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Interne organisatiecontext 
 

Geschiedenis 
 

In 2007 werd de Interlokale Vereniging voor Archief- en Documentbeheer in de gemeenten 

Poperinge en Vleteren opgericht. De archiefdienst was het eerste samenwerkingsverband 

in België dat de archieven van twee gemeenten beheert. Sindsdien verzamelt, bewaart en 

ontsluit de dienst administratieve en culturele archieven van Poperinge en Vleteren en stelt 

deze ter beschikking. 

 

Missie 
 

Het archief Poperinge-Vleteren biedt je een warme ontmoetingsplaats vol historische 

verwondering. We helpen je om de verzamelde verhalen uit het verleden zélf te ontdekken 

en voor de toekomst te bewaren. 

 

Visie 
 

Toegankelijk door 

- de unieke en warme sfeer 

- laagdrempelige dienstverlening 

- eenvoudig taalgebruik 

Verbindend door 

- respectvolle samenwerkingen 

- de enthousiasmerende werking 

- het opbouwen van zowel een breed als een lokaal netwerk  

- hulp voor en van vrijwilligers en bezoekers 

Creatief door 

- innovatief te werken voor het huidige en toekomstige doelpubliek 

- met een ruime blik, ook buiten de erfgoedsector, de impact van het archief te 

vergroten 

- open te staan voor verbetering en voor de link met de actualiteit 

- met het lokale verhaal de grote geschiedenis dichterbij te brengen  

Kwaliteitsvol door 

- respectvol om te gaan met mensen, materialen en de lokale context 

- integriteit 

- professionaliteit 

Meer info: Bijlage 1: Focusgroep ‘Missie en visie’ 
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Statuten 
 

De interlokale vereniging wordt beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001 op de intergemeentelijke samenwerking. Een beheerscomité bestuurt de vereniging. 

De vertegenwoordigers voor de gemeenten (Poperinge: 3, Vleteren: 1) wijst men aan 

onder de leden van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. 

De intergemeentelijk archivaris werkt rondreizend over beide gemeenten op basis van 5/6 

prestaties in Poperinge en 1/6 prestaties in Vleteren. Beide gemeenten bewaren 

afzonderlijk al hun documenten. Ze kiezen zelf de locaties waar ze hun archief bewaren en 

ook de locatie voor de publiekswerking. 

Binnen Poperinge wordt het stadsarchief ingedeeld onder de dienst Personeel en 

Organisatie. Binnen Vleteren ressorteert het gemeentearchief rechtstreeks onder de 

algemeen directeur.  

Meer info: Bijlage 2: Organisatiestructuur (2018) en Bijlage 3: Statuten Interlokale Vereniging voor Archiefbeheer 

(25 februari 2019) 
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Erfgoedgemeenschap en externe stakeholders 
 

De erfgoedgemeenschap waar de intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren mee 

samen werkt, werd onderverdeeld in een aantal clusters. Bij elk lid van deze gemeenschap 

werd opgesomd op welke manier en hoe frequent de wederzijdse samenwerking verloopt. 

Op bestuurlijk vlak zijn de voornaamste interne stakeholders het Beheerscomité van de 

Intergemeentelijke Archiefdienst, het schepencollege, de gemeenteraad en de algemeen 

directeur van beide gemeenten. Zij bepalen mee het beleid en de financiën van de 

archiefdienst. 

Inhoudelijk zijn de voornaamste externe stakeholders de vrijwilligers, vzw Vrienden van 

het Poperings Archief en Erfgoedcel CO7. Zij ondersteunen in belangrijke mate de externe 

dienstverlening van het archief. 

Meer info: Bijlage 4: Beschrijving erfgoedgemeenschap 
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Doel 
 

Participeren en digitaliseren 
 

Om de archiefwerking op zich, de dienstverlening en de collectie verder uit te breiden werkt 

het archief intens samen met vrijwilligers. De diverse vrijwilligersgroepen zorgen voor 

de ontsluiting van zowel de eigen collectie als die van private personen en instellingen. Het 

archief ondersteunt hen, biedt hen een aangename vrijetijdsactiviteit aan en gunt hen 

regelmatig de primeur van aanwinsten of nieuwe projecten. Het sociale aspect van dit 

contact tussen professionelen en vrijwilligers werkt verrijkend voor beide partijen. 

De vraag naar het sneller verkrijgen van correcte informatie, de steeds stijgende 

hoeveelheid administratieve documenten, de beperkte fysieke ruimte in archiefdepots,… 

hebben er toe geleid dat digitaliseren niet meer weg te denken is in een archiefcontext. 

Binnen dit plan wordt logischerwijs aandacht besteed aan de uitbreiding van de digitale 

collectie. De doelstellingen van het digitaliseringsbeleid zijn dan ook onlosmakelijk aan die 

van het collectiebeleid verbonden. 

In samenwerking met de scholen en de jeugddienst worden educatieve projecten 

ontwikkeld, waardoor kinderen en jongeren in contact komen met erfgoed, oude 

documenten en de werking van een archiefdienst. Naast rondleidingen en lespakketten 

kijken we ook om in het vrijetijdsaanbod voor kinderen het archief een plaats te geven. De 

link tussen archief, kunst en onderwijs maken we door samenwerking met de 

cultuurdiensten van Poperinge en Vleteren, de kunstacademie en individuele kunstenaars. 

De archiefdienst werkt ook steeds nauwer samen met de zorgsector. Het project ‘Verleden 

verbeeldt’ rond reminiscentie werd in 2016 voorgesteld. Naast ontleenbare 

reminiscentiekoffers worden ook opleidingen voor het gebruik ervan, rondleidingen in het 

archief, toonmomenten met oude foto’s in WZC’s… georganiseerd. Een dergelijk project 

zorgt voor een unieke maatschappelijke meerwaarde van de dienst. De nauwe 

samenwerking tussen de gemeentes en OCMW’s heeft de voorbije jaren voor een toename 

van archieven van zorginstellingen gezorgd. 

 

Herkennen en verzamelen 
 

Het collectiebeleidsplan is er op gericht om informatie over documenten te centraliseren 

die de historische kennis over Poperinge, Vleteren en omgeving kunnen uitbreiden. Met de 

collectie stelt de archiefdienst dus historische informatie aan de eigen diensten en het 

publiek ter beschikking. 

Tot 2016 had de archiefdienst geen duidelijk collectieprofiel. De aangroei en de afstoting 

van archieven gebeurde op basis van ad hoc-beslissingen. De manier waarop de collectie 

sindsdien verder gevormd werd, gebeurt op basis van objectieve criteria.  

Meer info: Bijlage 6: Selectiecriteria voor archief 
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Behouden en borgen 
 

Wanneer zich een opportuniteit voordoet om de archiefcollectie uit te breiden, wordt 

nagegaan wie de eigenaar van de stukken is. Op die manier wordt voorkomen dat stukken 

onrechtmatig aan de collectie toegevoegd worden. Daarnaast wordt ook de materiële staat 

van de stukken geverifieerd. Mogelijke schade moet worden geremedieerd vooraleer de 

documenten in de collectie opgenomen kunnen worden; dit ter bescherming van de reeds 

aanwezige archieven. Ten slotte moet ook nagegaan worden of het financieel en logistiek 

haalbaar is om de collectie uit te breiden. 

Om steeds over voldoende bewaarruimte te kunnen beschikken, wordt ook een adequaat 

afstotingsbeleid gevoerd. Binnen de bestaande wet- en regelgeving worden stukken met 

een zeer beperkt historisch belang aan andere instellingen aangeboden of vernietigd. 

 

Onderzoeken, presenteren en toeleiden 
 

Het collectiebeleid moet erop gericht zijn om op een professionele manier archieven voor 

het publiek toegankelijk te maken. Aangeboden archief waarbij de schenker onredelijke 

eisen stelt op het vlak van openbaarheid, reproductie… wordt niet in de archiefcollectie 

opgenomen. De stukken moeten ten volle gebruikt kunnen worden voor onderzoek, 

publieksgerichte projecten en evenementen.  

Om onderzoek op basis van de aanwezige stukken te bevorderen is een vlotte en 

professionele inventarisatie van de archieven noodzakelijk. Er wordt hierbij ook ingezet op 

de communicatie bij nieuw binnengekomen archief, het online toegankelijk maken van de 

digitale collecties en bij de publicatie van nadere toegangen. 
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Scope 
 

Toepassingsgebied 
 

- Het statisch archief van de stad Poperinge en de gemeente Vleteren.  

- Het statisch archief van het OCMW van Poperinge en Vleteren. 

- Het dynamisch en het semi-dynamisch archief bevindt zich vaak nog bij de diensten 

zelf en wordt grotendeels door de diensten zelf beheerd. Deze documenten zijn 

daarenboven onderhevig aan tal van bepalingen die het ter beschikking stellen van 

deze stukken voor derden belemmeren: bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, openbaarheid van bestuur… 

 

- Archieven en relevante documentatie van privaatrechtelijke archiefvormers uit 

Poperinge, Vleteren en de directe omgeving. 

- Affiches, kaarten, foto’s en audiovisueel archief van lokale publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke archiefvormers.  

- Stukken die een uitbreiding zijn van reeds aanwezige collecties. 

- Privaatrechtelijke archieven die betrekking hebben op andere gemeenten, maar ook 

voor de lokale geschiedenis relevant zijn, kunnen in de collectie opgenomen 

worden. Zeker als blijkt dat de gemeente waarop de stukken betrekking hebben, 

niet over een eigen archiefdienst beschikken. 

 

- Archief en documentatie over hop. Het stadsarchief Poperinge fungeert als 

documentatiecentrum voor het Hopmuseum en verzamelt hierdoor zowel archieven 

als documentatie over de hopteelt. 

- Archief en documentatie met een meerwaarde binnen specifieke projecten: 

educatieve projecten, reminiscentiekoffers… 

 

- Het collectiebeleidsplan richt zich ook op het digitaliseren van collecties. Het 

ontsluiten van foto’s uit privaatrechtelijke collecties en kranten gebeurt in 

samenwerking met de regionale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’. Digitale kopieën 

van archiefstukken worden online geplaatst via Probat. Voor het digitaliseren van 

de audiovisuele collectie, is er een samenwerking met het VIAA. 

 

- Objecten worden niet in het collectiebeleidsplan opgenomen, tenzij een rechtstreeks 

verband met specifieke archiefstukken aangetoond kan worden en zowel de omvang 

als de bewaaromstandigheden het toelaten om de objecten in het archiefdepot 

onder te brengen. Kunstwerken en schilderijen worden in de collectie van de 

desbetreffende cultuurdienst opgenomen. Objecten met betrekking tot hop worden 

in de collectie van het Hopmuseum ondergebracht. 

 

Samenwerking 
 

Voor het opmaken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het collectiebeleid is 

samenwerking met andere diensten en instellingen noodzakelijk. 

- Het Beheerscomité van de Intergemeentelijke Archiefdienst, het college van 

burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de algemeen directeur van beide 

gemeenten. Een collectiebeleidsplan dat voorgelegd is aan de beleidsmakers van 

de gemeente is makkelijker te handhaven en kan ervoor zorgen dat de nodige 
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budgetten (blijvend) vrijgemaakt worden. Daarenboven heeft het college van 

burgemeester en schepenen specifieke bevoegdheden als het gaat om de 

vernietiging van archieven en de gemeenteraad bevoegdheden bij het aanvaarden 

van schenkingen. 

 

- De cultuurdiensten van beide gemeenten, de intergemeentelijke bibliotheek en het 

Hopmuseum van Poperinge. De collectiebeleidsplannen van deze diensten moeten 

duidelijk gedefinieerd en goed op mekaar afgestemd zijn. Hierdoor kan overlapping 

vermeden worden en weet men steeds bij welke collectie een stuk thuishoort. 

 

- Andere archief- en erfgoedinstellingen uit de directe omgeving. Om onnodige 

concurrentie te vermijden en samenwerking te bevorderen is afstemming van het 

collectiebeleid relevant. 

 

- Algemeen Rijksarchief. Voor de vernietiging van gemeentelijke archieven is in veel 

gevallen de toelating van het Rijksarchief noodzakelijk. 

 

- Personeelsleden en vrijwilligers. Bij het realiseren van het collectiebeleidsplan moet 

voldoende aandacht zijn voor zij die meewerken aan het behalen van de 

doelstellingen van het plan. Als je de doelstelling van het collectiebeleid kent, is het 

eenvoudiger om er gemotiveerd aan mee te werken. 

 

Planning 
 

De relevante processen en plannen bij het opmaken van dit collectiebeleidsplan zijn: 

- Procesbeschrijvingen archief- en depotbeheer Stadsarchief Poperinge 

- Selectielijsten van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & 

Documentatie) en het Rijksarchief 

- Meerjarenplan stad Poperinge/gemeente Vleteren 

Aangezien er binnen een gemeentelijke context gewerkt wordt, ligt het voor de hand om 

het collectiebeleidsplan af te stemmen op de beleidsperiode van het gemeentebestuur 

(2014-2019). Net als bij de meerjarenplanning is een jaarlijkse evaluatie en actualisering 

noodzakelijk. 

Het collectiebeleidsplan is in eerste instantie opgemaakt als een intern document. Een 

dergelijk plan biedt een leidraad voor de personeelsleden en verantwoordelijken van de 

archiefdienst en laat hen toe om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Politiek verantwoordelijken bepalen in belangrijke mate het beleid en de financiële 

middelen waarover een archiefdienst beschikt. Een collectiebeleidsplan aan hen voorleggen 

zal bijdragen tot de verantwoording van specifieke beslissingen of van (toekomstige) 

aankopen in functie van het collectiebeheer. 

Gebruikers en potentiële schenkers kunnen op basis van het collectieprofiel de relevantie 

van de archiefdienst voor hun specifieke vragen beter inschatten. Externe communicatie 

van het collectieprofiel geeft de archiefdienst een duidelijke positie binnen het (lokale) 

erfgoedveld. 

 

 

 



 
9 Collectiebeleidsplan 

Geschiedenis van de collectie 
 

Collectievorming binnen de interlokale context 
 

Met de aanstelling van Oscar Fiers als archivaris werd het archief van Poperinge in 1928 

officieel een dienst binnen de stedelijke administratie. De archieven van de stad Poperinge 

vanaf 1312, de deelgemeenten en privaatrechtelijke archiefvormers worden sindsdien door 

deze dienst verzameld en bewaard.  

Tot 2007 kende Vleteren geen eigen archiefdienst. Met de oprichting van de Interlokale 

Vereniging voor Archief- en Documentatiebeheer, werd voor het eerst een archivaris voor 

het gemeentearchief aangesteld. De archieven van de gemeente en het OCMW, hun 

rechtsvoorgangers en plaatselijke private instellingen worden in het gemeentearchief van 

Vleteren samengebracht. 

Om binnen de archiefsamenwerking de identiteit van beide gemeenten te kunnen 

respecteren, werd van bij de oprichting bewust gekozen om de collectie van Poperinge en 

Vleteren op twee locaties te bewaren. Hierdoor blijven de stukken zo dicht mogelijk bij de 

oorspronkelijke archiefvormer bewaard. De lokale accenten, dynamiek en 

vrijwilligerswerking kunnen we hierdoor optimaal inzetten.  

 

Publiekrechtelijk archief van Poperinge 
 

Hoewel het oudste stuk van Poperinge uit de 14e eeuw dateert, is voornamelijk het archief 

vanaf de jaren 1560 bewaard. De geschiedenis van het stadsarchief is immers nauw 

verbonden met de evolutie van de stad. Tijdens de 17e eeuw teisterden verschillende 

rampen de stad. Vooral na de grote brand van 1563 bleek dat een groot gedeelte van het 

archief in vlammen opgegaan was. De daaropvolgende decennia waren gekenmerkt door 

politieke en economische chaos, waardoor de archieven vaak in veiligheid gebracht 

moesten worden. 

Hoewel het archief van de stad inhoudelijk alom geprezen werd, bevonden de stukken zich 

in een ongelooflijke chaos. In de "Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de 

l'histoire des antiquités de la Flandre" (1843) lezen we: Les archives de la Ville de 

Poperinghe sont déposées dans un local de l'hôtel-de-ville. Ce dépôt contient des pièces 

très anciennes et intéressantes, mais malheureusement personne n'a encore été chargé 

de leur classement. 

In 1913 werden Emile De Sagher (stadsarchivaris van Ieper) en zijn zoon Henri 

(Rijksarchivaris van Brugge) aangesteld om de stukken te ordenen en te beschrijven. De 

Eerste Wereldoorlog zorgde er echter voor dat de inventaris niet afgewerkt werd. In 

tegenstelling tot de andere steden in de Westhoek slaagde Poperinge er, als stad achter 

het front, wel in om haar archieven in veiligheid te brengen. Het oud archief van de stad 

werd bewaard bij de mission D'huicque en de bevolkingsboeken en rekeningen (tot 1910) 

in kasteel Caulier in Watou. De overige stukken werden bewaard in Roesbrugge, Adinkerke, 

Lumbres (Frankrijk) en Le Havre (Frankrijk). 

Oscar Fiers werd in 1928 tot eerste stadsarchivaris van Poperinge benoemd. Fiers zorgde 

ervoor dat de archieven opnieuw gecentraliseerd werden en werkte de inventaris van De 

Sagher af. Daarnaast maakte hij tal van nadere toegangen op de archiefstukken, waardoor 
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de bronnen vaker geraadpleegd werden. Ook zijn opvolgers konden de goede bewaring 

van de stukken en de regelmatige consultering van de stukken garanderen. 

De bezoekers van het archief konden vanaf 1987 in het toenmalige politiekantoor in de 

Guido Gezellestraat terecht. In 2006 werd het stadsarchief, samen met de bibliotheek, in 

een nieuw en aangepast gebouw in de Veurnestraat ondergebracht.  

De oudste documenten (tot 1800) van deelgemeentes Krombeke, Proven, Reningelst, 

Roesbrugge-Haringe en Watou bevinden zich grotendeels in het Rijksarchief van Brugge. 

Het modern archief van deze gemeenten (1800-1976) is, ondanks beide wereldoorlogen, 

vrij volledig. Krombeke vormt hierop de enige uitzondering. In 1938 en 1970 ontving het 

Rijksarchief van Brugge ongeveer 17 meter archief van deze gemeente (1572-1915). Het 

overige archief werd in 1972 naar Proven overgebracht. 

Tot lang na de fusie van 1977 werden de stukken in de deelgemeentes zelf bewaard. 

Hoewel men voor elk archief een inventaris opstelde, werd het raadplegen ervan, door het 

ontbreken van openingsuren, niet gestimuleerd. De bouw van een ruimer archiefdepot 

zorgde ervoor dat in 2008 ook het modern archief van de deelgemeenten naar het centrum 

van Poperinge overgebracht werd. Sindsdien zijn vrijwilligers bezig met het zuurvrij 

verpakken en herinventariseren van deze stukken. 

Vanaf 2007 werd in Poperinge ook gestart met de gecontroleerde vernietiging van 

gemeentelijk archief. Op basis van goedgekeurde selectielijsten werden onder meer 

gedeeltes van de reeks bewijsstukken bij de jaarrekeningen, documenten in verband met 

rijbewijzen en reispassen vernietigd. 

In 2016 werd ten slotte een overeenkomst gesloten tussen de stad en het OCMW van 

Poperinge, waardoor in 2017 ook de archieven van deze laatste instelling naar het depot 

in de Veurnestraat overgebracht werden. Binnen deze collectie werd meteen ook een eerste 

selectie doorgevoerd. Onder meer de bewijsstukken bij de jaarrekeningen werden, binnen 

de wettelijke bepalingen, gecontroleerd verwijderd. 

 

Publiekrechtelijk archief van Vleteren 
 

De geschiedenis van het archief van Vleteren is slechts sporadisch gedocumenteerd en 

beschreven. Voor Oostvleteren, Westvleteren en Woesten wordt het oudste archief (tot 

1800) voornamelijk in het Rijksarchief bewaard. De moderne stukken (1800-1976) zijn, 

net als bij de Poperingse deelgemeenten, vrij volledig in het gemeentearchief aanwezig.  

