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

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.

1 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
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

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
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
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

949.33/IEPE/2001

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER18

Koninklijke Ieperse Turnkring

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER19

Sint-Vincentiuscollege te Ieper

1835-2011

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

Sint-Vincentiusvereniging Ieper

1921-1940

nrs.

s.m.

De Sint-Vincetiusvereniging Ieper is een regionale afdeling van de katholieke vereniging van leken die zich
inzet voor noodlijdenden.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER21

Kantklosclub De Kersecorf

nrs.

s.m.

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

Inventarisatie
Behoud en Beheer

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

1933-1991

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

1947-1990

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.

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

1957-2010

31 nrs.

s.m.

Na de Eerste Wereldoorlog was er een beperkte interesse in atletiek in de regio Ieper. Er was een kleine kern
van Remy-Sport die enkele jaren stand hield.
Net voor de Tweede Wereldoorlog werd de Ieperse Atletiekclub opgericht naar aanleiding van de inrichting van
de proeven voor nieuwelingen door La Dernière Heure. De thuisbasis van deze club was het Augustinusstadion.
Op 3 oktober 1957 werd vanuit het Sint-Vincentiuscollege Altis opgericht. In 1966 werd deze atletiekclub samen
met de atletiekafdeling van CS Ieper opgedoekt. Daarop werd Atletiekclub Ieper opgericht.
In 2000 fuseerde de Atletiekclub samen met Izegem, Roeselare, Poperinge en Wervik tot de Flanders
Atletiekclub (FLAC).

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER28

Museum Mesen

18e-20e eeuw

nrs.

0,25 s.m.

Naar aanleiding van de verbouwingswerkzaamheden werd door CO7 het project ‘Red het Museum’ opgezet. De
museale collectie werd geïnventariseerd, verpakt en overgebracht naar het Memorial Museum Passchendaele.
De beperktere archivalische collectie werd in december 2011 in bewaargeving gegeven door Johan Beun, lid
van de Museumcommissie te Mesen.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER29

Feestcomité wijk Ieper Hoekje

1961-1983

nrs.

0,12 s.m.

De wijkkermis Ieper Hoekje werd sinds 1937 georganiseerd. Deze kermis omvatte een koers, schieting,
krielhaantjes, vinkenzettingen, enz.

Het feestcomité werd officieel opgericht in 1961, met als secretaris Roger Vandevoorde.
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.

1972-2010

19 nrs.

s.m.

1989-1999

11 nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER31

Vlaamse Vrouwen Ieper

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER32

Western Front Associaton

De Western Front Association (WFA) België vzw is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de Eerste
Wereldoorlog en in het bijzonder in het westelijk front. De WFA-België werd opgericht in 1989 naar het
voorbeeld van de Britse organisatie The Western Front Association. De vzw speelt vooral in op de specifieke
noden en interesses van het Belgische publiek.
Ieder jaar organiseert WFA-België verschillende activiteiten. Vaak zijn dat uitstappen naar de voormalige
slagvelden, historische plaatsen en musea. Ook worden er lezingen gehouden over gebeurtenissen en
toestanden tijdens Wereldoorlog I. Het accent ligt vaak op België en het Belgische leger.
WFA-België heeft bovendien een eigen tijdschrift Shrapnel, dat viermaal per jaar verschijnt. Het bevat artikels
over de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor specifieke Belgische
onderwerpen. De meeste bijdragen worden geschreven door leden, die vaak specialisten zijn in de behandelde
materie. Leden van The Western Front Association België ontvangen ook de nieuwsbrief Flash. Daarin staan
mededelingen in verband met de vereniging, het programma en concrete afspraken over de geplande
activiteiten, en allerlei nieuwtjes over het westelijk front.

Inventarisatie

Behoud en Beheer

VER33

Volksunie

nrs.

s.m.

96 nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER34

Rotary Club Ieper

1953-2012

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
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

4 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

1927-2013

nrs.

s.m.

