binnen de klassieke
communicatiekanalen (gebruik evenementen, oproepen
beeldmateriaal, registratie niet geïdentificeerde foto’s,
enz.). Het Stadsarchief streeft naar een stijgend aantal
volgers.

01/01/2014

926

01/01/2015

1.396

01/01/2016

1.687

01/01/2017

2.029

01/01/2018

2.327

01/01/2019

2.637
+ 310

Facebook.

Het totaal aantal pagina-vind-ik-leuks steeg van 2337 naar 2638. Er kwamen 311 ‘vind-ik-leuks’
bij in 2018.
We kregen in 2018 52 chatberichten binnen, waarvan 17 nieuwe contacten.
We bereiken ietsje meer mannen (53%) dan vrouwen (47%). De meeste paginavolgers zijn
Ieperlingen (1286 van de 2638).
Facebook fungeerde als platform voor de digitale tentoonstelling ‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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Overige.

Het Stadsarchief verzorgde een toonsessie in een klas van de basisschool Sint-Franciscus in
Poperinge (16 januari).
Alle activiteiten worden opgenomen in de brochure ‘Uit in Ieper’ die mee wordt verstuurd met
het stadsmagazine ‘Iedereen Ieper’ (oplage 18.300 exemplaren)
Tentoonstellingen en lezingen worden ook via’Uit in Vlaanderen’ aangekondigd.
VERSPREIDING HISTORISCH ONDERZOEK

Het Stadsarchief organiseert lezingen en congressen met nieuwe historische inzichten over de geschiedenis van de stad en de streek. Ook de aankopen van
archivalia, oude drukken en wetenschappelijke boeken zijn hierop afgestemd. Indien de mogelijkheid zich voordoet komen ook bredere historische thema’s
aan bod

Rik Opsommer: Slovakije, een land in het hart van
Europa, heden en verleden.

19 april: Lezing in samenwerking met de Stadsbbliotheek over de geschiedenis en cultuur van
Slovakije (ca. 85 aanwezigen).

Jos Monballyu: De guillotine in Ieper en het einde van de
doodstraf in België.

Lezing aangaande het 19de-eeuwse strafrecht in West-Vlaanderen (ca. 140 aanwezigen).
STIMULEREN HISTORISCH ONDERZOEK

Historische geïnteresseerden worden ondersteund en gestimuleerd om hun resultaten bij een breder publiek bekend te maken. Studenten worden
aangespoord om over de Westhoek te werken.

Lessenreeksen
genealogie
in
samenwerking
Familiekunde Vlaanderen afdeling Ieper-Diksmuide.

met

Zes lessen ‘Klim in je stamboom’ op opeenvolgende zaterdagen (3 maart tot 7 april)
Lesinhoud:
*Kennismaking met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters
*Opzoeken via digitale webstekken
*Verwerking via genealogische tools
*Opmaken van een stamboom
De lessenreeks werd gevolgd door 18 à 20 aanwezigen.

Het Stadsarchief werkt mee aan de organisatie
(bekendmaking) en jurering van de stedelijke prijs voor
de historische monografie, van de Cultuurraad Ieper.

R. Opsommer maakte deel uit van de jury. Het Stadsarchief stond mee in voor de publieke
bekendmaking in de raadzaal (21 november).
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Samenwerking met onderwijsinstellingen.

Daam Maekelberg (UGent) stelde tijdens zijn stage archivistiek de inventaris van ‘Eigen Heerd’
op.

Publicaties door archiefmedewerkers

* A.CAIN, N.DERYCKE, R.OPSOMMER, G.WITTOUCK, Held op het veld, Ieper (2018), 93 p.
* R.OPSOMMER, Een denombrement van de leenheerlijkheid van de Vierschaar van de Proost van
Voormezele in Langemark (1472), -Biekorf, 118 (2018), p.82-84.
* R.OPSOMMER, Laudatio Ignacio Czeguhn, -Sartoniana, 31 (2018), p.33-35.
DIENSTVERLENING VIA HISTORISCH ONDERZOEK

Het Stadsarchief werkt samen met de Cultuurraad bij het toekennen van straatnamen en namen van gebouwen.