Hoewel Woesten na de Eerste Wereldoorlog tot de Verwoeste Gewesten moest toetreden, 

bleef het archief van deze gemeente, net als dat van Oost- en Westvleteren, vrij volledig 

bewaard. Na de fusie werden, via een tewerkstellingsproject, de inventarissen van de 

archieven van de drie deelgemeenten opgemaakt. De raadpleging van deze stukken bleef 

tot 2007 echter vrij moeilijk. Doordat er geen archiefdienst was en er bijgevolg geen 

openingsuren waren, bleven de documenten jarenlang ongelezen. 

Vanaf 2007 werd in Vleteren twee maal gemeentelijk archief vernietigd. De selectie 

gebeurde ook hier op basis van de goedgekeurde lijsten van de VVBAD en het Rijksarchief. 

Sinds de verhuis van het archief in 2014, worden de inventarissen van de deelgemeenten 

herbekeken en in Probat (het archiefbeheersprogramma van de Provincie West-

Vlaanderen) ingevoerd. In datzelfde jaar werden ook de stukken van het OCMW naar de 

nieuwe archiefruimte overgebracht en werd binnen deze collectie voor het eerst een 

selectie uitgevoerd. 
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Privaatrechtelijk archief 
 

Tot aan de oprichting van de intergemeentelijke archiefdienst werd in beide gemeentes 

niet actief aan de verwerving van privaatrechtelijk archief gewerkt. In de jaren 1980 startte 

vzw Carzeele Journaal een collectie rouwbrieven, die later door vzw Vrienden van het 

Poperings Archief overgenomen werd. Deze collectie, die jaarlijks aangevuld wordt en ruim 

50 strekkende meter omvat, bevindt zich in het archiefdepot van Poperinge, maar wordt 

door vzw VPA beheerd. In 2004 schonk drukkerij Sansen het volledige bedrijfsarchief, 

inclusief de nummers van de regionale krant Het Wekelijks Nieuws en de daarbij horende 

foto’s aan het Poperingse stadsarchief. Dit was de eerste grote schenking van 

privaatrechtelijk archief, maar kreeg, omwille van de beperkte hoeveelheid 

personeelsleden, in de daarop volgende jaren geen navolging. 

In 2006 startte Erfgoedcel CO7, zowel in Poperinge als in Vleteren, het project ‘Westhoek 

verbeeldt’. Bij deze regionale beeldbank wordt bedreigd particulier beeldmateriaal over en 

in de Westhoek, door vrijwilligers opgespoord, bewaard en ontsloten. De archiefdienst 

staat bij dit project voor beide gemeentes in voor de lokale coördinatie: secretariaat, 

organisatie van opleidingen, technische en logistieke ondersteuning. 

De vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ gaan bij particulieren langs om er foto’s te 

scannen en te beschrijven. De nauwe samenwerking met de medewerkers van de 

archiefdienst heeft ervoor gezorgd dat zij geleidelijk aan meer opmerkzaam werden voor 

archieven en ander erfgoed in privébezit. Door hun vaak persoonlijke relatie met de 

beeldleveranciers slagen zij er regelmatig in om ook documenten te digitaliseren of om de 

eigenaars te overtuigen deze stukken aan het archief te schenken. Dankzij dit sterke lokale 

netwerk kan de intergemeentelijke dienst op een 30-tal mensen rekenen die actief archief 

opsporen. 

In 2013 werd, in samenwerking met Erfgoedcel CO7, de brochure ‘Hoe archiveren?’ 

gepubliceerd. Aan deze praktische gids voor het behoud en beheer van privaatrechtelijk 

archief werd in september 2014 een lessenreeks gekoppeld. Daarnaast werd deze 

publicatie ook aan de verschillende gemeentelijke adviesraden voorgelegd (sportraad, 

cultuurraad…). Dit resulteerde in een grote toename van het aantal schenkingen. 
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Collectiebeschrijving 
 

De archieven van Poperinge en Vleteren worden via Probat gestructureerd en 

geïnventariseerd. De verschillende deelcollecties, die voor wat de privaatrechtelijke 

archiefvormers betreft, ook in Archiefbank Vlaanderen opgenomen zijn, werden 

afzonderlijk beschreven met behulp van het COMETA-model. Voor de beschrijving van de 

verschillende onderdelen werd een overzichtelijke tabel opgemaakt.  

De kerncollectie bestaat uit de publiekrechtelijke archieven van Poperinge en Vleteren. 

Daarnaast maken ook de privaatrechtelijke archieven, die binnen de missie van de 

archiefdienst verzameld werden, deel uit van de basis van de collectie. Handbibliotheken, 

documentaire bestanden en archieven met een beperkte lokale link worden als 

ondersteunende collectie bewaard.  

Stukken zonder historische relevantie voor Poperinge, Vleteren en de bredere regio worden 

niet in de collectie opgenomen. Het afstoten van publiekrechtelijke stukken gebeurt 

voornamelijk op basis van de selectielijsten voor gemeenten, goedgekeurd door het 

Rijksarchief. Voor aangeboden privaatrechtelijk archief, dat niet binnen de missie van de 

archiefdienst past, wordt een andere oplossing gezocht.  

De overzichtstabel bevat naast een algemene omschrijving en een inschaling ook 

informatie over de mate waarin stukken geregistreerd en gedigitaliseerd zijn. De fysieke 

staat van de stukken en de manier waarop het archief in de collectie opgenomen werd, 

zijn ook in de collectiebeschrijving opgenomen. 

Meer info: Bijlage 5: Collectiebeschrijving deelcollecties Poperinge-Vleteren – www.faronet.be/dossier/cometa 
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Selectie- en verzamelbeleid 
 

Publiekrechtelijk archief 
 

Sinds de start van de meerjarenplannen 2014-2019 werd door beide gemeenten 

geïnvesteerd in de uitbreiding van de beschikbare plankruimte binnen de archiefdepots. 

Bij de verhuis van het gemeentelijk archief van Vleteren naar het gerenoveerde 

ontmoetingscentrum ‘De Sceure’ werd, door de plaatsing van een rekkeninstallatie, 

rekening gehouden met een toekomstige aangroei van de collectie. In Poperinge zorgde 

de installatie van mobiele rekken ervoor dat de capaciteit van het archiefdepot ten volle 

benut kon worden. Een reorganisatie van de leeszaal resulteerde in 2015 in 400 meter 

bijkomende opslagmogelijkheid.  

De capaciteitsverhogingen zijn enerzijds gericht op de organisatie van archiefoverdrachten 

binnen de gemeentelijke administratie, anderzijds op het verwerven van privaatrechtelijk 

archief en archief van aanverwante instellingen. De interne overdrachten, georganiseerd 

in nauw overleg met de betrokken diensten, verlopen volgens een vast stramien. Wanneer 

het administratieve nut van documenten is afgelopen, wordt door de dienst een 

overdrachtslijst opgemaakt. De stukken worden vervolgens naar het semi-dynamisch 

archiefdepot overgebracht, waar de overdrachtslijst gecontroleerd wordt en een 

plaatsingslijst opgesteld wordt. Na controle van de wettelijke bewaartermijnen en het 

potentieel (cultuur)historisch belang van de verschillende stukken, worden lijsten gemaakt 

van documenten die enerzijds in aanmerking komen voor vernietiging en anderzijds 

permanent bewaard zullen worden. Na goedkeuring van deze lijsten door de diensten zelf, 

het Rijksarchief en het college van burgemeester en schepenen worden de stukken ofwel 

op termijn vernietigd ofwel naar hun definitieve bewaarplaats overgebracht.  

De infrastructurele investeringen zijn, zoals eerder aangegeven, ook gericht op de aangroei 

van het privaatrechtelijk archief en stukken van aanverwante organisaties. Tot 2007 lag 

de nadruk in beide gemeenten vooral op het behoud en beheer van het eigen administratief 

archief. Het archief van de Commissie van Openbare Onderstand werd in Vleteren, meteen 

na de bouw van de nieuwe rekkeninstallatie, naar het gemeentearchief overgebracht. De 

dienst staat er zowel in voor de bewaring als voor het beheer van de stukken. In Poperinge 

werden in de loop van 2017 de archieven van de rechtsvoorgangers van het OCMW naar 

het archiefdepot overgebracht. Binnen het OCMW leverden archiefvernietigingen en de 

reorganisatie van het archiefdepot in 2018 ruim 160 meter extra plankruimte op. 

 

Privaatrechtelijk archief 
 

De verschillende archivarissen van Poperinge hadden in de loop van de jaren wel een 

handvol privaatrechtelijke schenkingen aanvaard. Een bewust verzamelbeleid was er 

echter niet. De vzw Vrienden van het Poperings Archief zorgt sinds 1983 als ambassadeur 

van de dienst voor een ruimere naamsbekendheid van de archiefwerking. Samen met de 

vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’, die vanaf 2006 in Poperinge en Vleteren werkzaam 

zijn, onderhouden ze nauwe contacten met privaatrechtelijke archiefvormers. Zoals eerder 

vermeld, leidt deze vorm van samenwerking regelmatig tot archiefschenkingen. 

De overdracht van het archief van drukkerij Sansen in 2004 was een eerste katalysator 

voor meer schenkingen. De persbelangstelling voor de overhandiging en de inhoud van 

deze collectie, bracht heel wat geïnteresseerden naar de leeszaal van Poperinge. Alle 
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jaargangen van De Poperinghenaar en de bijhorende foto’s, gepubliceerd tussen 1904 en 

2000, worden nog regelmatig geraadpleegd bij het vieren van een jubileum of bij het 

schrijven van de verenigingsgeschiedenis. Bij een bezoek komt men in contact met de 

werking van de dienst en professionele aanpak van privaatrechtelijk archief, waardoor men 

sneller de stap durft zetten om ook zelf documenten over te dragen. 

Sinds 2010 wordt doelbewust meer aandacht aan de communicatie rond private archieven 

besteed. Tijdens een tweejaarlijkse receptie, waar ook de pers op uitgenodigd wordt, 

worden alle schenkingen voorgesteld en alle schenkers bedankt. De publicatie van de 

brochure ‘Hoe archiveren?’, de lessenreeksen en de voorstelling aan de gemeentelijke 

adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad…) gaven aan de archiefdienst de 

mogelijkheid om de dienstverlening voor te stellen.  

Zodoende lag de klemtoon bij de verwerving de voorbije jaren vooral op de archieven van 

plaatselijke verenigingen. Daarnaast werd ook een aantal bedrijven overtuigd om stukken 

te schenken. Onder meer met behulp van verschillende vrijwilligers werd hoofdzakelijk 

contact gezocht met de eigenaars van drukkerijen. De schenkingen die uit dit 

verwervingsbeleid voortkwamen leverden vooral foto’s, ledenlijsten, affiches, folders en 

historische publicaties op. Samen met de gecentraliseerde stukken uit de deelgemeentes 

en de herordening van het archief in Poperinge en Vleteren kwamen hierdoor vooral 

bronnen voor de geschiedschrijving van de 19e en 20e eeuw in de archiefdepots terecht.  

Dit actieve verwervingsbeleid resulteerde de voorbije jaren in een opmerkelijke toename 

van het aantal archiefschenkingen. In het archief van Vleteren waren tot 2010 geen 

privaatrechtelijke archieven aanwezig. De voorbije jaren werden 5 schenkingen aan het 

archief opgenomen. In Poperinge waren tot 2010 slechts 10 privaatrechtelijke 

archieffondsen aanwezig. Tussen 2010 en 2017 werden 94 privéarchieven aan de stad 

geschonken. 

 

 

 

De criteria die door de archiefdienst bij het aanvaarden van stukken toegepast werden, 

waren tot 2016 vrij beperkt: 

- Documenten die aangeboden werden, moesten een link hebben met Poperinge of 

Vleteren. 

- Collecties die enkel uit boeken, documentatie of (kunst)voorwerpen bestonden, 

werden niet aanvaard. 

- Schenkingen moesten een bepaalde (cultuur)historische waarde hebben. 
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Bij het eerste collectiebeleidsplan van de archiefdienst werden in 2016 bijkomende criteria 

vastgelegd: 

- Het eigendomsrecht van de aangeboden stukken moest worden aangetoond. 

- De materiële staat van de stukken werd onderzocht. 

- Er werd rekening gehouden met eventuele dubbele bewaring en de beschikbare 

depotruimte. 

- Bij het niet-aanvaarden van stukken, werd een oplossing gezocht. 

- Onredelijke eisen op vlak van openbaarheid, inventarisatie, reproductie,… werden 

niet langer aanvaard. 

- De kostprijs van de aangeboden stukken werd in acht genomen. 

Er werden tot nog toe slechts twee archiefstukken aangekocht. Een kaartboek uit de 18e 

eeuw werd in 2012 voor € 2.000 aan de collectie toegevoegd. In 2018 werd een collectie 

bidprentjes uit de 19e en 20e eeuw voor € 2.500 aangekocht. Een aantal maal was de 

archiefdienst op een openbare veiling aanwezig, maar voor de beoogde stukken werd 

telkens meer geboden door derden.  

Wanneer de archiefdienst na prospectie een stuk aan zou willen kopen, is een vaste 

procedure uitgewerkt. In 2015 werd één geschonken archieffonds aan de eigenaar 

terugbezorgd. De tussenpersoon die de stukken aangeboden had, bleek zonder medeweten 

van de oorspronkelijke eigenaar gehandeld te hebben. 

Tijdens werkavonden met vrijwilligers werden deze privéarchieven geschoond (dubbels 

werden vernietigd, plastic mapjes, paperclips en nietjes verwijderd) en zuurvrij verpakt. 

Tot nog toe werd enkel bij het archief van drukkerij Sansen een grondige selectie 

uitgevoerd. Door de omvang en de beperkte historische waarde ervan, werd op basis van 

de Wet op de boekhouding voor ondernemingen (basiswet van 17 juli 1975) en in 

samenspraak met de toenmalige eigenaars ongeveer 80% van de fiscale bewijsstukken uit 

dit archief vernietigd. 

 

‘Westhoek verbeeldt' 
 

Bij de aanvang van het regionale project ‘Westhoek verbeeldt’ werd beslist dat 

voornamelijk privaatrechtelijk beeldmateriaal met een zekere publieke waarde online 

verschijnt. De verschillende vrijwilligers werken hiervoor met uniforme selectiecriteria. 

Bijkomende opleidingen en het opfrissen van de criteria, de scanprocedure en de werkwijze 

voor het online plaatsen van beelden, zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. 

Personeelsleden van het archief in Poperinge en Vleteren zijn als lokale coördinator van 

‘Westhoek verbeeldt’ actief. Hierdoor kunnen ze van nabij over de vooropgestelde 

kwaliteitsstandaard waken.  

Tussen 2006 en 2018 werden door de vrijwilligers in Poperinge ruim 20.100 beelden 

geïnventariseerd, waarvan meer dan 14.200 online raadpleegbaar zijn. In Vleteren 

verwerkten de medewerkers 2.200 beelden en waarvan ze er al ruim 2.100 voor het 

publiek toegankelijk maakten.  

Meer info: Bijlage 6: Selectiecriteria ‘Westhoek verbeeldt’ 
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Huidig collectieprofiel 
 

Kerncollectie 
 

Bij het bepalen van de kerncollectie staan verschillende waarden en de mate waarin de 

stukken tegemoet komen aan de missie en visie van de archiefdienst centraal. De basis 

van het stadsarchief van Poperinge en het gemeentelijk archief van Vleteren bestaat uit de 

documenten die door de administratieve diensten in de loop van verschillende eeuwen 

aangemaakt werden. Omwille van de omvang van deze collectie en de relatief beperkte 

hoeveelheid plankruimte, werd de voorbije jaren een aantal van de meest recente stukken, 

binnen de wettelijke bepalingen, vernietigd. Het gaat hierbij zowel voor Poperinge als voor 

Vleteren voornamelijk over bewijsstukken bij de jaarrekeningen tussen 1952 en 1977.  

Na de gemeentelijke fusies bleek enkel het archief van Krombeke (1800-1977) onvolledig. 

Een gedeelte van de stukken van deze deelgemeente wordt immers in het Rijksarchief van 

Brugge bewaard, waar ze ook geïnventariseerd werden. Het Ancien Régime-archief van 

Poperinge en een aantal van de omliggende heerlijkheden is vrij volledig, wat uitzonderlijk 

is binnen de regio. De overige stukken ouder dan 1800, die relevant zijn voor de lokale 

geschiedschrijving, bevinden zich eveneens in het Brugse Rijksarchief. 

De nauwe samenwerking tussen de gemeentes en het OCMW heeft tot gevolg dat ook de 

archieven van de COO en haar rechtsvoorgangers recent ook tot de kerncollecties van 

Poperinge en Vleteren behoren. Het integreren en inventariseren van deze collecties 

betekende meteen een nieuwe stimulans voor lokaal historisch onderzoek. 

Sinds de 15e eeuw wordt, na de problemen in de lakenhandel, in de streek rond Poperinge 

hop geteeld. Deze plant, die in Vlaanderen enkel in de Zuidelijke Westhoek en de regio 

Aalst-Asse commercieel gekweekt wordt, is dan ook hét symbool van de Hoppestad. In de 

collectie van het stadsarchief bevinden zich vandaag nog de stukken van het Hopinstituut. 

Deze instelling, die vanaf de 16e eeuw nauw aan de stad verbonden was, liet onder meer 

weegboeken en andere hopgerelateerde registers na. Onderzoek in deze unieke stukken 

wordt in samenwerking met het Hopmuseum gestimuleerd. De leeszaal van het archief 

fungeert bovendien als documentatiecentrum van dit erkend museum. 

Naast publiekrechtelijk archief behoort ook een gedeelte van de privaatrechtelijke stukken 

tot de kerncollectie van de intergemeentelijke archiefdienst. De krantencollectie van 

drukkerij Sansen bevat een ruim aantal periodieken, waardoor een breed spectrum van de 

lokale geschiedenis bestudeerd kan worden. De Poperinghenaar, Katholiek Nieuws-, 

Notarieel- en Aankondigingsblad (1904-1944) en Het Wekelijks Nieuws voor Poperinge en 

Ieper, Katholiek Weekblad voor Poperinge-Ieper-Wervik en Omstreken (sinds 1945) zijn 

de twee titels waaronder de firma Sansen zelf lokaal nieuws verspreidde. Van beide kranten 

worden ook de bijhorende foto’s grotendeels in het Poperings archief bewaard. 

Ook na de overname in 2000 van Het Wekelijks Nieuws door Roularta Media Group wordt 

elke nieuwe uitgave van de regionale West-editie van het weekblad in het stadsarchief 

bewaard. Heel wat van de bijhorende foto’s van deze recentere jaargangen werden in 2018 

door persfotografe Sabine Allemeersch aan Poperinge geschonken.  

Het archief van de drukkerij bevatte verder onder meer De Gazet van Poperinghe (1921-

1940), een liberaal weekblad uitgegeven door de Gebroeders Dupont, dat vaak lijnrecht 

tegenover De Poperinghenaar stond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen Het 

Poperinghenaartje (1915-1918) en De Poperingsche Keikop (1917-1919). Deze twee 

periodieken werden, samen met nog tal van andere titels, eveneens in 2004 geschonken. 
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De voornoemde kranten werden integraal gedigitaliseerd en in samenwerking met 

Erfgoedcel CO7 tot en met jaargang 1990 online geplaatst.  

Ten slotte wordt ook een aantal archieffondsen, die rijk zijn aan egodocumenten, tot de 

basis van de collectie gerekend. De dagboeken, briefwisseling en foto’s uit de archieven 

van Gratien Vervot en de families Lahaye-Duclos, Sansen en Laheye geven onmiskenbaar 

een stem aan het verleden. Tal van maatschappelijke thema’s komen in deze stukken aan 

bod en vormen dus een dankbare bron voor vorsers.  