De Yperse Wielryders Club wordt in 1927 boven de doopvont gehouden. Joseph Debeer, Aimé Gruwez, Oscar
Coulembier, Pol Beddeleem zijn maar enkele namen van de oprichters. Onder de titel Sportkroniek verschijnen
in de lokale kranten wekelijkse bijdragen over de krachttoeren van de Ieperse wielergoden, steevast
ondertekend met het pseudoniem Sportman.
Hun eerste Groote Velokoers loopt over zes lokale rondjes met aankomst in de Stationsstraat ter hoogte van
het toenmalig clubcafé De Sportwereld. Later organiseert de Yperse Wielryders Club wedstrijden die het lokale
niveau overstijgen. De club staat onder andere in voor de organisatie van de Tuindagkoers tussen Roeselare en
Ieper.
Grote bekendheid verwerft de club met de organisatie van de Driebelfortstedenkoers Gent-Brugge-Ieper. Later
bekend als de Kattekoers wordt deze wedstrijd eerst toegewezen aan juniores. Na een kort intermezzo
onafhankelijken wordt de wedstrijd sinds 1948 onder liefhebbers uitgevochten. Fons de Wolf, Eddy Planckaert,
Nico Eeckhout of Greg Van Avermaet, het zijn maar enkele ronkende namen die na winst in de Kattenkoers een
mooie profcarrière uitbouwen.
Gent-Ieper. 50 jaar Kattekoers. Ieper,1990
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER37

Foto Cineasten

1950-1960

nrs.

s.m.

Deze club die officieel werd opgericht in 1958. Het doel was de amateurfilmtechniek bij alle
smalfilmliefhebbers te verbeteren en aan te leren.
Samen met de cinéclub van Brugge werd de Groepering der West-Vlaamse Cinéclubs opgericht.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER38

Basket Athlon

1961-2001

nrs.

s.m.

Athlon Ieper werd oorspronkelijk opgericht als atletiekvereniging, vandaar ook de naam Athlon (‘athl’ van
at(h)letiek en ‘lon’ van Picanol).
De oranjen van Athlon speelden in 1954 verschillende vriendenmatchen en er werd zelfs een tornooi ingericht
samen met stadsgenoten B.B.C. Ieper en J.S.P. Ieper. Door een tekort aan wedstrijden in de streek waagde
Athlon zich in 1954 aan het officieel kampioenschap in derde Provinciale. Met het opdrijven van trainingen en
nieuwe aanwinsten haalde men in 1957-1958 de titel binnen. In 1959-1960 promoveerde Athlon Ieper tenslotte
naar eerste Provinciale. In het Ypersch Nieuws lanceerde coach Ivan Lambeets een oproep tot een fusie met de
twee andere Ieperse basketbalclubs. B.B.C. Ieper hapte toe, J.S.P. (Jeugd Sint Pieters) besloot verder alleen te
gaan. B.B.C. Ieper en Athlon Ieper werd uiteindelijk in juni 1960 B.B.C. Athlon Ieper
In 1960 huldigt Athlon-voorzitter Jules Bastil het ‘Bernard Steverlynck terrein’ in de Kruisstraat in. Naar
aanleiding van de eerstesteenlegging van de nieuwe overdekte sporthal organiseert de ploeg eind 1961 een
heus basketbalfestival. Op 11 november volgt dan de officiële inhuldiging van de ‘Bernard Steverlynck
sporthalle’, genoemd naar erevoorzitter en oprichter Bernard Steverlynck. Voortaan zal de basketbalploeg de

thuiswedstrijden op een overdekt veld in de Kruisstraat kunnen spelen. Dat BBC Athlon Ieper een grote
uitstraling heeft, blijkt ook uit de interesse van buitenlandse spelers om uit te komen voor de ploeg.
De ploeg ging in 2001 in vereffening.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER39

Richten

1948-2013

nrs.

s.m.

In de lente van 1948 organiseerde het Algemeen West-Vlaams Toneel (AWT) zijn gouwdag in Ieper. Het
hoogtepunt was de opvoering van ‘Bazin en Knecht’ met lokale acteurs en actrices onder leiding van regisseur
Staf Bruggen. Dit succes leidde tot de oprichting van de kunstkring door Daniël Morisse (secretaris AWT), Jules
Devos (ondervoorzitter AWT), Omer Allegaert (lid Davidsfonds) en Maurice De Clercq (recensent bij het Ypersch
Nieuws onder het pseudoniem Durendal).
De artistieke leiding bleef na de eerste opvoering in 1948 tot 1964 in handen van Staf Bruggen. Hij was bekend
geworden als regisseur binnen het Vlaamsche Volkstooneel, een rondreizend theatergezelschap dat tussen de
twee wereldoorlogen een vernieuwende invloed had op het Vlaamse theaterleven. Deze groep beëindigde zijn
activiteiten toen de meeste acteurs werden gemobiliseerd bij de aanvang de Tweede Wereldoorlog.
De opvoeringen van de kunstkring gingen (gaan?) altijd door in de stadsschouwburg. De promotie bestond uit
affiches, uitnodigingen en een publiciteitsbord dat aan de gevel van de stadsschouwburg werd bevestigd.
De Kunstkring bestond oorspronkelijk uit drie afdelingen: toneel, gemengd koor en symfonisch ensemble. Het
gemengd koor onder leiding van Guido van Overbeke zong het uit tot 1968 omdat men geen opvolger voor de
dirigent vond. De derde afdeling, het symfonisch ensemble kwam nooit volledig van de grond.
Richten publiceerde tussen 1966 en 1973 het tijdschrift SPOTS.
In 1962 werd de afdeling Toneelstudio voor jongeren opgericht.