Het Stadsarchief coördineert het werk van de
straatnamencommissie (een subcommissie van de
Cultuurraad) en zorgt voor het toekennen van historisch
verantwoorde straatnamen.

De straatnamencommissie vergaderde in het Stadsarchief op 25 januari en kende vier
historische straatnamen toe.

NETWERKING EN SAMENWERKING
HET STADSARCHIEF NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE BREDE ERFGOEDGEMEENSCHAP VAN DE STAD EN DE STREEK WAARIN HET ZICH BEVINDT. HET STIMULEERT
PARTICIPATIE EN INTERACTIE VANUIT DEZE GEMEENSCHAP.

SAMENWERKING MET ACTOREN IN DE MARGE VAN ERFGOED
Het Stadsarchief neemt een actieve op bij de culturele archiefwerking in de Westhoek en West-Vlaanderen.
Een overlegplatform tussen heemkundige kringen en
archieven pleegt regelmatig overleg onder leiding van
CO7. Hiervoor wordt er contact gezocht met Heemkunde
Vlaanderen.

Regionaal Overleg Heemkundige Kringen (16 organisaties)

West-Vlaams Archievenplatform. Een jaarlijks
overlegplatform tussen alle West-Vlaamse publieke en
private archieven.

Het Stadsarchief staat mee in voor de organisatie van de jaarlijkse archievendag (Izegem, 19
maart). Dit jaar was het thema: De klassieke archiefinventaris, pro of contra.

Er werd met de verantwoordelijke van CO7 overlegd.

Het Stadsarchief was betrokken bij de voorbereiding vcan de WAP-archievententoonstelling 2020:
Wederopbouw.
12
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VRIJWILLIGERSWERKING
De vrijwilligers worden ingezet voor verschillende basisfuncties van het archief, van registratie tot behoud en beheer. Samen met de nauwe samenwerking
met en coördinatie van Ieper Verbeeldt zorgt dit voor een wijd vertakt netwerk binnen de regionale gemeenschap.

De inzet van de vrijwilligers bij de dagelijkse werking van
het stadarchief is van onschatbare waarde. De vrijwilligers
worden ingezet voor uiteenlopende taken: digitaliseren,
inventariseren en conserveren. Qua projectmatige inzet is
het vermelden waard:
-

de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Held op
het veld’: selectie materiaal
inventarisatie collectie historische bouwplannen.
inventarisatie van rouwbrieven en bidprentjes.
intikken van poorterslijsten

12 vaste vrijwilligers: Wilfried Parmentier, Johan Beun, Maurits Cherchye, Agnes Clarys, Gilbert
Cailliau, Jackie Liefhooghe, Michel van Elslander, Marie-Claire Duch, Ken Deckers, Christine
Simoens, Liesbeth Debruyne, Lisa Schietgat.
Vrijwilligers tijdens een deel van het jaar: Myriam Boussemaere, Rebecca Snaet, Jan Durieu,
Carine Renders, Lisa Schietgat, Marleen Louagie, Kaylen Despierre, Christian Makuta, André
Boudry, Jan Cannie.
4 vaste vrijwilligers voor archieven beheerd door derden: Luc Pyncket en Jean-Pierre Ingels
(Sint-Martinusscouts), Jozef Coulembier (Ypriana), Gudrun Van Landeghem (Toneelkring
Richten).

Voor de vrijwilligerswerking van het stadsarchief is er een
beperkte budgetpost ACS1–0113-0 615103: vergoedingen
vrijwilligers.
Er worden bedankingsmomenten georganiseerd voor de
vrijwilligers.

Aperitief op 3 mei en 7 september.

Coördinatie ‘Ieper verbeeldt’ .