 

Flankerende collecties 
 

Een aantal bestanden wordt ook bewust verzameld, maar deze stukken behoren niet tot 

de kern van het Poperingse en Vleterse archief. Het gaat veelal om stukken die relevant 

zijn voor een beperkt aantal aspecten uit de lokale geschiedenis. Relevante stukken over 

andere gemeenten kunnen ook als flankerende collectie opgenomen worden. Binnen de 

flankerende collecties kunnen we vijf categorieën onderscheiden: archief van instellingen, 

verenigingen, bedrijven, families en personen en documentatie. 

Door toenmalig archivaris Oscar Fiers werden in Poperinge stukken van en over een aantal 

instellingen samengebracht. Hoewel hierdoor het herkomstbeginsel niet gerespecteerd 

werd, bleek dat het herstellen van de oorspronkelijke orde quasi onmogelijk geworden 

was. Aanvullende documenten van en over het gasthuis, abdijen, kloosterordes,… worden 

dan ook aan het archieffonds van de desbetreffende instelling toegevoegd. 

Erfgoedcel CO7, de intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren en het stadsarchief 

Ieper willen door het sensibiliseren van privaatrechtelijke archiefvormers, de onbekende 

historische bronnen helpen vrijwaren. De nauwe contacten die op die manier voornamelijk 

met verenigingen gelegd worden, leiden vaak ook tot de schenking van archief. De 

archiefdienst is er zich uiteraard bewust van dat niet alle verenigingsarchieven in de depots 

opgenomen zullen of kunnen worden. Maar als de documenten op een verantwoorde 

manier in de kantine of de woning van de secretaris of voorzitter bewaard worden of bij 

het archief van de overkoepelende organisaties in het ADVN, Amsab, Kadoc of Liberaal 

Archief, blijven ze in ieder geval voor toekomstige vorsers beschikbaar. 

De archiefstukken van de vroegere gildes werden door Oscar Fiers ook in aparte bestanden 

ondergebracht. Recente aanvullingen werden aan deze fondsen toegevoegd. Andere 

verenigingen die documenten schonken zijn wielerclubs, jeugdbewegingen, heemkundige 

kringen… De archiefdienst koos binnen het verzamelbeleid bewust om zich niet op één 

specifiek thema te richten. Door een veelheid aan invalshoeken toe te laten, komt in de 

verhalen uit het verleden een breder gedeelte van de lokale maatschappij en thema’s aan 

bod.  

Bij de zoektocht naar bedrijfsarchieven zijn er twee prioritaire subcategorieën: drukkerijen 

en bedrijven die werken met of rond typische lokale producten, zoals hop of bier. Beide 

komen in de huidige collectie nog te weinig aan bod. Bij de prospectie van familie- en 

persoonsarchieven is er bijzondere aandacht voor de, in het archief vaak nog ontbrekende, 

documenten van lokale politici. De accenten die de dienst legt bij bedrijfs-, familie- en 

persoonsarchieven zijn echter niet restrictief, waardoor ook andere stukken opgenomen 

kunnen worden. 

Voor foto’s, dia’s en affiches van privépersonen wordt voorrang gegeven aan de digitale 

collectie van ‘Westhoek verbeeldt’. Wanneer beeldleveranciers echter vragen om relevante 
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beelden aan het archief te schenken, wordt meestal positief gereageerd. Voor het schenken 

van documentatie wordt ook de (cultuur)historische representativiteit vooropgesteld.  

In functie van evenementen en projecten wordt specifiek op zoek gegaan naar stukken die 

in principe niet tot de kerncollectie van het archief behoren. Voor tentoonstellingen en 

andere evenementen worden vaak stukken ontleend. Regelmatig stellen deze 

bruikleengevers nadien zelf voor om de getoonde stukken aan het archief te schenken. 

Het digitaliseren van audiovisueel materiaal door Erfgoedcel CO7 leidde tot de schenking 

van verschillende films, videobanden en andere dragers. Voor het samenstellen van de 

reminiscentiekoffers ‘Verleden verbeeldt' werden oude publicaties, voorwerpen, foto’s, 

archiefstukken… verzameld. In samenwerking met de Erfgoedcel verzamelde de 

archiefdienst zeven themakoffers met kopieën van documenten, publicaties en 

voorwerpen. 
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Toekomstig collectiebeleid 
 

Focusgroep 
 

Op 26 januari 2016 werd aan de focusgroep ‘Collectie’ het collectieprofiel van de 

intergemeentelijke archiefdienst voorgesteld. Aan de hand van concrete casussen werd de 

collectie grondig doorgelicht. Vooral bij het verwerven van privaatrechtelijke archieven 

werd een aantal interessante aanpassingen aan het beleid vooropgesteld. Zowel de 

problemen waarmee de dienst in het verleden geconfronteerd werd als de ervaring van de 

leden van de focusgroep kwamen aan bod. De resultaten werden samengevat en verwerkt 

in een schema met objectieve selectiecriteria en een waardebepaling voor de verwerving 

van privaatrechtelijke archieven. Daarnaast werden vanuit de bevindingen prioriteiten in 

het toekomstig collectiebeleid vooropgesteld. 

Nadat op 23 januari 2018 een nieuwe focusgroep de missie en visie van het 

intergemeentelijk archief had bepaald, werden de doelstellingen van het collectiebeleid 

opnieuw geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Meer info: Bijlage 1: Focusgroepen en Bijlage 6: Selectiecriteria voor archief 

 

Doelstellingen 
 

Doelstelling 1: De archiefdienst wil, binnen haar missie en visie, actief de collectie 

uitbreiden zodat we stukken zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 

archiefvormer bewaren. Zo creëren we de optimale omstandigheden om de lokale 

geschiedenis te laten ontdekken. 

- Jaarlijkse overdrachten van de administraties van beide gemeenten en OCMW’s 

worden door de archiefdienst georganiseerd. 

- Voor de uitbreiding van de privaatrechtelijke collectie wordt er ingegaan op 

opportuniteiten die zich, binnen de vooropgestelde selectiecriteria en procedures, 

aandienen. 

- De selectiecriteria voor privaatrechtelijk archief worden regelmatig geëvalueerd. 

- Door het gebruik van sociale en andere media wordt de naamsbekendheid van de 

dienst vergroot en de dienstverlening ten aanzien van archief aan het brede publiek 

voorgesteld. 

- Vrijwilligers worden aangespoord om binnen hun netwerk mee te zoeken naar 

privaatrechtelijk archief dat binnen de missie en visie van de dienst past. 

- De organisatie van infomomenten moeten ervoor zorgen dat de toegepaste 

selectiecriteria bij een breed publiek bekend gemaakt worden. 

- Veilingcatalogi en websites waar archief aangeboden wordt, worden opgevolgd. 

 

Doelstelling 2: De collectiedynamiek wordt vergroot door stukken zonder 

relevantie niet te aanvaarden of uit de verzameling te verwijderen.  

- In samenwerking met de diensten worden de stukken zonder (cultuur)historisch 

belang, binnen de wettelijke bepalingen, vernietigd. 

- Door het correct toepassen van de selectiecriteria voor privaatrechtelijk archief 

wordt ervoor gezorgd dat enkel relevante stukken aan de collectie toegevoegd 
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worden en dat stukken die niet aan de voorwaarden voldoen uit de collectie 

afgevoerd worden.  

- Zowel in het publiekrechtelijk als het privaatrechtelijk archief wordt, waar mogelijk, 

geschoond. 

 

Doelstelling 3: De eigendomsoverdracht wordt bij de uitbreiding van de collectie 

correct uitgevoerd. 

- Bij het aanbieden van archief wordt, omwille van de integriteit, steeds gecontroleerd 

wie de eigenaar is of in welke mate de aanbieder handelt in naam van de eigenaar. 

- De eigendomsoverdracht en de daaraan verbonden rechten en plichten worden 

steeds uitgevoerd binnen de vooropgestelde procedures. 

 

Doelstelling 4: De collectie wordt in best mogelijke omstandigheden bewaard.  

- Bij ontvangst van nieuwe archieven wordt de materiële staat van de stukken 

gecontroleerd. Enkel wanneer eventuele schade geremedieerd kan worden en de 

binnengebrachte documenten geen schade (meer) kunnen aanbrengen aan de 

collectie, kunnen ze in het archiefdepot geplaatst worden. 

- Na inventarisatie worden de archieven, met de hulp van vrijwilligers, zuurvrij 

verpakt. 

- De archiefdienst controleert nauwgezet de bewaaromstandigheden in de depots en 

lost eventuele problemen hieromtrent snel op. 

 

Doelstelling 5: De archiefdienst voert een integer onderzoek uit wanneer stukken 

te koop aangeboden worden. 

- Een neutraal onderzoek moet bepalen of de aangeboden prijs de marktprijs niet 

overschrijdt.  

- Er wordt een nota opgemaakt waarin de positieve en negatieve argumenten 

opgenomen zijn. 

- De vooropgestelde procedures voor de aankoop van stukken worden nauwgezet 

nageleefd.  

 

Doelstelling 6: Op basis van de matrix voor de collectiewaarde wordt de 

relevantie van nieuwe stukken en van stukken die reeds in de collectie aanwezig 

zijn voor de archiefinstelling afgewogen. 

- De volledigheid, lokale verankering, historische waarde, bovenlokale waarde, 

informatiewaarde, maatschappelijke waarde en museale waarde worden in 

overweging gebracht. 

- Bij stukken die verzameld worden voor een evenement of project wordt de 

toegevoegde waarde ervan in rekening gebracht. 

- Archief uit de kerncollectie behoort tot de essentie van het verzamelbeleid. Het zijn 

die stukken met een waarde boven de 60%. Binnen de kerncollectie worden 

documenten die meer dan 80% behalen als topstukken beschouwd. Het zijn die 

archiefstukken die uitzonderlijk hoog scoren voor een diversiteit aan waarden. 

- De depot- of steuncollectie bevat documenten die tussen 40 en 60% scoren op de 

waardematrix. Ze behoren wel degelijk tot het verzamelbeleid, maar eerder in 
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tweede instantie. Het zijn stukken die in aanmerking komen als wisselstuk bij 

tentoonstellingen of ze kunnen gebruikt worden bij educatieve projecten. 

- Archief dat niet binnen de collectie past, behaalt op de waardematrix minder dan 

40%. Wanneer men dergelijke documenten aanbiedt, worden ze niet aan de 

collectie toegevoegd. Wanneer dergelijke archiefstukken zich al in de collectie 

bevinden, worden ze verwijderd. Voor een aantal stukken is het noodzakelijk om 

bijkomende informatie in te winnen om ze in te kunnen schalen. Daarnaast zijn er 

ook stukken die, in afwachting van een definitieve herbestemming of naar 

aanleiding van een bruikleen, tijdelijk in de collectie opgenomen kunnen worden. 

 

Doelstelling 7: In functie van het dynamisch depotbeheer wordt dubbele 

bewaring vermeden en een relevante selectie bij grote bestanden 

voorafgaandelijk uitgevoerd. 

- Unieke stukken kunnen steeds aan de collectie toegevoegd worden. Wanneer een 

aangeboden kopie een hogere kwaliteit en waarde heeft dan het stuk dat zich al in 

de collectie bevindt, kan het oude stuk door het nieuwe vervangen worden. 

- Bij de verwerving van grote bestanden, die de opslagcapaciteit van de 

bewaarruimte dreigen te overschrijden, kan in samenspraak met de aanbieder, een 

relevante selectie gemaakt worden. 

 

Doelstelling 8: De gehele collectie moet optimaal toegankelijk zijn voor de 

diensten en voor het publiek. 

- In Probat worden inventarissen van het publiekrechtelijk en privaatrechtelijk archief 

opgemaakt.  

- Bij het binnenbrengen van een schenking worden de stukken meteen rudimentair 

beschreven. 

- Na de overdracht worden de stukken geordend. 

- Het inventariseren van de stukken gebeurt zo snel mogelijk na het opnemen in de 

collectie. 

- Na inventarisatie worden de stukken zuurvrij verpakt. 

- Voor het ordenen, inventariseren en verpakken van archieven kan het personeel 

beroep doen op vrijwilligers. Er wordt gezorgd voor een goede opleiding voor zowel 

de personeelsleden als de vrijwilligers. Op die manier kan de hoge kwaliteit van het 

archiefbeheer aangehouden worden. 

- Bij het aanbod van nieuwe archieven worden onredelijke eisen, onder meer op het 

vlak van openbaarheid en de reproductie van de documenten, niet aanvaard. 

 

Doelstelling 9: De archiefdienst zoekt actief naar oplossingen voor stukken die 

niet aan de collectie toegevoegd kunnen worden en voor stukken die uit de 

collectie verwijderd worden. 

- Bij documenten, die een relevante aanvulling op de collectie zouden betekenen, 

maar waarvan het eigendom niet naar de archiefdienst over kan gaan, wordt aan 

de aanbieder de toelating gevraagd voor het digitaliseren ervan. 

- Nieuwe stukken die schade zouden kunnen toebrengen aan de collectie en waarvoor 

geen remediëring meer mogelijk is, worden gedigitaliseerd. 
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- Voor archieven waarvan de kostprijs te hoog is, stukken die niet relevant zijn voor 

de eigen collectie of collecties die de capaciteit van het archiefdepot overschrijden, 

wordt binnen de ruime erfgoedgemeenschap naar een oplossing gezocht. 

- Voor het digitaliseren van stukken kan de archiefdienst beroep doen op vrijwilligers. 

- Beeldmateriaal dat geschikt is voor ‘Westhoek verbeeldt’, wordt door de vrijwilligers 

ontleend, gescand en ten slotte terugbezorgd aan de eigenaar. 

- Door het ondersteunen van de vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ worden in 

Poperinge en Vleteren jaarlijks nieuwe beelden kwalitatief beschreven en online 

geplaatst. 

- De organisatie van groepsactiviteiten met, het aanbieden van vorming aan de 

vrijwilligers en de ondersteuning van publieksgerichte evenementen van ‘Westhoek 

verbeeldt’. 

- Er wordt ingegaan op opportuniteiten die ervoor zorgen dat de digitale 

krantencollectie van Historische Kranten verder uitgebreid wordt. 
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Toekomstig digitaliseringsbeleid 
 

Interne digitaliseringscontext 
 

Digitaliseren is binnen het Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren nauw verbonden 

met het collectiebeleid. De objectieven ervan worden logischerwijs gekoppeld aan het 

selectie- en verzamelbeleid, de collectiedoelstellingen en de selectiecriteria. De 

doelstellingen voor het digitaal beleid zijn het resultaat van overleg tijdens de verschillende 

focusgroepen en van gesprekken met de belangrijkste partners voor het digitaal beleid. 

Deze partners zijn de IT-diensten van Poperinge en Vleteren, de vrijwilligers van ‘Westhoek 

verbeeldt’, vzw Vrienden van het Poperings Archief, Erfgoedcel CO7, VIAA – PACKED, de 

Vlaamse Overheid en de Provinciale Archiefdienst van West-Vlaanderen. Het Antwerpse 

FelixArchief bezorgde praktische richtlijnen die in de doelstellingen verwerkt werden. De 

‘Wegingsmatrix voor digitaliseren’ van deze archiefinstelling werd ten slotte ook aangepast 

aan de specifieke context van Poperinge en Vleteren. 

Meer info: Bijlage 7: Matrix voor de digitaliseringswaarde 

 

Doelstellingen 
 

Doelstelling 1: De archiefdienst wil, binnen haar missie en visie, actief de digitale 

collectie uitbreiden.  

- Door het ondersteunen van de vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ wordt in 

Poperinge en Vleteren jaarlijks bedreigd particulier beeldmateriaal kwalitatief 

gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld. 

- Er wordt ingegaan op opportuniteiten die ervoor zorgen dat de digitale 

krantencollectie van Historische Kranten verder uitgebreid wordt. 

- De matrixen voor de digitaliseringswaarde en de collectiewaarde bepalen de 

volgorde waarin stukken uit de archiefcollecties van Poperinge en Vleteren worden 

gedigitaliseerd. 

- Voor bewegend beeldmateriaal en geluidsopnames uit de collecties van de 

archiefdienst wordt een relevante selectie gemaakt. Het digitaliseren van deze 

stukken gebeurt in samenwerking met het VIAA. 

Doelstelling 2: De collectie wordt in best mogelijke omstandigheden bewaard. 

- Bij de verschillende digitaliseringsprojecten worden de standaarden uit de CEST-

richtlijnen toegepast, dit zowel voor het digitaliseren, inventariseren, bewaren en 

toegankelijk maken. 

- De partners met wie binnen verschillende projecten samengewerkt wordt (onder 

meer Erfgoedcel CO7, de Provinciale Archiefdienst van West-Vlaanderen en VIAA), 

passen dezelfde richtlijnen toe. Met deze instellingen wordt relevante kennis en 

ervaring uitgewisseld. 

- De kwetsbaarheid en raadpleegbaarheid van collectiestukken is opgenomen in de 

matrix voor de digitaliseringswaarde. Door kwetsbare of vaak geraadpleegde 

stukken te digitaliseren, kunnen de originelen langer bewaard worden. 

- Archieven die een gevaar inhouden voor de goede bewaring van de aanwezige 

collectie kunnen gedigitaliseerd worden. 
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- ‘Born digital’-documenten van Poperinge en Vleteren worden binnen de 

mappenstructuur ingedeeld en op servers bewaard. Voor de veilige opslag van 

documenten is een back-upserver actief. 

- De personeelsleden van Poperinge en Vleteren worden opgeleid om het werken met 

de mappenstructuur en de servers correct uit te voeren. 

- Een werkgroep evalueert op regelmatige basis de werking van de mappenstructuur 

en de servers en stuurt waar nodig bij. 

- Er wordt ingegaan op opportuniteiten die de bewaaromstandigheden van digitale 

documenten verbeteren. Voor het beheren en bewaren van overheidsinformatie 

wordt gekeken naar de mogelijkheden van Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). 

Doelstelling 3: De digitale collectie moet optimaal toegankelijk zijn. 

- Digitaal of gedigitaliseerd archief met een grote publiekswaarde wordt online 

toegankelijk gemaakt. Hiervoor zijn verschillende platformen beschikbaar, onder 

meer ‘Westhoek verbeeldt’, Probat en ‘Het Archief’ (VIAA). 

- De verschillende websites worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en waar 

mogelijk worden tussen de verschillende digitale bestanden links gelegd. 

- De archiefdienst neemt actief deel aan overleg voor de verbetering van de websites 

waarop zijn collecties digitaal toegankelijk zijn. 

- De digitaliseringsprojecten van vzw Vrienden van het Poperings Archief worden 

logistiek en inhoudelijk ondersteund. Er wordt onderzocht hoe de website van deze 

vrijwilligers in de website van de stad ondergebracht kan worden. 

- Tijdens tentoonstellingen en andere evenementen kan de digitale collectie ingezet 

worden. De archiefdienst biedt ondersteuning aan publieksgerichte evenementen 

van de vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’. 

- De structuur en het taalgebruik van de verschillende websites worden aan het 

doelpubliek aangepast. Dit gebeurt onder meer door redactiewerk bij ‘Westhoek 

verbeeldt’ en medewerking aan het publieksvriendelijk maken en houden van 

Probat. 

Doelstelling 4: Relevante analoge stukken die niet aan de collectie toegevoegd 

kunnen worden, zal de archiefdienst digitaliseren. 

- Bij documenten, die een relevante aanvulling op de collectie zouden betekenen, 

maar waarvan het eigendom niet naar de archiefdienst over kan gaan, wordt aan 

de eigenaar de toelating gevraagd voor het digitaliseren ervan. 

- Nieuwe stukken die schade zouden kunnen toebrengen aan de collectie en waarvoor 

geen remediëring meer mogelijk is, kunnen worden gedigitaliseerd. 

 

Te digitaliseren collecties 
 

Vertrekkend vanuit de doelstellingen werd nagegaan welke collecties op welke manier 

digitaal beschikbaar gemaakt zullen worden. Binnen het intergemeentelijk archief zijn de 

komende jaren voornamelijk gericht op het digitaliseren en toegankelijk maken van: 

- Statisch beeldmateriaal, met de nadruk op bedreigd particulier beeldmateriaal. 