MORISSE RIK, Ieperse Kunstkring Richten. 50 jaar 1948-1998. Ieper, 1998
QUAGHEBEUR Roger, Applaus en … doek.! Een brok toneelleven uit de
Westhoek. Ieper, 2006.
VANDER PLAETSEN A., In memoriam Staf Bruggen. In: Ons Erfdeel, 1964 (4),
pp. 85-86.
ERENSTIJN ROB, e.a. (eds) Een theatergeschiedenis der Nederlanden.
Amsterdam, 1996.
VOS Staf & WALLEBROEK Veerle, In het spoor van de creatie. Naar een
duurzame omgang met het erfgoed van podiumkunsten. In: FARO, 2013 (4),
pp. 52-57.
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER40

Gezinsbond

1915-2014

nrs.

s.m.

De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen', zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als
sociale beweging voor het gezin.

Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met
een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen
mét en gezinnen zonder kinderen.
Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de
huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht,
goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof, ... allemaal
maatregelen die grotendeels aan de actie van de Bond te danken zijn.
De afdeling Ieper werd op 10 januari 1923 opgericht.
Gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen
ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz...
Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER41

KSA

nrs.

s.m.

1919-2014

nrs.

s.m.

1880-2005

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER42

Boezingenaar

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER43

Landbouwcomité

Provinciale landbouwcommissies of –maatschappijen werden voor het eerst opgericht in 1818 met als doel de
minister van Binnenlandse Zaken te informeren. Met de Belgische Onafhankelijkheid werden ze heropgericht en
overkoepeld door de Hoge Raad voor de Landbouw. Anderzijds werden in 1848 kantonale landbouwcomicen
opgericht. De commissies stonden onder andere in voor de verdeling van de subsidies over de verschillende
comicen. Naast officieel erkende landbouwmaatschappijen bleven de provinciale landbouwmaatschappijen en
kantonale landbouwcomicen ook vrije ledenorganisaties. Met de toegekende subsidies organiseerden zij allerlei
activiteiten: prijskampen, tentoonstellingen, voordrachten, reizen, enz.
Landbouwcomice Ieper werd opgericht tussen 1890 en 1895.

Deze instellingen hadden een elitair karakter en veelal een liberale inslag, waardoor het grootste deel van de
boeren door deze organisaties niet werden bereikt. In 1924 werd een nieuw orgaan in het leven geroepen: de
provinciale landbouwkamers. In 1977 werden de provinciale landbouwmaatschappijen afgeschaft en vervangen
door de landbouwkamers (In West-Vlaanderen werd ter vervanging de Intercomice opgericht). De Hoge Raad
voor de Landbouw werd de Nationale Landbouwraad. Door de regionalisering werd naast deze laatste in 1995
de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad opgericht.

P. HEYRMAN & L. VAN MOLLE., De functioneel gedecentaliseerde openbare
diensten. Ministerie van Middenstand en Landbouw. In: Bronnen voor de
studie van het hedendaagse België, 19 de-20ste eeuw. Brussel, 1999, pp. 636652.
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER44

Jeugdherberg

1936-1944

nrs.

s.m.

1588-2004

nrs.

s.m.

1939-2007

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER45

Roesbrugge-Dames

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER46

Koninklijke Nationale Strijderbond, afdeling
Ieper

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER47

Eigen Heerd

1892-2008

nrs.

s.m.