Op 31 december stonden 12196 foto’s online voor ‘IEPER verbeeldt’ (+752). 1238 foto’s zijn
ingevoerd om te beschrijven, maar staan nog niet online.

Algemene archiefvrijwilligersdag: bezoek Ypermuseum op 8 november.

Wekelijkse permanentie op vrijdagvoormiddag in stadsarchief voor ‘IEPER verbeeldt’ mmv.
Stefan Beun en Carine Boussemaere.
Bedankingsmoment: Barbecue (28 augustus).
Organisatie tweemaandelijks vrijdagse drink (23 februari, 27 april, 29 juni, 26 oktober en 21
december).
De algemene jaarlijkse bedankingsdag voor ‘Westhoek verbeeldt’ vond op 8 maart in Ieper
plaats en werd door het Stadsarchief georganiseerd (ca. 150 deelnemers).
Workshops: Zoeken in ‘Westhoek verbeeldt’ werd door CO-7 georganiseerd.
Toonmomenten en projecten:
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*Medewerking aan tentoonstelling ‘Held van het veld’.
*Ontwerpen van meerdere puzzels voor de Ieperse spelotheek.
*Toondag op erfgoeddag (thema ‘kiezen’) in Hollebeke.
Er werden in 2018 geen nieuwe vrijwilligers aangetrokken.
Coördinatorenoverleg: 12 januari en 18 januari.
Overleg lokale coördinatoren: 27 maart en 12 juni.
De jaarlijkse vrijwilligersvergadering werd in overleg met de cultuurbeleidscoördinator
verschoven naar de nieuwe legislatuurperiode.

INTERN BEHEER
HET STADSARCHIEF NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE BREDE ERFGOEDGEMEENSCHAP VAN DE STAD EN DE STREEK WAARIN HET ZICH BEVINDT. HET STIMULEERT
PARTICIPATIE EN INTERACTIE VANUIT DEZE GEMEENSCHAP.

PERSONEELSBEHEER

Personeelsbezetting.

Rik Opsommer (A-niveau)
Jochen Vermote (A-niveau) enkel tot 20 mei
Therese Vandoorne (B-niveau) enkel tot 31 maart
Goedele Wittouck (B-niveau) enkel vanaf 1 juli
Nele Derycke (C-niveau)
Allison Cain (D-niveau) (enkel 80 %)
In 2018 vond een gevoelige reductie van de personeelsbezetting plaats
De helft van de tweede A-functie worden sedert september 2018 door Mathias Desmadryl de
centrale diensten ingevuld
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Jobstudenten.

4 jobstudenten (Thibaut Declercq, Tijs Nevejans, Bryan Artois, Jos Leys), waaronder twee
vanuit de stadsdiensten (telkens 3 à 4 weken) hoofdzakelijk voor scannen en verpakken
modern archief.
1 jobstudent betaald door Veurne (Charlotte Titeca, 2 weken) (inscannen Veurnse en
Diksmuidse kranten).
ARCHIEFCOMMISSIE

Archiefcommissie.

De archiefcommissie vergaderde twee keer. Ze besprak het jaarverslag 2017 (20 maart) en
bereidde mee de werking voor 2019 voor (20 november).
De archiefcommissie suggereerde voor 2019-2024 een nieuwe samenstelling met de opname
van een CO-7-verantwoordelijke, zodat de regionale werking beter gegarandeerd wordt.
INFRASTRUCTUUR, PROJECTWERKING EN VARIA

Technisch onderhoud en varia.

Op 29 november werd er voor het personeel een brandoefening georganiseerd.
De magazijnen ondergingen een bijzondere extra poetsbeurt.
Het Stadsarchief diende bij het Ministerie een afgewezen project in voor de digitalisatie van de
OCMW-landboeken (september-oktober 2018).
Het Stadsarchief was betrokken bij de stedelijke doorlichting ‘Samenwerking bibliotheekarchief’.
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