- Analoge archieven, met de nadruk op relevant particulier archief en waardevolle 

stukken uit de collecties van de archiefdienst. 

- Bewegend beeldmateriaal en geluidsopnames uit de collecties van de 

archiefdienst. 
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Naam collectie Statisch particulier beeldmateriaal 

 
Inhoudelijke omschrijving 

 
Heel wat fotografische, getekende en andere afbeeldingen zijn in het 
bezit van particulieren. Deze vaak acuut bedreigde beelden hebben 
een link met Poperinge of Vleteren en worden door de vrijwilligers van 

de erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’ opgespoord, bewaard en 
ontsloten. 
 

 
Selectie 
 

 
Er wordt een inhoudelijke selectie gemaakt waarbij de link met de 
grote en kleine geschiedenis van Poperinge en Vleteren centraal staat. 

De selectiecriteria zijn opgenomen in de handleiding voor vrijwilligers 
en samengevat in bijlage 6: Selectiecriteria ‘Westhoek verbeeldt’. 
 

 
Samenstelling 
 

 
Foto’s, prentbriefkaarten, dia’s, affiches, spotprenten, menu’s… 

 

Totstandkoming 
 

 

De eigenaars van particulier beeldmateriaal blijven in het bezit van de 
originelen. Het geselecteerde materiaal wordt wel door de vrijwilligers 
gescand. 
 

 
Belang 

 
De afbeeldingen die in ‘Westhoek verbeeldt’ opgenomen worden 
hebben een aantoonbare publieke waarde. Het is niet de bedoeling 
om er een familiealbum van te maken. Er wordt daarenboven gefocust 
op bedreigd materiaal. 
 

 
Wijze van ontsluiten 
 

 
Het beeldmateriaal wordt ontsloten via de centrale databank Memorix 
Maior (Picturae). Deze webgebaseerde toepassing werd gebouwd op 
opensourcesoftware met aandacht voor onder meer ISAD(G), Dublin 
Core en andere standaarden. 

 

 

Wijze van digitaliseren 

 

In de handleiding voor vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ werden 
de CEST-richtlijnen voor het digitaliseren van foto’s gecombineerd 
met praktische afspraken. 
 

 
Wijze van bewaren 
 

 
De gescande beelden worden op de server van Picturae opgeladen. 
Om de opgeslagen beelden veilig te stellen en tijdelijke 
onbereikbaarheid van de website te voorkomen is een back-upserver 
actief. 

 
De vrijwilligers brengen hun beelden ook bij de archiefdienst binnen 
waar ze bijkomend op externe harde schijven bewaard worden. Deze 
schijven worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig vervangen. 
 

 

Toegankelijkheid 
 

 

De gescande en beschreven beelden zijn online beschikbaar via 
www.westhoekverbeeldt.be. 
 

 
Partners 

 
Eigenaars, vrijwilligers ‘Westhoek verbeeldt’ in Poperinge en Vleteren, 
Erfgoedcel CO7, Achthoek, Kortemark en VIAA - PACKED. 
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Naam collectie Statisch openbaar beeldmateriaal 

 
Inhoudelijke omschrijving 

 
Relevant statisch beeldmateriaal dat zich in de archiefcollecties van 
Poperinge en Vleteren bevindt.  
 

 
Selectie 
 

 
Bij de inhoudelijke selectie staat de link met de kleine en grote 
geschiedenis van Poperinge en Vleteren centraal. De selectiecriteria 
voor ‘Westhoek verbeeldt’ kunnen ook op deze collectie toegepast 
worden. Deze criteria worden gecombineerd met de matrixen voor de 
digitaliseringswaarde en de collectiewaarde. 

 

 
Samenstelling 
 

 
Foto’s, prentbriefkaarten, dia’s, affiches, spotprenten, menu’s… 

 

Totstandkoming 
 

 

Beeldmateriaal in de archiefcollecties van Poperinge en Vleteren is 
door de archiefdienst verzameld of verworven, overgedragen door 

gemeentelijke diensten, dan wel door derden aan het archief 
geschonken. 
 

 
Belang 

 
De kans dat dit beeldmateriaal op korte of middellange termijn 
verloren gaat is eerder beperkt. Toch hebben ook veel van deze 
afbeeldingen een duidelijke publieke waarde.  
 

 

Wijze van ontsluiten 
 

 

Gedigitaliseerd beeldmateriaal uit de archiefcollectie wordt ook 
ontsloten via de centrale databank Memorix Maior (Picturae). 
Daarnaast worden de beschrijvingen van de eigen collecties ook in 
Probat opgenomen. Bij Probat wordt gebruik gemaakt van de 
archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDIAH. 
 

 
Wijze van digitaliseren 

 
Voor het digitaliseren van de beeldcollecties van de archiefdienst 

wordt ook gebruik gemaakt van de handleiding voor vrijwilligers van 
‘Westhoek verbeeldt’. 
 

 
Wijze van bewaren 
 

 
De gescande beelden worden op de server van Picturae opgeladen. 
Om de opgeslagen beelden veilig te stellen en tijdelijke 
onbereikbaarheid van de website te voorkomen is een back-upserver 
actief. 
 

De beelden worden ook op de gemeentelijke servers bewaard. Op 
externe harde schijven worden deze beelden bijkomend bewaard. 
Deze schijven worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig 
vervangen. Voor de toekomst wordt gekeken naar de mogelijkheden 
van Digitaal Archief Vlaanderen. 
 

 
Toegankelijkheid 
 

 
De gescande en beschreven beelden zijn online beschikbaar via 
www.westhoekverbeeldt.be. 

 

 
Partners 

 
Erfgoedcel CO7, Achthoek, Kortemark, VIAA – PACKED en de 

Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen. Vrijwilligers van 
‘Westhoek verbeeldt’ kunnen bij dit deelproject de personeelsleden 
van de archiefdienst bijstaan. 
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Naam collectie Particuliere archieven 

 
Inhoudelijke omschrijving 

 
Veel relevante documenten zijn terug te vinden in de archieven van 
personen, families, bedrijven en verenigingen. Het gaat vaak om 
stukken die een relevante aanvulling zouden vormen, maar niet in de 

collectie van de archiefdienst opgenomen kunnen worden. Deze 
stukken worden door de eigenaar niet aan het archief geschonken of 
verkocht.  
 

 
Selectie 

 

 
De matrix voor de collectiewaarde is doorslaggevend bij het selecteren 

van de stukken die gedigitaliseerd worden. Als de slechte materiële 
staat van de stukken een bedreiging vormt voor de aanwezige 
collectie, wordt geopteerd om relevante stukken te digitaliseren. 
 

 
Samenstelling 

 

 
Voornamelijk tekstdocumenten en publicaties, al komen ook 

mengvormen voor. Menukaarten, affiches, bidprentjes… worden 

beschouwd als statisch beeldmateriaal. 
 

 
Totstandkoming 

 

 
De eigenaars van deze particuliere archieven blijven in het bezit van 

de documenten. Het geselecteerde materiaal wordt gescand. 
 

 
Belang 

 
Het particulier archiefmateriaal is een relevante aanvulling op de 
openbare archiefcollectie. Het bevat documenten die hoofdzakelijk de 
kleine geschiedenis in beeld helpen brengen. De vrije tijd en het 

familieleven zijn aspecten die in openbare archieven niet of in mindere 
mate tot uiting komen. 
 

 
Wijze van ontsluiten 

 

 
De beschrijvingen van deze particuliere archieven kunnen in Probat 

opgenomen worden. Bij Probat wordt gebruik gemaakt van de 
archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDIAH. 

 

 
Wijze van digitaliseren 

 
Voor het digitaliseren van particuliere archieven worden de 
basisrichtlijnen van CEST voor het digitaliseren van tekstdocumenten 

toegepast. 
 

 
Wijze van bewaren 
 

 
De beelden worden ook op de gemeentelijke servers bewaard. Op 
externe harde schijven worden deze beelden bijkomend bewaard. 

Deze schijven worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig 
vervangen. Voor de toekomst wordt gekeken naar de mogelijkheden 
van Digitaal Archief Vlaanderen. 
 

 
Toegankelijkheid 

 

 
Conform de afspraken met de eigenaar worden de gedigitaliseerde 

stukken in een open bestandsformaat op de front office van Probat ter 
beschikking gesteld. 
 

 
Partners 

 
Eigenaars, vrijwilligers van de archiefdienst, VIAA – PACKED en de 
Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen. 
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Naam collectie Archieven uit de openbare collecties 

 
Inhoudelijke omschrijving 

 
De collecties van Poperinge en Vleteren bestaan enerzijds uit het 
publiekrechtelijk archief van de gemeenten, OCMW en de 
verschillende rechtsvoorgangers. Anderzijds bevat het deelarchieven 

van privaatrechtelijke archiefvormers zoals personen, families, 
bedrijven en verenigingen waarvan het eigendom naar de stad of de 
gemeente overgedragen werd. 
 

 
Selectie 

 

 
De matrix voor de digitaliseringswaarde is doorslaggevend bij het 

selecteren van de stukken die gedigitaliseerd worden. Binnen deze 
matrix is ook aandacht voor de waarde van de deelcollecties en de 
individuele stukken. 
 

 
Samenstelling 

 

 
Voornamelijk tekstdocumenten en publicaties, al komen ook 

mengvormen voor. Menukaarten, affiches, bidprentjes… worden 

beschouwd als statisch beeldmateriaal. 
 

 
Totstandkoming 

 

 
De publiekrechtelijke stukken zijn overgedragen door de eigen 

diensten. De archieven van privaatrechtelijke oorsprong werden 
geschonken, geruild, aangekocht of verworven via een legaat.  
 

 
Belang 

 
Het archiefmateriaal dat in de depots van Poperinge en Vleteren 
bewaard wordt heeft een aantoonbaar historisch, (boven)lokaal, 

informatief en maatschappelijk belang.  
 

 
Wijze van ontsluiten 
 

 
De beschrijvingen van deze archieven worden in Probat opgenomen. 
Probat past de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDIAH 

toe. 
 

 
Wijze van digitaliseren 

 
Voor het digitaliseren van archieven uit de openbare collecties worden 
de basisrichtlijnen van CEST voor het digitaliseren van 
tekstdocumenten toegepast. 

 

 
Wijze van bewaren 
 

 
De beelden worden ook op de gemeentelijke servers bewaard. Op 
externe harde schijven worden deze beelden bijkomend bewaard. 
Deze schijven worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig 

vervangen. Voor de toekomst wordt gekeken naar de mogelijkheden 
van Digitaal Archief Vlaanderen.  
 

 
Toegankelijkheid 
 

 
Conform de afspraken met de provinciale archiefdienst worden de 
gedigitaliseerde stukken in een open bestandsformaat op de front 

office van Probat ter beschikking gesteld. 
 

 
Partners 

 
De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen en VIAA – PACKED. 
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Naam collectie Bewegend beeldmateriaal en geluidsopnames 

 
Inhoudelijke omschrijving 

 
De collecties van Poperinge en Vleteren bevatten bewegend 
beeldmateriaal en geluidsopnames op verschillende dragers. Het 
materiaal heeft telkens een duidelijke link met één van beide 

gemeentes en komt zowel van publiekrechtelijke als privaatrechtelijke 
archiefvormers. 
 

 
Selectie 
 

 
De collectiewaarde is doorslaggevend bij de selectie. Per drager haalt 
het VIAA het materiaal in bulk op bij de verschillende content-

partners. Vervolgens wordt de definitieve selectie voor alle 
exemplaren van eenzelfde drager gemaakt bij de registratie in AMS, 
de online registratietool van het VIAA voor analoge dragers. 
 

 
Samenstelling 

 

 
U-matic, VHS, film, audiocassette… 

 

 
Totstandkoming 
 

 
De publiekrechtelijke stukken zijn overgedragen door de eigen 
diensten. De archieven van privaatrechtelijke oorsprong werden 
geschonken, geruild, aangekocht of verworven via een legaat.  

 

 
Belang 

 
Het bewegend beeldmateriaal en de geluidsopnames die in de depots 
van Poperinge en Vleteren bewaard worden, hebben een aantoonbaar 
historisch, (boven)lokaal, informatief en maatschappelijk belang.  
 

 
Wijze van ontsluiten 
 

 
De beschrijvingen van deze archieven worden in Probat opgenomen. 
Probat past de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDIAH 
toe. Daarnaast worden de stukken ook in AMS geregistreerd. 
 

 
Wijze van digitaliseren 

 
Voor het digitaliseren van de verschillende bestandsformaten maakt 

het VIAA een technisch bestek op, waaraan de firma’s die intekenen 
moeten voldoen. 
 

 
Wijze van bewaren 
 

 
Het VIAA staat in voor de duurzame digitale bewaring en het 
toegankelijk houden van het aangeleverde materiaal. 
 

 

Toegankelijkheid 
 

 

Het Archief is het platform waarop het archiefmateriaal ter 
beschikking wordt gesteld aan onderwijs, bibliotheken en 
wetenschappelijk onderzoek. 
 

 
Partners 

 
VIAA - PACKED, de content-partners van VIAA - PACKED en de firma’s 

waaraan digitaliseringsopdrachten gegund worden. 
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1 Focusgroepen 

Interne sterkte-zwakte analyse 
 

Dinsdag 20 januari 2015, 10.00-12.00 

Stadsarchief Poperinge 

 

Collectie, infrastructuur, behoud en beheer 
 

 Sterktes 

- Ancien Régime-archief van de administratie van de stad Poperinge is quasi 

volledig. 

- Belangrijke collectie over hop. 

- Kranten- en fotocollectie Het Wekelijks Nieuws, waarvan alle kranten tussen 

1904 en 1990 gedigitaliseerd zijn. 

- Achterstand op vlak van bewaring wordt ingehaald met behulp van 

vrijwilligers: alle Solo-dozen en stoffen mappen die als verpakkingsmateriaal 

gebruikt werden, zijn verwijderd. 

- Basisontsluiting van de collectie in samenwerking met de Provinciale 

Archiefdienst. 

- Archiefgebouw in Poperinge dateert van 2007, het archiefgebouw in Vleteren 

werd in 2014 grondig gerenoveerd. Voor beide gebouwen kunnen stabiele 

bewaaromstandigheden gegarandeerd worden. 

- Optimaal ruimtegebruik door de plaatsing van rolrekken, zowel in de depots 

als bij de administratie en het voorzien van voldoende archiefruimte bij de 

administratie. Hierdoor is een jaarlijkse overdracht vanuit de administratieve 

diensten niet noodzakelijk. 

- Door regelmatige gecontroleerde vernietiging van archieven wordt zowel in 

Poperinge als Vleteren veel rekruimte ingewonnen. 

- Samenwerking met de diensten zorgt voor een betere schoning en 

ontdubbeling van de archieven, waardoor opnieuw rekruimte gewonnen 

wordt. 

- Professionele ontsluiting van bibliotheekcollectie in samenwerking met 

intergemeentelijke bibliotheek Poperinge-Vleteren. 

- Aanwezigheid van leeszaalcomputers en WiFi in de leeszaal in Poperinge en 

Vleteren. 

- Gebrek aan depotruimte bevordert creatieve oplossingen en wordt 

stelselmatig opgelost. 

- Archiefdepots met slechte klimatologische bewaaromstandigheden werden 

tussen 2007 en 2014 zowel in Poperinge als in Vleteren volledig ontruimd. 

 

 Zwaktes 

- Historische achterstand bij de inventarisatie van het archief van Poperinge 

tussen 1918 en 1977. 

- Het gebruik van verschillende ordeningssystemen: ordening Oscar Fiers, 

NDC-ordening, eigen ordening door administratie,… 

- Achterstand op vlak van restauratie. 
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Dienstverlening 
 

 Sterktes 

- Inventarissen en gedigitaliseerde stukken online raadpleegbaar via Probat. 

- Snelle en vriendelijke service naar bezoekers. 

- Unieke sfeer in de leeszaal. 

- Goede leeszaalwerking. 

- Leeszaal van Poperinge wordt ruim 1000 keer per jaar bezocht, ruim 100 

bezoeken per jaar in Vleteren. 

- Mogelijkheid tot raadpleging van de archieven buiten de openingsuren, na 

afspraak. 

- Zowel het archief van Poperinge als het archief van Vleteren zijn gedurende 

een volledige dag geopend, wat interessant is voor bezoekers die van ver 

gekomen zijn. 

- Lessenreeksen paleografie en genealogie in Poperinge helpen de bezoekers 

op weg door de archieven. 

- Aanwezigheid van vzw VPA tijdens de openingsuren van de leeszaal in 

Poperinge. 

 

 Zwaktes 

- Beperkt aantal openingsuren, nooit open na 17.00. 

- Slechts één personeelslid aanwezig tijdens de openingsuren van het archief 

in Vleteren. 

 

Interne werking 
 

 Sterktes 

- Voldoende inspraak voor de personeelsleden tijdens interne 

overlegmomenten. 

- Voldoende communicatie tussen de personeelsleden, het diensthoofd en de 

politieke verantwoordelijke tijdens overlegmomenten. 

- Sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking. 

- Taakverdeling leidt tot specialisatie van de personeelsleden. 

- Belangrijkste interne procedures werden stapsgewijs beschreven. 

- Elk personeelslid heeft een duidelijk omschreven takenpakket. 

- Diversiteit aan taken voor elk personeelslid. 

 

 Zwaktes 

- Zoeken naar evenwicht tussen administratieve en culturele functies van de 

archiefdienst. 

- Beperkt aantal personeelsleden. 

- Beperkt budget noopt tot creatieve oplossingen. 

- Ad hoc-opdrachten doorkruisen de dagelijkse werking. 
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Samenwerking en netwerking 
 

 Sterktes 

- De samenwerking tussen Poperinge en Vleteren op het vlak van 

archiefwerking is de eerste in zijn soort in België. 

- De archiefdienst is vanaf 2007 onmisbaar geworden voor de verschillende 

interne administratieve diensten. Vooral voor het hedendaags 

documentbeheer, maar ook voor opzoekingen in het statisch/cultureel 

archief en vragen over de geschiedenis van de stad en gemeente. 

- Samenwerking met Erfgoedcel CO7 resulteerde in diverse succesvolle 

projecten, evenementen en publicaties. 

- Positieve samenwerking met de provincie, onder meer via subsidiëring van 

de intergemeentelijke archiefdienst, overlegmomenten en het gebruik van 

Probat. 

- Actieve vriendenkring. 

- Expertisedeling over archiefbeheer voor verenigingen, personen, 

bedrijven,… 

- Beperkt budget verplicht tot samenwerking. 

 

 Zwaktes 

- Beperkt contact met de archiefdiensten over de grens. 

 

Communicatie en publiekswerking 
 

 Sterktes 

- Website en Facebookpagina worden zeer regelmatig geüpdatet. 

- De archiefdienst organiseert regelmatig tentoonstellingen en evenementen 

of werkt ondersteunend ten aanzien van andere organisaties. 

- Op regelmatige basis worden groepen in het archief rondgeleid. 

- Stijgende aanwezigheid van de archiefdienst in het straatbeeld: 

erfgoedwandelroute, affichecampagnes, logo, flyer,… 

- Een belangrijk gedeelte van het publiek komt uit Frankrijk. 

 

 Zwaktes 

- De archiefdienst is te weinig bekend bij het grote publiek. 

- De dienst beschikt over een zeer beperkt communicatiebudget. 