Door de Huisvestingswet van 1889 werden leningen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas met lage interest
mogelijk waardoor eigendomsverwerving voor lagere sociale groepen werd gestimuleerd. Deze leningen werden
toegekend door bemiddeling van erkende naamloze of samenwerkende krediet- of bouwmaatschappijen.
In de schoot van de Comité de patronage des habitations ouvrières de l’arrondisement d’Ypres werd op 1 mei
1892 de Samenwerkende Spaar- en Kredietmaatschappij Eigen Heerd opgericht.
De bestuursraad bestond uit 9 leden met een mandaat van telkens 3 jaar. Het toezicht werd waargenomen
door 3 commissarissen. De Algemene Vergadering keurt jaarlijks het jaarverslag en de balans goed.
Elk ontlener kocht een aandeel en werd zo lid van de samenwerkende maatschappij. Elke deelnemer ontving
een dienstboekje en kon een dividend ontvangen. In de periode 1892-1991 zijn er 1708 leningen afgesloten.
Elk jaar wordt de inventaris, balans en rekening opgemaakt en neergelegd in de zetel van de maatschappij.
DEWILDE Jan & VANDENBILCKE Annick. Louise De Hem 1866-1922 /Eigen Heerd
1892-1992. Ieper, 1992
Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER48

Brielen Verenigd

2002-2010

nrs.

s.m.

Op 11 februari 1979 besliste de gemeenteraad van Ieper de vroegere gemeenteschool om te bouwen tot
ontmoetingscentrum. Aan de twee bestaande klassen werd een zaal en een sanitair complex gebouwd. 20 jaar
later bleken de muren de houten dakconstructie moeilijk te kunnen dragen en werd ‘Den Briel’ eind 2002
gesloopt wegens instortingsgevaar.
Eén jaar later kwam er een nieuwe, grotere ‘Den Briel’. Want de steeds maar aangroeiende Brielense bevolking
vond de vorige zaal te klein. De Brielenaars hielpen via de Vzw Brielen Verenigd dan ook mee investeren in het
gebouw en plukken er nog steeds de vruchten van. Het OC werd in 2003 ingehuldigd met Brielen Kermis.
De vereniging stelde zich als doel 'alle initiatieven nemen om het verenigingsleven in Brielen te bevorderen en
te promoten'.
Alle verenigingen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De vereniging stond in voor de
viermaandelijkse verschijning van de dorpskrant De Brielenoare en de website www.brielen.be.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER49

Markant Vlamertinge

1972-2007

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER50

Dorpsraad Dikkebus

1978-2011

nrs.

s.m.

1999-2012

nrs.

s.m.

1981-1999

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER51

Sint-Janse Jongeren

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER52

KWB Dikkebus

De Kristelijke Werknemersbeweging of kortweg kwb is een christelijke socio-culturele vereniging voor
werknemers binnen Beweging.Net uit België.
Ze organiseert een waaier aan activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

VER53

Last Post Comité

1930-2004

nrs.

s.m.

Na de inhuldiging van de Menenpoort op 24 juli 1927 werd het idee opgevat om een eerbetoon te organiseren
voor de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op initiatief van Pierre Vandenbraambussche werd een
organisatiecomité opgericht met Remi Boucquet, Aimé Gruwez, Richard Leclercq, Hector Vermeulen, Arthur
Butaye, Armand Donck, Henri Sobry en William Perrot. De brandweer die tijdens operaties geregeld met
klaroenen communiceerde leverde de klaroenblazers. Deze (tijdelijke) organisatie speelde zich af tegen de
achtergrond van de pelgrimstocht van de British Legion en het bezoek van koning Edward VIII.
De eerste ceremonie werd op maandag 2 juli 1928 georganiseerd. Na een onderbreking tussen 30 september en
1 mei 1929 werd het tijdelijk statuut van het Last Post Comité omgezet in ‘tot in de eeuwigheid dagelijks
brengen van de Last Post Ceremonie onder het memoriaal van de Menenpoort’.

Tijdens de Duitse bezetting werden er tussen 20 mei 1940 en 6 september 1944 geen ceremonies
georganiseerd.
In 1999 werd het Last Post Comité omgedoopt tot Last Post Association.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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Gezinsbond gewestelijke afdeling Ieper

1963-2017

nrs.

s.m.