- Onderzoeksresultaten zijn vaak weinig of niet bekend bij het publiek. 
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Focusgroep ‘Basisfuncties’ 
 

Dinsdag 26 februari 2016, 10.00-12.30 

Stadsarchief Poperinge 

 

Deelnemers 
 

Sofie Adriaen: Conservator Hopmuseum Poperinge 

Guy Beugnies: Beleidscoördinator interne diensten en burgerzaken Stad Poperinge 

Leen Breyne: Intergemeentelijk archivaris IGA Midwest 

Jessy Clynckemaillie: Event- en communicatiemedewerker Bibliotheek Poperinge 

Hilde Cuyt: Erfgoedcoördinator Erfgoedcel CO7 

Bart De Nil: Stafmedewerker archieven en digitaal erfgoed FARO 

Frauke De Wilde: Intergemeentelijk archivaris Land van Dendermonde  

Domien Doise: Bezoeker Gemeentearchief Vleteren 

Martin Samyn: Bezoeker, beeldbankvrijwilliger en vriend van Stadsarchief Poperinge 

Loes Vandromme: Schepen van cultuur en archief Stad Poperinge 

Nele Vanderhaeghe: Secretaris Gemeente en OCMW Vleteren 

Jurgen Vanhoutte: Stafmedewerker behoud & beheer FARO 

Isabelle Verheire: Archiefconsulente Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen 

Dieter Viaene: Archivaris Stadsarchief Mechelen 

 

Verontschuldigd: Frans Masson: Schepen van cultuur en archief Gemeente Vleteren 

 

Moderatoren 
 

Fleur Debaene: Archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Tijs Goethals: Intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren 

Wouter Moyaert: Archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 
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Publiek en communicatie 
 

Stelling 1: De archiefdienst moet hoofdzakelijk inzetten op Facebook om de 

doelgroep 25-55 jaren te bereiken 

 

Facebook is laagdrempelig en laat je toe om op een snelle manier meerdere doel- en 

leeftijdsgroepen te bereiken, die een archief soms moeilijk kan bereiken. Wie je bereikt 

hangt sterk af van de manier waarop je communiceert en welk soort berichten je plaatst. 

Teasers met bewegend beeld werken zeer goed voor tentoonstellingen. De betekenis van 

straatnamen delen werkt ook prima. 

Het is een vluchtig medium waarvan de impact ook niet overschat mag worden. De 

“funfactor” mag in de berichtgeving niet de bovenhand krijgen. Er moet een ideale mix 

gevonden worden tussen leuke weetjes die mensen aanspreken en het in beeld brengen 

van de eigen werking/archiefstukken. Hierbij kan gewerkt worden met links tussen de 

Facebookpagina en de website, die ervoor zorgen dat zij die meer willen weten snel aan 

extra informatie geraken. 

Facebook mag niet de enige manier zijn waarop het archief mensen probeert aan te 

spreken. Zelf de stap zetten naar verenigingen, adviesraden,… Communicatie ook via 

stadskrant, regionale kranten, Kerk en Leven, website (maar die up-to-date houden),… 

Over het gebruik van andere sociale media zoals Instagram en Twitter lopen de meningen 

uiteen. 

 

Stelling 2: Vorming geven aan jeugdbewegingen over archiefbeheer, behoort niet 

tot het takenpakket van een archiefdienst 

 

Het adviseren van verenigingen en particulieren maakt deel uit van de educatieve taak van 

de archiefdienst. Wanneer er vragen zijn, moeten deze beantwoord worden. 

Gericht vorming geven op basis van de brochure “Hoe archiveren?” tijdens vaste 

vergaderingen van de adviesraden (jeugd sport, cultuur,…) en via scholen lijkt een betere 

optie dan een apart vormingsmoment voor verenigingen in te richten. Vorming is dan wel 

geen kerntaak van de archiefdienst, toch evolueren we in de richting van participatieve 

archieven. 

Wanneer vorming gegeven wordt, moet zeker samenwerking gezocht worden met de lokale 

Erfgoedcel. Dergelijke vorming behoort immers ook tot hun takenpakket. De 

expertisedeling zorgt voor een verminderde workload.  

Extra bedenkingen: 

- De snelle opvolging binnen de leidersgroep van een jeugdbeweging zorgt ervoor 

dat cursussen vaker herhaald moeten worden dan bij andere verenigingen.  

- Archiefvorming behoort niet tot het takenpakket van overkoepelende organisaties 

(nationale afdeling van KSA, Chiro, Scouts,…). 

- Vorming kan leiden tot schenkingen. 

- Jubilea zijn een prima aanleiding om verenigingen naar het archief te trekken. 
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Behoud en beheer 
 

Stelling 1: De archiefdienst investeert niet in de restauratie van stukken, enkel in 

de duurzame bewaring ervan 

 

Het archief moet hoofdzakelijk inzetten op preventieve conservering. Restauratie wordt 

verwacht binnen het label Erkend Cultureel Archief. 

Er moet een strategie ontwikkeld worden rond de restauratie, want principieel niet 

restaureren is geen optie. Hierbij moet rekening gehouden worden met het financiële 

aspect en de werklast voor het personeel. De kostprijs voor restauratie moet in verhouding 

staan met het doel en resultaat. En moet bekeken worden binnen het geheel: restauratie, 

onderzoek, uitbreiding van de collectie,… 

Restauraties moeten geval per geval bekeken worden, maar moeten passen binnen een 

restauratieplan. Er moeten voorwaarden vastgelegd worden die bepalen wanneer we 

restaureren (een matrix opmaken): 

- Wat is het risico van beschadigde stukken voor de rest van de collectie? 

1. Levensbedreigend voor volledige collectie 

2. Schade, zonder risico voor volledige collectie 

3. Geen schade 

- Wat is het belang van het stuk? 

o Wat is de erfgoedwaarde? 

o Wat is de informatiewaarde? 

o Wat is de tentoonstellingswaarde? 

- Afweging maken tussen restauratie en digitalisering 

- Bij tentoonstellingen: ad hoc restauraties (opnemen in plan) 

Creatief omspringen met vast budget: “technische prestatie door derden” voor restauratie 

en “bureaubenodigdheden” voor zuurvrije verpakking. Investeringsbudget projectmatig 

inzetten. 

Extra bedenking: 

- Kleine vormen van restauratie kunnen door vrijwilligers/personeelsleden uitgevoerd 

worden. Kan gerestaureerd worden via budget van de VPA, via crowdfunding of 

sponsoring (Pater Damiaan)? 

- Een restaurateur kan een prioriteitenlijst opmaken. 

 

Stelling 2: Archief dat geschonken werd, maar waarbij door beschadiging dure 

restauratie noodzakelijk is, wordt gedigitaliseerd en vervolgens vernietigd 

 

De aanwezigheid van beschadiging moet opgenomen worden in de controlelijst bij het 

aanvaarden van archief. Heeft een andere instelling de financiële middelen wel om de 

restauratie uit te voeren, dan vernietig je beter niet.  

Bij aanvaarden van schenkingen en digitaliseren moet rekening gehouden worden met 

dezelfde voorwaarden als bij restauraties: risico, belang,… Er moet bij het digitaliseren van 

beschadigde stukken gecontroleerd worden of digitalisering de schade niet bijkomend 

vergroot (broos papier kan verder kapot gaan door bepaalde scanners). 
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Digitaliseren van archief is altijd interessant maar moet gezien worden binnen het groter 

geheel. Daarbij moet ook voldoende aandacht zijn voor de digitale duurzaamheid (Digitaal 

Archief Vlaanderen). 

Bij vernietiging rekening houden wettelijke bepalingen (wet op de boekhouding, 

selectielijsten van gemeenten,…) en wens van de schenker. 

De beschadigde stukken apart bewaren, om als voorbeeld te gebruiken bij 

tentoonstellingen. Wanneer toch voor vernietiging gekozen wordt, moet bij digitalisering 

ook de schade zelf goed gedocumenteerd en in beeld gebracht worden. 

Er kan gekozen worden om zelf scanapparatuur aan te kopen. Een grondige kosten-

batenanalyse is hierbij noodzakelijk. Welke rol kan het regionaal erkend archief hierbij 

spelen? 

 

Onderzoek 
 

Stelling 1: De archiefdienst voert zelf historisch onderzoek uit 

 

Inventariseren is een kerntaak van de archiefdienst en maakt, samen met selectie, 

historisch onderzoek eenvoudiger. Voor inventarisatie kan ook beroep gedaan worden op 

vrijwilligers. Hierbij is goede begeleiding en kwaliteitscontrole van belang. Daarnaast zorgt 

ook het opmaken van depotlijsten en korte beschrijvingen voor een snellere doorstroom 

van de informatie naar de lokale onderzoekers. Het archief speelt vooral een faciliterende 

rol. Het onderzoek zelf moet grotendeels uitbesteed worden. Hierbij is een netwerk aan 

studenten/vorsers, goede ontsluiting en goede ondersteuning noodzakelijk. 

Eigen historisch onderzoek is arbeidsintensief en moet een goede return on investment 

opleveren (publiciteit voor de dienst/stad/gemeente). Eigen onderzoek gebeurt enkel 

binnen de dagelijkse werking of binnen een breed gesteund beleidsplan (en 

langetermijnvisie). Medewerkers starten geen onderzoek op eigen initiatief, maar spelen 

in op de vragen van interne en externe gebruikers. Hierbij moeten de doelstellingen en 

acties steeds realistisch zijn en passen binnen het personeelsbestand, zodat de basistaken 

gegarandeerd blijven. 

Extra bedenkingen: 

- Een label “Erkend Cultureel Archief” kan verre bezoekers naar de leeszaal lokken. 

- De positie binnen het organogram bepaalt in belangrijke mate in hoeverre historisch 

onderzoek prioritair kan zijn. 

- Vrijwilligers doen ook aan historisch onderzoek: input via Westhoek Verbeeldt, 

tentoonstellingen en publicaties. 

 

Stelling 2: Hogescholen en universiteiten zijn de prioritaire partners bij historisch 

onderzoek 

 

Hoewel de fysieke afstand tussen de faculteit en het archief een obstakel kan zijn, zijn 

hogescholen en universiteiten wel potentieel belangrijke partners. Prioritair worden ze als 

er een grote return voor de archiefdienst is: studenten Archivistiek, Cultuurmanagement, 

Kunstwetenschappen of Archiefmedewerker die stageopdrachten uit kunnen voeren. Bij 

het doorgeven van kant-en-klare stageopdrachten en scriptieonderwerpen moet gedacht 
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worden aan onontgonnen terrein (Noord-Frankrijk) en niches binnen populaire thema’s 

(WO I). Het uitbouwen van een netwerk, het aanspreken van lokale universiteitsstudenten 

en het bekend worden/blijven bij academici stimuleren onderzoek vanuit deze instellingen. 

Dit soort samenwerking zorgt voor een grote(re) uitstraling van de dienst. 

Ook kleuter-, lager- en secundair onderwijs mag niet uit het oog verloren worden. 

Leerkrachten en scholen kunnen bevraagd worden, waardoor vorming aangeboden kan 

worden dat binnen het leerplan past. Als leerlingen op jonge leeftijd warm gemaakt worden 

voor erfgoed en geschiedenis, is de kans dat ze later op de hogeschool of de universiteit 

terugkomen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het archief groter. Aan 

educatieve projecten van lokale partners (Hopmuseum, Talbot House, CO7,…) moet zeker 

meegewerkt worden. 

Naast geschiedenisstudenten, menswetenschappers en bètawetenschappers moeten ook 

de lokale vorsers en vrijwilligers op voldoende ondersteuning kunnen rekenen. 

Extra bedenking: 

- De vertrouwensband tussen vrijwilligers en beeldleveranciers is een troef tegenover 

afstandelijke grootstedelijke archiefinstellingen. 

- Een stoefboek opmaken met de realisaties van de intergemeentelijke archiefdienst. 

- Het imago en rijkdom van het archief moeten voldoende bekend gemaakt worden. 

- Studenten die geen link hebben met de regio kunnen een onbevooroordeelde en 

unieke blik op de bronnen werpen. 
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Focusgroep ‘Collectie’ 
 

Dinsdag 26 februari 2016, 13.30-15.30 

Stadsarchief Poperinge 

 

Deelnemers 
 

Hilde Cuyt: Erfgoedcoördinator Erfgoedcel CO7 

Fleur Debaene: Archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Bart De Nil: Stafmedewerker archieven en digitaal erfgoed FARO 

Tijs Goethals: Intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren 

Wouter Moyaert: Archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Martin Samyn: Bezoeker, beeldbankvrijwilliger en vriend van Stadsarchief Poperinge 

Jurgen Vanhoutte: Stafmedewerker behoud & beheer FARO 

Isabelle Verheire: Archiefconsulente Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen 

Dieter Viaene: Archivaris Stadsarchief Mechelen 

 

Verontschuldigd: Loes Vandromme: Schepen van cultuur en archief Stad Poperinge 

 

Scenario’s publiekrechtelijk archief 
 

- Er wordt een pakket Popp-kaarten en kadastrale leggers te koop 

aangeboden op een veiling. Een aantal van de leggers en kaarten is in het 

bezit van de archiefdienst, een aantal niet. 

Een aantal archiefdiensten koopt principieel geen archieven aan. Mensen die archief 

zouden willen schenken, maar merken dat er voor andere archieven betaald wordt, 

krijgen hierdoor een verkeerd signaal. Schenkingen moeten gestimuleerd worden. 

Voor de aankoop van archieven kan samenwerking gezocht worden met de Vrienden 

van het Poperings Archief. Zij kunnen op rommelmarkten en op veilingen op een 

meer flexibele manier stukken aankopen. Daarenboven is in het verleden al 

gebleken dat de prijzen bij een aantal handelaars voor de stad/gemeente hoger 

liggen dan voor een particulier. 
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- Uit een publicatie blijkt dat de auteur de verloren gewaande notulen van 

een deelgemeente gebruikt en verwerkt heeft. Op welke manier probeer je 

deze archiefstukken te verwerven? Wat als deze te koop aangeboden 

worden? 

Archiefstukken die opgemaakt zijn binnen de gemeentelijke administratie zijn 

onvervreemdbaar. In een collectiebeleidsplan, dat door de gemeenteraad 

goedgekeurd moet worden, moet dit opgenomen worden. Op die manier kan 

proactief gehandeld worden bij specifieke gevallen. 

- Het stadsarchief Poperinge bewaart oude archieven van het vredegerecht 

van Poperinge. Deze worden zuurvrij verpakt en zijn geïnventariseerd. 

Moet de stad trachten deze toch naar de juiste bewaarplaats over te 

brengen? 

Archieven worden idealiter zo dicht mogelijk bewaard bij de locatie waar de 

bovenlokale dienst gehuisvest is. Het overbrengen van archieven van het 

vredegerecht wordt niet aangemoedigd. Wanneer deze toch teruggeëist zouden 

worden, moeten de gemaakte kosten (personeel en verpakking) in rekening 

gebracht worden. 

- In Vleteren werd het COO-archief tot 1977 al naar de archiefdienst 

overgebracht, in Poperinge moet de overeenkomst nog ondertekend 

worden. Is het de taak van de archiefdienst om ook het moderne archief 

van het OCMW in de collectie op te nemen? 

Er moet, naar aanleiding van de inkanteling van OCMW’s binnen de gemeentelijke 

administratie, sowieso met het OCMW samengewerkt worden. Het historisch archief 

moet bewaard worden, maar er moeten duidelijke afspraken komen met de huidige 

archiefverantwoordelijken bij het OCMW. De kennis van deze personeelsleden moet 

aangewend worden en de werklast voor de archiefdienst moet tot een minimum 

beperkt blijven. 

- Moet de archiefdienst actief werken aan een schaduwarchief met 

belangrijke stukken over Poperinge en Vleteren die zich in andere 

archieven bevinden (De Plotho, oudste stuk RA Brugge,…)?  

Het aanleggen van een schaduwarchief is niet de taak van een archiefdienst. In 

functie van specifieke projecten/tentoonstellingen zijn digitale kopieën uit andere 

archieven wel interessant. 

- Uit een enquête bleek dat de archieven van pastoors en kerkfabrieken vaak 

in slechte staat en ongeordend bij de pastoor bewaard worden. Moet de 

archiefdienst hen actief aanzetten om deze bij de gemeente in bewaring te 

geven. 

Vanuit het CRKC en het Rijksarchief wordt hierop ingespeeld. Een bewaargeving 

van lokaal religieus archief is wel mogelijk. 
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Scenario’s privaatrechtelijk archief 
 

- Moet de handbibliotheek die door een vereniging gratis aangeboden wordt, 

in de collectie opgenomen worden? 

Veel hangt af van de inhoud van de collectie. Wellicht is een relevante selectie 

aangeraden. Na schenking moet de archiefdienst volledig vrij zijn om te handelen. 

Dit werd al in de schenkingsovereenkomst opgenomen. 

- Moeten verenigingen actief gestimuleerd worden om archief te deponeren 

of moet er gefocust worden op vorming om hen de basisprincipes van 

archiefwerking bij te brengen? De brochure ‘Hoe archiveren?’ werd 

ontwikkeld in functie van verenigingen en voorgesteld op de verschillende 

raden. Daaraan werd een workshop gekoppeld. Wat is de ideale manier om 

de archieven van verenigingen te verwerven? 

Verenigingsarchief is relevant voor een lokale archiefdienst. Bij jubilea en via 

samenwerkingen met verenigingen tijdens tentoonstellingen en publicaties kan de 

eigenaar gestimuleerd worden om archief te schenken. 

- Via de website Historische Kranten werd Het Wekelijks Nieuws tot 1990 

online gebracht. De eerste twee fases van de digitalisering werden 

gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Welke zijn de primaire partners 

om de overige kranten te digitaliseren? De kranten zijn zeer relevant voor 

verenigingen die hun eigen geschiedenis willen schrijven. Hoe moeten die, 

rekening houdend met het auteursrecht, ter beschikking gesteld worden? 

Kan de aankoop van een A1-scanner en het inzetten van vrijwilligers dit euvel 

oplossen? Het stadsarchief van Ieper beschikt over een degelijke scanner. Wellicht 

kan ook daarvan gebruik worden gemaakt. Een uitbreiding van Historische Kranten 

heeft wel financiële gevolgen voor de Erfgoedcel die de website beheert. 

- Moet de archiefdienst over een perfect geacclimatiseerde quarantaine-

ruimte beschikken? Worden stukken met lichte schade (roest, oude 

waterschade) opgenomen in de collectie? 

 

Een geacclimatiseerde quarantaine-ruimte is geen must. Beschadigde archieven 

kunnen zowel in Vleteren als in Poperinge in een aparte ruimte bewaard worden. 

Daarna kan de schade ingeschat en desgewenst aangepakt worden. 

 

- Moeten we er voor opteren om lokale verzuilde archieven in Poperinge of 

Vleteren te bewaren of in de zuilarchieven? 

Archieven worden idealiter zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie bewaard. 

De keuze om stukken over te brengen naar Amsab, Kadoc,… is echter niet onlogisch. 

Deze instellingen beschikken over voldoende gespecialiseerd personeel dat de 

archieven in principe goed kan evalueren, ordenen en inventariseren. 
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- Moet Vleteren een actievere verwervingspolitiek voeren? Zo ja, hoe? 

Voor Poperinge en Vleteren moet dezelfde actieve verwervingspolitiek gevoerd 

worden. 

- De archiefdienst heeft geen vast begrotingsitem voor de aankoop van 

archieven. Aankopen gebeuren nu via een beslissing van het 

Schepencollege. Moet een vast budget voorzien worden en hoe flexibel 

moet met deze portefeuille omgesprongen kunnen worden? Is hier een 

taak weggelegd voor de Vrienden van het Archief? 

De Vrienden kunnen inderdaad een rol spelen bij de aankoop van archieven. Er kan 

nagegaan worden welke vaste begrotingsitems aangewend kunnen worden om 

aankopen uit te voeren. 

- Wat doet de archiefdienst wanneer bedreigd particulier archief 

aangeboden wordt dat niet relevant is voor de eigen werking? 

Indien mogelijk doorverwijzen naar een andere instelling of de schenking 

aanvaarden en vervolgens zelf op zoek gaan naar de beste instelling. De 

schenkingsovereenkomst moet waarborgen, dat het archief vrij is om te handelen. 

- Kunnen de beeldbankmedewerkers ingezet worden bij de zoektocht naar 

particulier archief? Zo ja, op welke manier? 

Beeldbankmedewerkers kunnen een belangrijke rol spelen bij de zoektocht naar 

particulier archief. Doordat de archiefdienst zowel in Vleteren als in Poperinge nauw 

met de vrijwilligers samenwerkt, is de werking van de dienst ook veel bekender bij 

de medewerkers. 

- Tot op welke hoogte kan op de eisen van een schenker ingegaan worden? 

Algemene opmerkingen: er moet steeds nagegaan worden waarom een schenker 

bepaalde eisen stelt. Er moet geprobeerd worden om een veelheid aan eisen te 

vermijden (=onvoorwaardelijke schenking nastreven). Er moet ook steeds 

nagegaan worden wat de waarde van het aangeboden stuk is. 

o Het stuk mag nooit tentoongesteld worden, wel ter inzage in de 

leeszaal => Mag het stuk digitaal tentoongesteld worden? 

o Het stuk mag niet gedigitaliseerd worden 

o Het stuk mag niet gerestaureerd worden 

o Het stuk moet gerestaureerd worden => Een schenker kan de 

archiefdienst niet verplichten om kosten te maken. 

o Het archief is één en ondeelbaar, er mag niets uit vernietigd worden 

o Het archief moet binnen 3 weken volledig gedigitaliseerd of 

ontsloten zijn => De archiefdienst mag zich geen termijnen op laten 

leggen. Er wordt nooit meegedeeld wanneer de geschonken stukken 

verpakt, geordend, geïnventariseerd,… zullen zijn. 

o De aanbieder wil niet schenken, enkel bruikleen geven 
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- Wanneer een dermate grote hoeveelheid privaatrechtelijk archief 

aangeboden wordt, dat de capaciteit van de depotruimte overschreden zou 

worden, wat is dan de beste optie om te volgen? 

o Doorverwijzen naar een andere archiefdienst die wel de capaciteit heeft, 

maar waarvoor de stukken minder relevant zijn. Huur voor depotruimte 

wordt daarbij niet door de archiefdienst betaald. 

o Gedeeltelijke vernietiging in samenspraak met de eigenaar, zonder andere 

archiefdiensten te raadplegen. Wie betrek je nog meer bij de uitsplitsing? 

o Het archief niet uitsplitsen. 

 

- Op welk type archieven moet vooral ingezet worden? 

o Verenigingsarchieven 

o Bedrijfsarchieven (al treed je daar in concurrentie met het Rijksarchief) 

o Persoons- en familiearchieven (het opbouwen van een vertrouwensband is 

belangrijk) 

 

- Hoe ga je om met privacygevoelige informatie in geschonken 

archiefstukken? 

De gemaakte afspraken kunnen aan het wettelijk kader worden aangepast. Bij de 

het opstellen van de overeenkomst kan hier specifiek naar verwezen worden. 

Uitzonderlijk kunnen verlengde termijnen toegestaan worden. 

- Kunnen weinig relevante stukken, die van hogerhand opgedrongen 

worden, toch geweigerd worden? 

De opmaak van een collectiebeleidsplan, dat door de gemeenteraad goedgekeurd 

wordt, kan voor meer zekerheid zorgen. 
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Focusgroep ‘Intergemeentelijke archiefwerking’ 
 

Donderdag 14 december 2017, 10.00-16.00 

Stadsarchief Poperinge en gemeentearchief Vleteren 

 

Deelnemers 
 

Leen Breyne: intergemeentelijk archivaris IGA Midwest 

Jochen Deprez: projectmedewerker IGA Midwest 

Frauke De Wilde: intergemeentelijk archivaris Land van Dendermonde 

Bram Dierckx: intergemeentelijk archivaris Balen-Dessel-Laakdal-Meerhout-Retie 

Tijs Goethals: intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren 

Glenn Hoens: archivaris Welzijnsband Meetjesland 

Nathalie Martens: archivaris Welzijnskoepel West-Brabant 

Annelies Mattheus: archivaris Welzijnsband Meetjesland 

Wouter Moyaert: archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Michiel Vandenabeele: archivaris Welzijnsband Meetjesland 

 

Inhoud van het overleg 
 

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de intergemeentelijke archivarissen van Vlaanderen 

werd besproken hoe de verschillende IGA’s zich organiseren. Er werd gekeken welke 

inbreng de deelnemende gemeenten hebben en dit onder meer op het vlak van financiën, 

depotwerking en personeelsinzet. Aan de hand van concrete voorbeelden werd 

praktijkervaring uitgewisseld. 

 

Personeelsinzet 
 

IGA Personeelslid - niveau Gemeenten Planning 

Balen-Dessel-
Laakdal-Meerhout-

Retie 

Bram Dierckx - A 5 
Week om week in een ander 
bestuur (met verdeelsleutel 1/5 

OCMW en 4/5 gemeente) 

Land van 
Dendermonde 

Frauke De Wilde - A 6 
Afhankelijk van de inbreng een 
vast aantal dagen per 

gemeente per ronde 

Midwest 

Leen Breyne - A 

5 + 1 

Twee dagen per week voor een 
bestuur (alle besturen) 

Jochen Deprez - B 
Twee dagen per week voor een 
bestuur (alle besturen) 

Ken Brouwers - C 
Twee dagen per week voor een 
bestuur (alle besturen) 
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IGA Personeelslid - niveau Gemeenten Planning 

Poperinge-Vleteren Tijs Goethals - A 2 
Drie dagen per vier weken in 
Vleteren - zeventien dagen per 
vier weken in Poperinge  

Welzijnsband 
Meetjesland 

Glenn Hoens - A 5 
Afhankelijk van de inbreng een 
vast aantal dagen per ronde 
(niet alle besturen) 

Annelies Mattheus - A 5 
Afhankelijk van de inbreng een 
vast aantal dagen per ronde 
(niet alle besturen) 

Michiel Vandenabeele - A 6 
Afhankelijk van de inbreng een 
vast aantal dagen per ronde 
(niet alle besturen) 

Welzijnskoepel 
West-Brabant 

Nathalie Martens - A 10 

Afhankelijk van de inbreng een 

vast aantal dagen per 
gemeente en/of OCMW per 
maand 

 

Bij IGA Midwest en de Welzijnsband Meetjesland werken meerdere personeelsleden 

intergemeentelijk, bij de overige diensten is slechts één personeelslid in verschillende 

gemeenten actief. In het Meetjesland werken de verschillende personeelsleden 

daarenboven enkel bij de hen toegewezen besturen. Het personeelslid dat voor Eeklo 

werkt, zal bijvoorbeeld niet in Zelzate actief zijn. Bij alle andere intergemeentelijke 

archieven werken alle personeelsleden voor alle besturen. 

De financiële inbreng van elk bestuur binnen een IGA vertaalt zich in het aantal uren dat 

de personeelsleden van het archief er actief zijn. Dit heeft uiteraard belangrijke gevolgen 

voor het takenpakket. Waar men vaker aanwezig is, kan een grotere hoeveelheid en een 

grotere diversiteit aan opdrachten uitgevoerd worden. 

Elk bestuur legt ook andere beleidsaccenten, waardoor de prioriteiten voor het archief 

binnen de verschillende gemeenten uiteenlopen. In de diverse besturen wordt daardoor 

met andere diensten samengewerkt. De dienst bevolking van Izegem roept, in 

tegenstelling tot de andere gemeenten van IGA Midwest, vaak de hulp in van de 

archiefdienst bij vragen van notarissen. In Poperinge verwacht het bestuur elke week drie 

openingsdagen voor de archiefbezoekers. Vleteren koos er voor om tweewekelijks de 

leeszaal open te stellen. Hierdoor zijn in het archief van Poperinge, naast de 

intergemeentelijke archivaris, twee halftijdse archiefmedewerkers actief. Zij werken niet 

voor Vleteren. Daar krijgt de archivaris vooral ondersteuning van de algemeen directeur, 

cultuurmedewerker en andere collega’s voor de vlotte werking van de dienst. 

 

Kennisdeling 
 

Eén van de belangrijkste voordelen van intergemeentelijke archiefwerking is de 

mogelijkheid om één werkwijze voor verschillende besturen toe te passen. Als 

personeelsleden een specifieke opleiding volgen, kan die nieuwe kennis vaak in meerdere 

gemeenten in de praktijk gebracht worden. Op die manier ontstaat binnen de IGA een 

uniform depotbeheer en een gelijklopende manier van inventariseren. Regelmatig worden 

selectielijsten voor dezelfde reeksen binnen verschillende gemeenten simultaan toegepast.  

Binnen IGA Midwest en Welzijnsband Meetjesland zorgt teamoverleg voor een vergelijking 

van de werking tussen de deelnemende besturen. Opportuniteiten of problemen worden 

op die manier besproken en resulteren in een uniforme aanpak. Deze vorm van overleg is 

overbodig bij intergemeentelijke archieven waar één archivaris alle gemeenten bedient. 
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Depot en leeszaal 
 

Alle documenten van de gemeenten die in Vlaanderen deel uitmaken van een IGA worden 

afzonderlijk in de desbetreffende gemeente bewaard. Elke bestuur stelt één of meerdere 

locaties ter beschikking die als archiefdepot ingericht worden. Om de gemeentelijke 

administratieve diensten optimaal toegang te verschaffen tot de archieven waar ze in hun 

dagelijkse werking gebruik van maken, worden in elke gemeente afspraken gemaakt rond 

het betreden van het depot. Vaak worden één of meerdere collega’s uit de administratie 

aangesproken om tijdens de afwezigheid van de archiefmedewerkers stukken uit de rekken 

te halen. Bij IGA Midwest zijn het, op een uitzondering na, altijd de diensten zelf die hun 

stukken uit het archiefdepot ophalen. 

Vooral IGA Poperinge-Vleteren heeft een vaste leeszaalwerking. Bij de oprichting werd ook 

bewust gekozen om in elke gemeente een eigen leeszaal te voorzien. De inwoners van 

beide gemeenten appreciëren de nabijheid en bereikbaarheid van hun eigen erfgoed en 

geschiedenis. Om de toegankelijkheid en raadplegingsmogelijkheden nog te vergroten 

kunnen stukken tijdelijk in de leeszaal van de andere gemeente ter beschikking gesteld 

worden. Dit gebeurt onder meer in functie van intensieve opzoekingen en steeds met 

duidelijke afspraken. 

Doordat er in Poperinge al een rijke archieftraditie was, kon heel wat kennis en ervaring 

gebruikt worden om de archiefbezoekers in Vleteren optimaal te ontvangen. Bij de 

inrichting van de nieuwe leeszaal in Vleteren in 2014 werd bewust gekozen om het archief 

en de bibliotheek in dezelfde ruimte onder te brengen. Dit werkt niet enkel 

kostenbesparend, maar komt ook de publiekswerking ten goede. Tentoonstellingen met 

archiefstukken plaatst men in de bibliotheek waardoor ook die bezoekers met het erfgoed 

in contact komen. 

In Izegem was Heemkring Ten Mandere al voor de oprichting van IGA Midwest bezig met 

het ontwikkelen van een publiekswerking binnen het archief. Ook in het Meetjesland zijn 

een aantal gemeenten ook geïnteresseerd om de leeszaalwerking verder uit te bouwen. De 

kennis en ervaring van Poperinge en Vleteren worden meegenomen. De beleidsaccenten 

die door elk afzonderlijk bestuur gelegd worden, zijn zeer bepalend voor het al dan niet 

ontwikkelen van een leeszaalwerking. 

 

Financiën 
 

Veel van de deelnemende besturen zouden, zonder het bestaan van een IGA, geen 

professionele archivaris in dienst genomen hebben. Het delen van de personeelskost is dan 

ook één van de belangrijkste motivaties om deze vorm van samenwerking aan te houden. 

Er werd ook al aangehaald dat de financiële inbreng van elke afzonderlijke gemeente 

bepalend is voor de personeelsinzet. Hierdoor kan een kleine gemeente toch een minimale 

maar efficiënte archiefwerking opbouwen. 

Elke deelnemende gemeente maakt daarnaast bij het opstellen van de begroting keuzes 

die bepalen waar de klemtoon van de archiefwerking gelegd kan worden. Bij één bestuur 

kan de aankoop van zuurvrij verpakkingsmateriaal prioritair zijn, terwijl een ander vooral 

inzet op het maken van een archieftentoonstelling. Er wordt overal vastgehouden aan de 

mogelijkheid om als bestuur, buiten de intergemeentelijke archiefwerking, een eigen 

financieel beleid te kunnen voeren. Hierdoor kan elke gemeente haar eigenheid behouden 

en de evolutie van het archiefbeheer zelf bepalen. 
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Het organiseren van groepsaankopen is een unieke mogelijkheid binnen de 

intergemeentelijke archiefwerking. Door met de verschillende gemeenten op hetzelfde 

ogenblik vergelijkbare producten aan te kopen, kunnen transport- en andere kosten 

bespaard of gedeeld worden. 

 

Projectmatige samenwerking 
 

Naast het delen van personeel en kennis, wordt ook het opzetten van gezamenlijke 

projecten eenvoudiger. Voor de beeldbankwerking en tentoonstellingen die de 

gemeentegrenzen overstijgen kan uit de diverse archiefcollecties materiaal gebruikt 

worden en kunnen historici van verschillende plaatsen samengebracht worden. Door deze 

actoren met elkaar te verbinden, kan kennis en ervaring uit eerdere (culturele) projecten 

kan maximaal ingezet worden. Tentoonstellingsmateriaal, projectoren, schermen… kunnen 

vaak ook intergemeentelijk gebruikt worden. 

Op administratief vlak zijn er andere mogelijkheden om tijdelijk samen te werken. 

Rolcontainers, verhuisdozen, karren… kunnen van de ene naar de andere gemeente 

overgebracht worden. Een tekort aan zuurvrij verpakkingsmateriaal kan, in afwachting van 

de levering van nieuw materiaal, aangevuld worden vanuit een ander bestuur. 

 

Conclusie: verbindende visie op intergemeentelijke archiefwerking 
 

De intergemeentelijke archieven van Vlaanderen richten zich vooral op het verbinden van 

verschillende besturen op het vlak van archiefwerking, zonder dat hierbij de eigen accenten 

van de gemeente verloren gaan. De focus van het samenwerken ligt dus op die elementen 

waar verbinding ook versterking betekent: het in dienst nemen van een professioneel 

archivaris, kennisdeling, financiële voordelen en projectmatige samenwerking. De 

eigenheid van elke gemeente wordt hierbij behouden: visie van de gemeente, financiële 

keuzemogelijkheden, nabijheid van het erfgoed en zelf het tempo van het archiefbeheer 

kunnen bepalen. 

 

 

 

 

 

 

Eigenheid gemeente A: visie, 

begroting, tempo en nabijheid 

 

Eigenheid gemeente B: visie, 

begroting, tempo en nabijheid 

 
Intergemeentelijke verbinding: 

archivaris, kennis, financiële 

en projectmatige voordelen 
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Focusgroep ‘Missie en visie’ 
 

Dinsdag 23 januari 2018, 10.00-13.00 

Stadsarchief Poperinge 

 

Moderator 

 
Jacqueline van Leeuwen: adviseur vorming FARO 

 

Deelnemers 
 

Leen Breyne: intergemeentelijk archivaris IGA Midwest 

Lieve Camforts: bibliothecaris Poperinge-Vleteren 

Herman Caulier: vrijwilliger ‘Vleteren verbeeldt’ en archiefbezoeker Vleteren 

Hilde Cuyt: erfgoedcoördinator Erfgoedcel CO7 

Jan Daschot: vrijwilliger ‘Poperinge verbeeldt’ en vrijwilliger Stadsarchief Poperinge 

Fleur Debaene: archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Jacques Destailleur: vrijwilliger Stadsarchief Poperinge en archiefbezoeker Poperinge 

Tijs Goethals: intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren 

Wouter Moyaert: archiefmedewerker Stadsarchief Poperinge 

Sabine Top: archiefbezoeker Poperinge 

Nele Vanderhaeghe: algemeen directeur Vleteren 

Loes Vandromme: schepen van cultuur en archief Stad Poperinge 

Isabelle Verheire: archiefconsulente Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen 

 

Methodiek 
 

De deelnemers werden in drie groepen onderverdeeld. De personeelsleden van de 

archiefdienst namen actief aan het debat deel en noteerden de bevindingen. Elke groep 

overlegde afzonderlijk tijdens vier denkoefeningen. Na elke oefening werden de resultaten 

met elkaar vergeleken.  

Groep 1 

- Tijs Goethals (secretaris) 

- Leen Breyne 

- Hilde Cuyt 

- Isabelle Verheire 
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Groep 2 

- Wouter Moyaert (secretaris) 

- Herman Caulier 

- Jacques Destailleur 

- Sabine Top 

Groep 3 

- Fleur Debaene (secretaris) 

- Lieve Campforts 

- Jan Daschot 

- Nele Vanderhaeghe 

- Loes Vandromme 

Uit de verschillende oefeningen werden kernbegrippen gehaald die achteraf door de 

personeelsleden van de archiefdienst in een concrete missie- en visietekst konden worden 

omgezet. Deze tekst werd ten slotte aan de deelnemers aan deze focusgroep 

teruggekoppeld.  

 

Oefening 1: wat maakt jullie uniek? 
 

De kernbegrippen die uit deze oefening gehaald werden: 

- Warm en gezellig 

- Vrienden 

- Laagdrempelig 

- Intergemeentelijk 

- Educatie 

- Het Wekelijks Nieuws 

- Private archieven 

 

Oefening 2: welke waarden motiveren jullie? 
 

Aan de hand van een waardenmuur/piramide werd nagegaan voor welke waarden het 

intergemeentelijk archief staat. Deze vormen de basis voor de visie van het archief: 

- Toegankelijk (inclusief warm) 

- Verbindend 

- Creatief (innovatief en publieksgericht) 

- Kwaliteitsvol 

 

Oefening 3: welke impact streven jullie na? 
 

De veranderingen die de archiefdienst wil realiseren zijn: 

- Bewustmaken van het verleden, de nieuwsgierigheid prikkelen 

- Het verleden gebruiken om de actualiteit te duiden 

- Naar buiten komen en binding zoeken met de maatschappij 

- De persoonlijke band met het verleden versterken 
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- De grote geschiedenis dichtbij brengen en die een gezicht geven 

- Verhalen (laten) vertellen 

- Mensen zelf laten ontdekken 

- Verwondering en inzicht bieden 

 

Oefening 4: welk beeld willen jullie oproepen? 
 

De kernbegrippen van deze oefening: 

- Verhalen 

- Veel invalshoeken 

- Het alledaagse als basis 

- Verzamelen 

- Een brede kijk 

- Verwondering en ontdekking 

- Spring eruit 

- Ontmoeten 

- Kindvriendelijk 

- Voor iedereen herkenbaar 

- Zelf maken 

- Gelaagd 

- Voetsporen 

- Zowel streekgebonden als lokaal 

- Toekomst 

 

Missie 
 

Het archief Poperinge-Vleteren biedt je een warme ontmoetingsplaats vol historische 

verwondering. We helpen je om de verzamelde verhalen uit het verleden zélf te ontdekken 

en voor de toekomst te bewaren. 