De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen', zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als
sociale beweging voor het gezin.
Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met
een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen
mét en gezinnen zonder kinderen.
De Bond der Talrijke Huisgezinnen kende sinds het begin een indeling op plaatselijk, gewestelijk en provinciaal
niveau. De plaatselijke afdelingen verenigden de gezinnen per gemeente, de gewestelijke afdelingen
groepeerden de lokale afdelingen van éénzelfde gewest of streek en de negen provinciale verbonden
bundelden de gewesten uit éénzelfde provincie. De plaatselijke, gewestelijke afdelingen en provinciale
verbonden hadden geen rechtsbestaan. Ze namen deel aan de Bond door afgevaardiging van hun leden. De
afdelingen stimuleerden de werking en propaganda van de Bond. De provinciale verbonden hadden
voornamelijk een ondersteunende functie. De plaatselijke afdelingen werden beheerd en vertegenwoordigd
door de "plaatselijke comiteiten", samengesteld uit ten minste vijf personen. Deze comiteiten hadden een
beslissende en uitvoerende functie. De gewestelijke afdelingen werden beheerd door de "gewestelijke
comiteiten", samengesteld uit plaatselijke afgevaardigden van éénzelfde gewest (één afgevaardigde per
plaatselijke afdeling). De gewestelijke comiteiten hadden een leidende en steundende functie. Elk gewestelijk
comiteit had een "Bureel", dat bestond uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
schatbewaarder. Het Bureel werd belast met het uitvoeren van beslissingen.
Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de
huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht,
goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof, ... allemaal
maatregelen die grotendeels aan de actie van de Bond te danken zijn.
Gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen
ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz...
Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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Davidsfonds Elverdinge

nrs.

s.m.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

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

Inventarisatie

nrs.

s.m.

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
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F37

Duhameeuw

1936-1968

Op 25 november 1864 werd in het gezin van dagloner Leopold Duhameeuw en Octavia Deconinck een zoon
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

B06

Veys

nrs.

s.m.

De Witte Molen was een stenen stellingmolen ingericht als graanmolen en olieslagerij. Hij kwam begin 19de
eeuw in handen van de Louis Veys. 1862?
Nadien in handen van de zonen Théodore en Auguste. Théodore was gehuwd met … Vandenbussche, overleed in
1902. Kocht hij zijn broer Auguste (handelaar te Harelbeke) uit? Kinderen Joseph en Georges erven in 1905 .
De Bestendige Deputatie gaf in 1863 de toestemming aan Theodore Veys voor de plaatsing van een
stoommachine in de molen.
Herenhuis ‘Witte Molen’ werd eveneens eigendom van de familie Veys.
Het hopemagazijn werd in 1868 gebouwd en einde 19de, begin 20ste eeuw gingen de bodes ("facteurs") voor de
eigenaars de hop opkopen bij de boeren uit de omtrek. De aangekochte hop werd hier gedroogd, gesulferd en
in balen geperst.
Tijdens de eerste wereldoorlog bracht men een groot aantal gewonde soldaten die rechtstreeks van de
vuurlinie kwamen naar het hopmagazijn om te verzorgen. In 1955 eindigde deze hophandel.
De molen werd in 1966 gesloopt.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
Openbaarheid

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
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Aertssen

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
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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

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

Kamerlid. Sinds 1 juni 1997 is hij West-Vlaams provinciegouverneur. Het archief dateert van de periode voor
zijn gouverneurschap.

Inventarisatie
Behoud en Beheer
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Callens Filip

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

nrs.

s.m.

Inventarisatie
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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
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
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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.

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

Archief persfotograaf

Inventarisatie
Behoud en Beheer

Ongeordend

s.m.

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,
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
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
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
Inventarisatie

929.50/MERG/2008

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

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

s.m.

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

Allerhande archieven, diverse gemeenten in Belgie. Geen stukken betreffende Ieper.

Inventarisatie
Behoud en Beheer

s.m.

F58

Priem Valère

s.m.

Leerkracht basisschool Sint-Vincentiuscollege
Voorzitter ad interim Gidsenkring Ieper (1997-1998); penningmeester West-Vlaamse Gidsenkring
Auteur van Kastelen en Landhuizen in Groot-Ieper (1996) en Kastelen en Landhuizen in de Westhoek (1998).

Inventarisatie

Ongeordend

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
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

F60

Vanhee Gilbert

s.m.

Persfotograaf voor onder andere de Weekbode en het Wekelijks Nieuws waarvoor hij vooral groepsfoto’s van
verenigingen en huwelijksjubilea maakte.

Inventarisatie
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

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
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

F59

Verwilghen Karel

s.m.

Verwilghens oudere broer Charles (1883-1979) was eveneens actief in de wederopbouw, als directeur van de
administratie Secretariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten.

Inventarisatie

Ongeordend

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

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