 

Visie 
 

Toegankelijk door 

- de unieke en warme sfeer 

- laagdrempelige dienstverlening 

- eenvoudig taalgebruik 

Verbindend door 

- respectvolle samenwerkingen 

- de enthousiasmerende werking 

- het opbouwen van zowel een breed als een lokaal netwerk  

- hulp voor en van vrijwilligers en bezoekers 

 

 

 



 

 

21 Focusgroepen 

Creatief door 

- innovatief te werken voor het huidige en toekomstige doelpubliek 

- met een ruime blik, ook buiten de erfgoedsector, de impact van het archief te 

vergroten 

- open te staan voor verbetering en voor de link met de actualiteit 

- met het lokale verhaal de grote geschiedenis dichterbij te brengen  

Kwaliteitsvol door 

- respectvol om te gaan met mensen, materialen en de lokale context 

- integriteit 

- professionaliteit 

 

 



INTERGEMEENTELIJK ARCHIEF 

POPERINGE-VLETEREN 

2018 

BIJLAGE 2: 
ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

 



 

 

 Organisatiestructuur 

Poperinge 
 

Gemeenteraad 

Burgemeester 

College van 

Burgemeester en 

Schepenen 

Algemeen 

directeur 

Financieel beheerder 
Dienst Integrale 

Veiligheid 

Preventieadviseur 

Interne diensten 

en Burgerzaken 

(26,5 VTE) 

RMNO Vrije tijd Techniek 

Omgevings-

vergunningen en 

Leefmilieu 

Mobiliteit 

Ondernemen 

Huisvesting 

Sport 

Cultuur 

Toerisme en 

Hopmuseum 

Jeugd 

Financiën 

Personeel en 

Organisatie 

(8,5 VTE) 

Archief 

(1,8 VTE) 

Dienst Openbare 

werken 

Uitvoeringsdienst 

Burgerzaken 

Informatie en 

ICT 



 

 

 Organisatiestructuur 

Vleteren 
 

Gemeenteraad 

Burgemeester 

College van 

Burgemeester en 

Schepenen 

Algemeen 

directeur 

Interne zaken 
Grondgebied 

zaken 
Burgerzaken 

Vrije tijd 

(11 VTE) 

Financiën 

Personeel en 

Organisatie 

ICT 

Communicatie 

Schoonmaak 

Financieel 

beheerder 

Jeugd en Sport 

Cultuur 

Toerisme 

Dorpshuizen 

Archief 

(0,2 VTE) 

Bevolking en 

Burgerlijke stand 

Rijbewijzen en 

Reispassen 

Strafregister 

Vreemdelingen 

Veiligheid en 

Preventie 

Ruimtelijke 

Ordening 

Milieu 

Mobiliteit 

Landbouw en 

Economie 

Technische 

Dienst 
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Statuten Interlokale Vereniging voor Archief- en Documentenbeheer in Poperinge en Vleteren 

Artikel 1: Oprichting 

Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten tot oprichting van de ‘Interlokale Vereniging voor 

Archief- en Documentenbeheer in de gemeenten Poperinge en Vleteren’. Zij wordt beheerst door de 

bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de diverse artikelen van deze 

overeenkomst. 

De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden op het ogenblik van de verlenging of mits 

goedkeuring van alle deelnemende gemeenten. 

Artikel 2: Doel van de vereniging 

De vereniging heeft tot doel: het beheer van de archieven van de gemeenten Poperinge en Vleteren. 

Dit archiefbeheer is het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden om een goede bewaring, 

ontsluiting en terbeschikkingstelling van archiefdocumenten te bewerkstelligen zonder afbreuk te 

doen aan de bevoegdheden van de colleges van burgemeester en schepenen inzake archiefzorg en 

van de gemeentesecretarissen inzake archiefbeheer. 

Artikel 3: Beherende gemeente 

De stad Poperinge wordt aangeduid als beherende gemeente tot uitvoering van de beslissingen van 

het beheerscomité en treedt in die zin op namens de interlokale vereniging. 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8970 Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge. 

Artikel 4: Duur van de vereniging - verlenging 

De vereniging wordt opgericht vanaf 30 september 2007 en loopt tot 31 december 2032. Deze 

periode kan verlengd worden met telkens zes jaar. Ten laatste drie maanden voor het einde van 

iedere periode nemen beide gemeentebesturen daartoe een beslissing, op voorstel van het 

beheerscomité. 

Artikel 5: Deelnemers 

De vereniging bestaat uit de gemeenten die onderhavige overeenkomst hebben goedgekeurd. 

Andere lokale overheden kunnen toetreden na een gemotiveerde beslissing van het beheerscomité 

en door de overeenkomst goed te keuren. 

In geval van toetreding van bijkomende deelnemers wordt een bijakte aan de overeenkomst 

toegevoegd. 

Deelnemers kunnen enkel uittreden op het ogenblik van de verlenging van de vereniging. 

Artikel 6: Beheerscomité - Adviescommissie 

De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité, dat samengesteld is uit één afgevaardigde 

van elke deelnemer.  

De afgevaardigden voor het beheerscomité worden aangewezen onder de leden van het college van 

burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. De eerste drie jaar van de legislatuur neemt 

de afgevaardigde van Poperinge het voorzitterschap waar, de volgende drie jaar neemt de 

afgevaardigde van Vleteren het voorzitterschap waar. 



Het beheerscomité komt minimaal 2 keer per jaar samen na oproeping door de voorzitter, minstens 

acht dagen vóór de vergadering. De uitnodiging vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering 

en de agenda. Samen met de agenda worden aan de leden alle relevante stukken opgestuurd. De 

afgevaardigde voor het beheerscomité wordt, in geval van verhindering, vervangen door diens 

plaatsvervanger in de adviescommissie. De vergaderingen van het beheerscomité zijn niet openbaar. 

De archivaris woont de vergaderingen bij en maakt het verslag op van de vergaderingen. De 

archivaris heeft geen stemrecht. Beslissingen worden steeds in consensus genomen.  

Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, overlegt over de wijze waarop de 

overeenkomst wordt uitgevoerd, legt prioriteiten inzake beleid en werking vast en formuleert 

adviezen naar de deelnemende gemeenten toe. De concrete invulling van de werkdagen en -uren 

van de archivaris in Poperinge en Vleteren wordt eveneens vastgesteld door het beheerscomité. Het 

beheerscomité kan een huishoudelijk reglement vaststellen en adviezen formuleren met betrekking 

tot de wijziging van de algemene overeenkomst of het huishoudelijk reglement. 

Het beheerscomité wordt bijgestaan door een adviescommissie. De leden van deze adviescommissie 

worden aangewezen onder de leden van de gemeenteraad. De adviescommissie is samengesteld uit 

drie vertegenwoordigers (met plaatsvervanger) van Poperinge (waaronder de afgevaardigde van het 

beheerscomité), de afgevaardigde (met plaatsvervanger) van het beheerscomité van Vleteren en de 

archivaris of zijn vervanger. Voor iedere vertegenwoordiger kan een plaatsvervanger aangeduid 

worden. De werking van de adviescommissie wordt door het beheerscomité vastgelegd in een 

huishoudelijk reglement. De archivaris of zijn vervanger maakt het verslag op van de vergaderingen. 

Artikel 7: Archivaris 

De intergemeentelijke archiefdienst wordt geleid door een voltijdse archivaris, die aangeworven 

wordt door de beherende gemeente (stad Poperinge). De archivaris werkt rondreizend over beide 

gemeenten op basis van 5/6 prestaties in Poperinge en 1/6 prestaties in Vleteren. De kerntaken van 

de archivaris omvatten: 

- samen met de ambtenaren een ordening uitwerken voor de administratief nog nuttige documenten 

en dossiers van de gemeenten (inclusief de digitale documenten), 

- toezicht houden op de ordening en bewaring van de administratief nog nuttige documenten en 

dossiers van de gemeenten (inclusief de digitale documenten), 

- documenten zonder administratief nut selecteren ter bewaring of ter vernietiging, overnemen in de 

archiefbewaarplaatsen, ordenen, beschrijven en in goede omstandigheden bewaren, 

- aanbieden van informatie over het archief aan de eigen ambtenaren, de burgers (in het kader van 

de openbaarheid van bestuur) en andere onderzoekers, 

- publiekswervend met het archief naar buiten komen door tentoonstellingen, opendeurdagen te 

organiseren, enz. 

De archivaris kan ook instaan voor andere lokale archieven zoals van de OCMW’s, de kerkfabrieken, 

de polders en wateringen of privé-archieven. 

De archivaris maakt jaarlijks een verslag op van de toestand, de werkzaamheden en de aanwinsten 

van de archiefdienst (= jaarverslag). Daarnaast maakt de archivaris ook jaarlijks voor elke 

deelnemende gemeente afzonderlijk een begroting en een financieel verslag op. 

 



Artikel 8: Bewaring en terbeschikkingstelling van het archief 

Alle documenten van beide gemeenten worden afzonderlijk in beide gemeenten bewaard. Beide 

gemeenten kiezen zelf de locatie(s) waar hun archief bewaard wordt en kiezen ook de locatie voor de 

publiekswerking. 

De openingsdagen en –uren voor publiekswerking worden vastgesteld door het college van 

burgemeester en schepenen van elke gemeente. Tijdens de openingsdagen en –uren voor het 

publiek is de archivaris aanwezig. 

Artikel 9: Archiefreglement 

Beide gemeenten kunnen ieder voor zich een gemeentelijk archiefreglement opmaken dat de 

werking van de archiefdienst, de openbaarheid van de archieven, het raadplegen en in bruikleen 

geven van archieven regelt. De archivaris staat in voor de opvolging van deze gemeentelijke 

reglementen. 

Artikel 10: Financieel beheer 

De beherende gemeente (stad Poperinge) financiert de wedde van de archivaris. De gemeente 

Vleteren betaalt 1/6 van de wedde van de archivaris terug aan de stad Poperinge op voorlegging van 

een financieel overzicht van de uitgaven. 

De eventuele subsidies voor de intergemeentelijke archiefdienst, die gestort worden op de rekening 

van de beherende gemeente, worden hierbij in rekening gebracht. 1/6 van de subsidies komt toe aan 

de gemeente Vleteren. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het te betalen aandeel. 

De verdeling van de kosten op basis van 5/6 en 1/6 is ook toepasselijk op eventuele vergoedingen die 

toegekend worden aan de archivaris en kosten voor deelname aan studiedagen en opleidingen. 

Beide gemeenten staan zelf afzonderlijk in voor de financiering van de infrastructuur (archiefruimte 

en rekken) en het archiveringsmateriaal (archiefdozen en ander opbergingsmateriaal) en voorzien 

daartoe de nodige kredieten op hun begroting. 

Artikel 11: Informatieverstrekking en evaluatie 

De verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité worden binnen de maand aan de leden 

en aan de gemeenteraadsleden toegestuurd. Deze verslagen vallen onder het decreet openbaarheid 

van bestuur. 

Het jaarverslag met evaluatie van de archiefdienst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad van beide gemeenten. 

Aldus gedaan te ……………. op …………………. in 2 exemplaren, waarvan beide partijen erkennen een 

exemplaar ontvangen te hebben. 
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Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Erfgoedcel CO7

De intergemeentelijke archiefdienst 

coördineert de regionale erfgoedbank op 

lokaal vlak en vormt de link tussen de 

vrijwilligers van Poperinge en Vleteren 

Verbeeldt en de Erfgoedcel. Het archief 

deelt expertise en werkt mee aan projecten 

van de Erfgoedcel (Erfgoedhaltes, 300 Jaar 

Grens, Erfgoedkids, 

reminiscentiekoffers,...). Bij het opmaken 

van de meerjarenplanning van de 

Erfgoedcel is de intergemeentelijke 

archiefdienst één van de adviserende 

instellingen. Erfgoedcel CO7, het 

Stadsarchief Ieper en het Stadsarchief 

Poperinge beheren samen de website 

Historische Kranten. Het archief helpt 

bezoekers die door de Erfgoedcel 

doorverwezen zijn voor advies rond 

archiefbeheer, schenkingen, 

digitalisering,... De archivaris van 

Poperinge en Vleteren is lid van de 

Stuurgroep van de Erfgoedcel.

Zeer regelmatig

Erfgoecel CO7 coördineert samen met 

Achthoek en de gemeente Kortemark 

'Westhoek verbeeldt' op regionaal vlak 

en zorgt voor de technische en logistieke 

basis van de erfgoedbank. 

Ondersteuning bij onder meer 

promotiecampagnes, 

digitaliseringsprojecten, depotbeheer en 

projecten van het archief (brochure Hoe 

archiveren?, folders, tentoonstelling 

Permeke tot Permeke,…). De Erfgoedcel 

helpt bezoekers die door het archief 

doorverwezen zijn voor 

subsidieaanvragen, regionale 

projecten,... De Erfgoedcel kent jaarlijks 

subsidies toe aan de archiefdienst als 

Erkend Cultureel Archief.

Zeer regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

Intergemeentelijke Onroerend 

Erfgoeddienst CO7

IOED CO7 is onroerend erfgoeddienst 

onder de koepel van CO7. Het archief deelt 

expertise en werkt mee aan 

tentoonstellingen en archeologische 

opgravingen door het ter beschikking 

stellen van historische bronnen en 

informatie.

Regelmatig

IOED CO7 stelt archeologische en 

andere kennis en voorwerpen uit 

opgravingen ter beschikking, onder 

meer voor tentoonstellingen (De Kroniek 

van Poperinge, Een blik onder de Markt, 

Post Mortem 2016,...). De rapporten van 

archeologische opgravingen worden aan 

de archiefdienst overgemaakt.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

vzw Vrienden van het Poperings Archief 

(VPA)

Het Stadsarchief Poperinge stelt 

depotruimte ter beschikking voor de 

bewaring van documentatie verzameld 

door vzw VPA. De vereniging krijgt 

professioneel advies onder andere over 

archiefbeheer.  Voor specifieke projecten 

en evenementen wordt samengewerkt 

(Erfgoeddag, voorstelling publicaties, 

cursussen stamboomonderzoek,...). De 

leeszaal van het archief wordt gratis ter 

beschikking gesteld voor vergaderingen en 

lessen.

Zeer regelmatig

De Vrienden van het Poperings Archief 

stellen interessante documentatie ter 

beschikking die door personeelsleden en 

bezoekers van het archief gebruikt kan 

worden. Ze maken beginnende 

bezoekers wegwijs in de archiefstukken 

en organiseren cursussen paleografie en 

stamboomonderzoek. Ze maken nadere 

toegangen tot de archiefstukken en 

publicaties en stellen die ter beschikking 

van de bezoekers. Ze digitaliseren en 

ontsluiten hun eigen collecties online. 

Voor specifieke projecten en 

evenementen wordt samengewerkt, 

onder meer door het aanleveren van 

historische informatie bij 

tentoonstellingen. Men helpt zo mee aan 

het verhogen van de zichtbaarheid van 

de archiefdienst. Doorverwijzen van 

bezoekers en historische kennisdeling.

Zeer regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Stadsarchief Ieper

Erfgoedcel CO7, het Stadsarchief Ieper en 

het Stadsarchief Poperinge beheren samen 

de website Historische Kranten. De 

archiefdienst bezorgt afgedwaalde stukken 

van of over Ieper die in Poperinge en 

Vleteren aangeboden worden aan het 

Stadsarchief Ieper. De archieven wisselen 

kennis uit en werken samen voor bepaalde 

projecten en evenementen (brochure en 

vormingsmomenten Hoe archiveren?)

Regelmatig

Erfgoedcel CO7, het Stadsarchief Ieper 

en het Stadsarchief Poperinge beheren 

samen de website Historische Kranten. 

De archiefdienst bezorgt afgedwaalde 

stukken van of over Poperinge en 

Vleteren aan de desbetreffende 

archiefdienst. Doorverwijzen van 

bezoekers en professionele kennisdeling.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Westvlaams Archievenplatform

Actieve deelname aan de jaarlijkse 

bijeenkomst. Poperinge was gaststad in 

2011 en de archivaris was gastspreker in 

2013.

1 maal per jaar

Het bieden van professionele vorming, 

creëren van een professioneel netwerk 

en het uitwisselen van ervaring en 

informatie.

1 maal per jaar

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

Gesubsidieerde archiefdiensten West-

Vlaanderen

Actieve deelname aan de jaarlijkse 

bijeenkomst.
1 maal per jaar

Het bieden van professionele vorming, 

creëren van een professioneel netwerk 

en het uitwisselen van ervaring en 

informatie.

1 maal per jaar

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Rijksarchief Brugge

Doorverwijzen van bezoekers en 

historische kennisdeling.
Sporadisch

Het Rijksarchief Brugge helpt bezoekers 

die door het archief doorverwezen zijn 

voor het raadplegen van 

parochieregisters en andere 

archiefstukken. Het Rijksarchief Brugge 

verleent, in naam van het Algemeen 

Rijksarchief toelating voor de 

vernietiging van archieven van 

Poperinge en Vleteren.

Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Algemeen Rijksarchief

De intergemeentelijke archiefdienst 

bezorgt afgedwaalde stukken en archief 

zonder lokale of regionale relevantie dat in 

Poperinge en Vleteren aangeboden werd 

aan het Algemeen Rijksarchief.

Sporadisch

Het Algemeen Rijksarchief verleent 

toelating voor de vernietiging van 

archieven van Poperinge en Vleteren. 

Men stelt online de parochieregisters van 

Poperinge en Vleteren ter beschikking an 

bezoekers.

Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
vzw Onzen Heertje

Het Stadsarchief Poperinge bewaart en 

ontsluit het geschonken archief van vzw 

Onzen Heertje. De vereniging krijgt 

professioneel advies over onder andere 

archiefbeheer.  Voor specifieke projecten 

en evenementen wordt samengewerkt 

(Kroniek van Poperinge, Erfgoeddag, 

databank,…).

Zeer regelmatig

Voor specifieke projecten en 

evenementen wordt samengewerkt, 

onder meer door het uitlenen van 

voorwerpen voor tentoonstellingen. Men 

helpt zo mee aan het verhogen van de 

zichtbaarheid van de archiefdienst. 

Onzen Heertje geeft advies bij vragen 

rond religieus erfgoed en archief. 

Zeer regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Heemkring Aan de Schreve

De vereniging krijgt professioneel advies 

over onder andere archiefbeheer.  Voor 

specifieke projecten en evenementen 

wordt samengewerkt (tentoonstelling 70 

jaar Bevrijding, tentoonstelling van 

Affiches WO II,…). Het stadsarchief 

digitaliseert specifieke historische 

publicaties van Aan de Schreve.

Sporadisch

Voor specifieke projecten en 

evenementen wordt samengewerkt, 

onder meer door het uitlenen van 

voorwerpen voor tentoonstellingen. Men 

helpt zo mee aan het verhogen van de 

zichtbaarheid van de archiefdienst. 

Doorverwijzen van bezoekers en 

historische kennisdeling.

Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Begraafplaatsen Vleteren

De archiefdienst van Vleteren helpt mee 

aan het up-to-date houden van de website 

van de begraafplaatsen en de website van 

oud-strijders van Vleteren. Bezoekers 

worden naar de website doorverwezen.

Regelmatig
Ter beschikking stellen van de databank 

over de begraafplaatsen van Vleteren.
Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Westhoekvertellers

De Westhoekvertellers krijgen uitleg bij 

specifieke historische vragen en 

professioneel advies over archiefbeheer. 

De archiefdienst stelt digitale foto's en 

scans van archiefstukken ter beschikking.

Regelmatig

Door het gebruik van materiaal uit de 

archiefdienst helpen de 

Westhoekvertellers mee aan het 

verhogen van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst. Doorverwijzen van 

bezoekers en historische kennisdeling.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Doos Gazette

De redactie van Doos Gazette krijgt uitleg 

bij specifieke historische vragen. De 

archiefdienst stelt digitale foto's en scans 

van archiefstukken ter beschikking.

Regelmatig

Door het gebruik van materiaal uit de 

archiefdienst helpt Doos Gazette mee 

aan het verhogen van de zichtbaarheid 

van de archiefdienst. Doorverwijzen van 

bezoekers en historische kennisdeling.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

The Church of Jesus Christ of Latter-

day Saints

De intergemeentelijke archiefdienst stelde 

de registers van burgerlijke stand en de 

bevolkingsregisters ter beschikking om er 

microfilms van te maken. Een kopie van 

die microfilms wordt als back-up door de 

archiefdienst bewaard. Doorverwijzen van 

bezoekers naar gedigitaliseerde 

archiefstukken.

Men stelt de registers van de burgerlijke 

stand en de bevolkingsregisters van 

Poperinge en Vleteren op microfilm en/of 

online ter beschikking van de bezoekers.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Archiefbank Vlaanderen

Via Probat wordt informatie aangeleverd 

over privé-archieven uit de collectie van 

het Stadsarchief Poperinge en het 

Gemeentearchief van Vleteren.

2 maal per jaar

Door het online plaatsen van gegevens 

over privé-archieven helpt Archiefbank 

Vlaanderen mee aan het verhogen van 

de zichtbaarheid van de archiefdienst.

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Netwerk 

van verschillend erfgoedbibliotheken)

De periodieken uit de collectie van het 

Stadsarchief Poperinge zijn opgenomen in 

de website Krantencatalogus.be. Bij 

wijzigingen worden de gegevens 

geüpdatet.

Sporadisch

Door het online plaatsen van gegevens 

over periodieken helpt de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek mee aan het 

verhogen van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
vzw Epitaaf

Het Stadsarchief Poperinge ondersteunde 

het project Westhoek zonder Grenzen, 

waarbij vzw Epitaaf samen met vrijwilligers 

de begraafplaats Rekhof inventariseerde. 

De archiefdienst hielp mee aan het maken 

van een Erfgoedwandeling en leverde 

historische informatie voor rondleidingen 

op de begraafplaats en de databank. Het 

stadsarchief beheert de databank van het 

Rekhof die door vzw Epitaaf opgemaakt 

werd.

Regelmatig

Ter beschikking stellen een databank en 

van (kunst)historische informatie over 

funerair erfgoed.

Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Gidsenkring Poperinge

Het archief deelt expertise en werkt mee 

aan rondleidingen en gidsbeurten door het 

ter beschikking stellen van historische 

bronnen en informatie (Permeke tot 

Permeke, Erfgoedwandeling Poperinge, 450 

Jaar Beeldenstorm,…).

Sporadisch

Door gebruik te maken van historische 

bronnen, helpen de gidsen mee aan het 

verhogen van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.

Sporadisch

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Provinciale Archiefdienst

De intergemeentelijk archivaris is lid van 

de provinciale Archiefcommissie. De 

intergemeentelijke archiefdienst bezorgt 

afgedwaalde stukken en archief zonder 

lokale, maar met regionale relevantie dat 

in Poperinge en Vleteren aangeboden werd 

aan het Provinciaal Archief. Bezorgen van 

feedback voor Probat en andere 

initiatieven.  Doorverwijzen van bezoekers 

en historische kennisdeling.

Zeer regelmatig

Ter beschikking stellen van het 

archiefbeheersprogramma Probat. 

Ondersteuning aan de lokale werking, 

uitwisseling van ervaring en informatie 

via de provinciale archiefconsulente. Ter 

beschikking stellen van archiefstukken 

voor tentoonstellingen en evenementen.

Zeer regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

Collegagroep 

Archiefcollectiebeleidsplan

Het initiatief voor het opstarten van deze 

collegagroep werd door de 

intergemeentelijke archiefdienst genomen. 

Door het volgen van het stappenplan kon 

de archiefdienst de opgedane kennis en 

ervaring met de overige archiefdiensten 

delen.

4 maal per jaar

Uitwisselen van relevante ervaring en 

informatie met betrekking tot het 

opmaken van een 

archiefcollectiebeleidsplan.

4 maal per jaar

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Overige archiefdiensten

Uitwisseling van ervaring en informatie. 

Ter beschikking stellen van archiefstukken 

voor tentoonstellingen en evenementen. 

Doorverwijzen van bezoekers en 

historische kennisdeling.

Regelmatig

Uitwisseling van ervaring en informatie. 

Ter beschikking stellen van 

archiefstukken voor tentoonstellingen en 

evenementen. Doorverwijzen van 

bezoekers en historische kennisdeling.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Contentparnters VIAA

Ter beschikking stellen van de audiovisuele 

collectie van de archiefdienst voor intern 

gebruik bij andere contentpartners.

Regelmatig

Ter beschikking stellen van de 

audiovisuele collectie van de 

contentpartners voor intern gebruik bij 

de eigen archiefdienst.

Regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties
Achthoek en gemeente Kortemark

De intergemeentelijke archiefdienst 

coördineert de regionale erfgoedbank op 

lokaal vlak.

Regelmatig

Achthoek en de gemeente Kortemark 

coördineren samen met Erfgoedcel CO7 

'Westhoek verbeeldt' op regionaal vlak 

en zorgt voor de technische en logistieke 

basis van de erfgoedbank.

Regelmatig

Andere archieven en 

erfgoedorganisaties

Lokale coördinatoren 'Westhoek 

verbeeldt'

Actieve deelname aan de jaarlijkse 

bijeenkomsten van het lokaal 

coördinatorenoverleg.

Regelmatig

Het bieden van professionele vorming, 

creëren van een professioneel netwerk 

en het uitwisselen van ervaring en 

informatie.

Regelmatig

Bewaargevers en schenkers van 

archieven (andere dan 

stadsdiensten)

Schenkers Gemeentearchief Vleteren

Het Gemeentearchief Vleteren bewaart en 

ontsluit het geschonken privaatrechterlijk 

archief op een professionele manier. Het 

geschonken archief wordt gepromoot bij de 

bezoekers van de archiefdienst. Schenkers 

kunnen rekenen op professionele 

begeleiding bij het beheren van hun 

privaatrechterlijke archieven.

Regelmatig

Door het schenken van privaatrechterlijk 

archief vergroot de veelheid aan 

historische informatie die de dienst ter 

beschikking kan stellen. Op deze manier 

helpen schenkers mee aan het verhogen 

van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.

Regelmatig

Bezoekers Internationale bezoekers

Uitvoeren van genealogische opzoekingen 

per briefwisseling. Helpen zoeken naar 

historische informatie via briefwisseling, 

telefonisch of in de leeszaal. Doorverwijzen 

naar andere archiefinstellingen.

Zeer regelmatig

De resultaten van hun onderzoek 

breiden de historische kennis over de 

streek en zijn inwoners uit en helpen zo 

andere bezoekers verder.

Zeer regelmatig

Bezoekers Nationale bezoekers

Uitvoeren van genealogische opzoekingen 

per briefwisseling. Helpen zoeken naar 

historische informatie via briefwisseling, 

telefonisch of in de leeszaal. Doorverwijzen 

naar andere archiefinstellingen.

Zeer regelmatig

De resultaten van hun onderzoek 

breiden de historische kennis over de 

streek en zijn inwoners uit en helpen zo 

andere bezoekers verder.

Zeer regelmatig

Bezoekers Regionale bezoekers

Helpen zoeken naar historische of 

genealogische informatie via 

briefwisseling, telefonisch of in de leeszaal. 

Doorverwijzen naar andere 

archiefinstellingen. Regionale bezoekers 

kunnen rekenen op professionele 

begeleiding bij het beheren van hun 

privaatrechterlijke archieven, onder meer 

door de brochure 'Hoe archiveren?'

Zeer regelmatig

De resultaten van hun onderzoek 

breiden de historische kennis over de 

streek en zijn inwoners uit en helpen zo 

andere bezoekers verder. Regelmatige 

bezoekers schenken vaak relevant 

privaatrechterlijk archief.

Zeer regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Bezoekers Inwoners Poperinge en Vleteren

Helpen zoeken naar historische of 

genealogische informatie via 

briefwisseling, telefonisch of in de leeszaal. 

Doorverwijzen naar andere 

archiefinstellingen. Lokale bezoekers 

kunnen rekenen op professionele 

begeleiding bij het beheren van hun 

privaatrechterlijke archieven, onder meer 

door de brochure 'Hoe archiveren?' Actief 

verstrekken van historische informatie over 

hun woonplaats (Erfgoedhaltes, 

Erfgoedwandeling, tentoonstellingen,...).

Zeer regelmatig

De resultaten van hun onderzoek 

breiden de historische kennis over de 

streek en zijn inwoners uit en helpen zo 

andere bezoekers verder. Regelmatige 

bezoekers schenken vaak relevant 

privaatrechterlijk archief. Door feedback 

van lokale bezoekers wordt de 

dienstverlening en het delen van 

accurate, historische kennis verbeterd.

Zeer regelmatig

Bezoekers Verenigingen Poperinge en Vleteren

Helpen zoeken naar historische informatie. 

Doorverwijzen naar andere 

archiefinstellingen. Verenigingen kunnen 

rekenen op professionele begeleiding bij 

het beheren van hun archieven, onder 

meer door de brochure 'Hoe archiveren?', 

rondleidingen in het archief en 

voorstellingen bij de verschillende raden 

(jeugdraad, cultuurraad, sportraad,...).

Regelmatig

Nauw contact met verenigingen leidt tot 

de schenking van relevant 

privaatrechterlijk archief.

Regelmatig

Bezoekers
Bedrijven en handelaars Poperinge en 

Vleteren

Helpen zoeken naar historische informatie. 

Doorverwijzen naar andere 

archiefinstellingen. Bedrijven kunnen 

rekenen op professionele begeleiding bij 

het beheren van hun archieven. 

Affichecampagnes in de winkelstraten 

zorgen voor een positieve respons bij 

handelaars en klanten.

Regelmatig

Nauw contact met bedrijven leidt tot de 

schenking van relevant privaatrechterlijk 

archief en samenwerking bij projecten 

(affichecampagnes, Open 

Monumentendag,…). Door 

samenwerking helpen bedrijven mee 

aan het verhogen van de zichtbaarheid 

van de archiefdienst.

Regelmatig

Bezoekers Roularta

Het stadsarchief bewaart, beheert en 

digitaliseert de kranten- en fotocollectie 

van Het Wekelijks Nieuws. Helpen zoeken 

naar historische informatie, oude foto's en 

krantenartikels uit hun eigen archief.

Regelmatig

Door de publicatie van artikels, reeksen, 

interviews,… helpen de redacteurs mee 

aan het verhogen van de zichtbaarheid 

van de archiefdienst.

Sporadisch

Bezoekers Andere media

Helpen zoeken naar historische informatie. 

Doorverwijzen naar andere 

archiefinstellingen.

Sporadisch

Door de publicatie van artikels, reeksen, 

interviews,… of het uitzenden van 

opnames, helpt men mee aan het 

verhogen van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.

Sporadisch

Bezoekers
Facebookcommunity Stadsarchief 

Poperinge

Het aanbieden van laagdrempelige 

historische informatie. Beantwoorden van 

vragen van bezoekers en doorverwijzen 

naar andere (archief)instellingen.

Zeer regelmatig

Door het geven van commentaar en het 

delen van berichten vergroot de 

historische kennis en verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Zeer regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Bezoekers
Facebookcommunity Vleteren en 

Poperinge

Het aanbieden van laagdrempelige 

historische informatie. Beantwoorden van 

vragen van bezoekers en doorverwijzen 

naar andere (archief)instellingen.

Sporadisch

Door het geven van commentaar en het 

delen van berichten vergroot de 

historische kennis en verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Sporadisch

Bezoekers Cursisten paleografie

Het ter beschikking stellen van de leeszaal 

en lesmateriaal voor de cursus Paleografie, 

georganiseerd door vzw Vrienden van het 

Poperings Archief.

9 maal per jaar

Tijdens de lessen paleografie worden 

oude teksten getranscribeerd en worden 

nadere toegangen gemaakt op de 

historische bronnen.

9 maal per jaar

Bezoekers Genealogisch bureaus en notarissen

Helpen zoeken naar historische en 

genealogische informatie. Doorverwijzen 

naar andere archiefinstellingen. 

Regelmatig

Ondersteunende organisaties FARO

Deelname aan activeiten en projecten 

(collegagroep Label Erkend Cultureel 

Archief, collegagroep 

Archiefcollectiebeleidsplan, reminiscentie, 

Erfgoeddag,…)

Sporadisch

Ondersteuning van de werking van de 

archiefdienst door advies, studiedagen, 

inrichten collegagroep,… Door de 

organisatie van lokale evenementen 

tijdens Erfgoeddag verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Regelmatig

Ondersteunende organisaties Gebruikersgroep Probat

Actieve deelname aan de jaarlijkse 

bijeenkomst. Bezorgen van feedback over 

de frontoffice en backoffice van Probat. 

Verhogen van de zichtbaarheid van Probat.

Regelmatig

Het creëren van een professioneel 

netwerk en het uitwisselen van ervaring 

en informatie rond archiefbeheer.

1 maal per jaar

Ondersteunende organisaties Provinciale Cultuurdienst
Actieve deelname aan vergaderingen rond 

depotbeheer en Erfgoed in zicht.
Sporadisch

Ondersteuning van de werking van de 

archiefdienst door advies over 

depotbeheer en het ter beschikking 

stellen van meetapparatuur 

(datalogger). Het ter beschikking stellen 

van AdLib voor de inventarisatie van 

voorwerpen uit het archiefdepot.

Regelmatig

Ondersteunende organisaties CO7

Medewerking aan projecten en 

evenementen. Professionele begeleiding bij 

het beheren van het archief van CO7.

Regelmatig
Medewerking aan projecten en 

evenementen.
Regelmatig

Ondersteunende organisaties Herita
Actieve deelname aan Open 

Monumentendag.
1 maal per jaar

Door de organisatie van Open 

Monumentendag verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

1 maal per jaar



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Ondersteunende organisaties VIAA - PACKED

Aanleveren van audiovisueel archief. 

Beschrijven van de eigen audiovisuele 

collectie in het registratiesysteem AMS.

Regelmatig

Laten digitaliseren van de audiovisuele 

collectie van de archiefdienst. Bewaren 

en afleveren van digitale kopies van de 

audiovisuele collectie. De audiovisuele 

collectie ter beschikking stellen aan 

andere content partners, het onderwijs 

en andere belanghebbenden. Het 

aanbieden van een platform (CEST) met 

onder meer technische ondersteuning bij 

het toegankelijk maken van digitale 

collecties.

Regelmatig

Onderwijs en onderzoek Lagere scholen Poperinge en Vleteren

Aanbieden van rondleidingen en educatie. 

Scholen kunnen rekenen op professionele 

begeleiding bij het beheren van hun 

archieven. Projectmatige samenwerking 

aan archief- en erfgoedgerelateerde 

projecten. Ter beschikking stellen van 

audiovisuele collectie via VIAA.

Sporadisch
Het verhogen van de zichtbaarheid van 

de archiefdienst.
Sporadisch

Onderwijs en onderzoek Middelbare scholen Poperinge

Aanbieden van rondleidingen en educatie. 

Scholen kunnen rekenen op professionele 

begeleiding bij het beheren van hun 

archieven. Projectmatige samenwerking 

aan archief- en erfgoedgerelateerde 

projecten. Ondersteuning van leerlingen 

voor taken en eindwerken bij de les 

Geschiedenis. Ter beschikking stellen van 

audiovisuele collectie via VIAA.

Regelmatig

Het verhogen van de zichtbaarheid van 

de archiefdienst. Het bezorgen van 

onderzoeksresultaten breidt de 

historische kennis over de streek uit.

Regelmatig

Onderwijs en onderzoek Hogescholen

Ondersteunen van studenten bij het maken 

van papers en eindwerken. Ter beschikking 

stellen van audiovisuele collectie via VIAA.

Regelmatig

Het verhogen van de zichtbaarheid van 

de archiefdienst. Het bezorgen van 

onderzoeksresultaten breidt de 

historische kennis over de streek uit.

Regelmatig

Onderwijs en onderzoek Universiteiten

Ondersteunen van studenten bij het maken 

van papers en eindwerken. De 

archiefdienst biedt de mogelijkheid om 

stages te begeleiden (onder meer de 

opleiding Archivistiek). Ter beschikking 

stellen van audiovisuele collectie via VIAA.

Regelmatig

Het verhogen van de zichtbaarheid van 

de archiefdienst. Het bezorgen van 

onderzoeksresultaten breidt de 

historische kennis over de streek uit.

Regelmatig

Onderwijs en onderzoek Provinciale School voor Bestuursrecht

De archiefdienst biedt de mogelijkheid om 

stages te begeleiden bij de opleiding 

Archiefbeheer.

Sporadisch

Onderwijs en onderzoek VormingPlus
Logistieke en communicatieve ondersteuning bij 

opleidingen en vorming.
Sporadisch

De organisatie van vorming rond het maken 

van erfgoedgerelateerde thema's.
Sporadisch

Openbare Diensten
Alle interne openbare diensten van 

Poperinge en Vleteren

Archiefbeheer. Opzoeken van historische 

documenten in (semi)-dynamisch en 

statisch archief.

Zeer regelmatig

Overdracht van archieven naar de 

archiefdepots. Doorverwijzen van 

bezoekers naar de archiefdienst.

Zeer regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Openbare Diensten Bibliotheek Poperinge

Door het organiseren van historische 

tentoonstellingen in de bibliotheek 

verhoogt de zichtbaarheid van de 

bibliotheek. De boekencollecties van de 

bibliotheek en de archiefdienst worden 

onderling uitgewisseld en aangevuld. De 

organisatie van 10 Jaar De Letterbeek 

gebeurde door nauwe samenwerking 

tussen Stadsarchief Poperinge en 

Bibliotheek Poperinge.

Zeer regelmatig

De bibliotheek voert de handbibliotheek 

van de archiefdienst in, binnen het door 

hen gebruikte beheerssysteem. De 

bibliotheek stelt ruimte en infrastructuur 

ter beschikking voor tijdelijke historische 

tentoonstellingen. De bibliotheek zorgt 

voor het uitlenen van de 

reminiscentiekoffers.

Zeer regelmatig

Openbare Diensten Wereldoorlog I-cel Poperinge

Beide diensten wisselen historische 

informatie uit. De archiefdienst stelt 

stukken ter beschikking voor 

tentoonstellingen. Bezoekers worden 

doorverwezen.

Regelmatig

De Wereldoorlog I-cel helpt bij het 

digitaliseren van archief over de Eerste 

Wereldoorlog. Door het tentoonstellen 

van archiefstukken verhoogt men de 

zichtbaarheid van de archiefdienst. Voor 

specifieke projecten wordt 

samengewerkt (Groote Beweging, 

bezoekerscentrum Lijssenthoek, Dood 

met de Kogel,...)

Regelmatig

Openbare Diensten Hopmuseum Poperinge

Beide diensten wisselen historische 

informatie uit. De archiefdienst stelt 

stukken ter beschikking voor 

tentoonstellingen. Bezoekers worden 

doorverwezen. Het stadsarchief Poperinge 

stelt depotruimte ter beschikking en 

fungeert als kenniscentrum van het 

Hopmuseum.

Zeer regelmatig

Het Hopmuseum helpt bij het 

digitaliseren van archief over hop. Men 

stelt ruimte en infrastructuur ter 

beschikking voor tijdelijke 

tentoonstellingen en verhoogt zo de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Regelmatig

Openbare Diensten Toeristische dienst Poperinge

Aanleveren van historische informatie voor 

producten van de toeristische dienst 

(brochures, website, informatieborden,…)

Regelmatig

Door naamsvermelding op toeristische 

producten (Erfgoedwandeling, Rekhof,…) 

verhoogt de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.

Regelmatig

Openbare Diensten Cultuurdienst Poperinge

Samenwerking bij tentoonstellingen en 

andere publieksevenementen (Permeke tot 

Permeke, 300 jaar Grens, 450 Jaar 

Beeldenstorm,...). Actieve deelname aan 

het intern cultuuroverleg.

Zeer regelmatig

De cultuurdienst stelt 

tentoonstellingsmateriaal, 

communicatiemiddelen en technische 

ondersteuning ter beschikking van de 

archiefdienst. Naamsvermelding bij 

publieksevenementen verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Zeer regelmatig

Openbare Diensten Jeugddienst Poperinge

Samenwerking bij tentoonstellingen en 

andere publieksevenementen (Popsjot, 

kampfoto's,…). De jeugdverenigingen 

krijgen professioneel advies over 

archiefbeheer.

Sporadisch

Naamsvermelding bij 

publieksevenementen verhoogt de 

zichtbaarheid van de archiefdienst.

Sporadisch



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Openbare Diensten Gemeentelijke adviesraden

Door de archiefdienst bij de verschillende 

gemeentelijke adviesraden voor te stellen, 

weten verenigingen waar ze terecht 

kunnen voor professioneel advies over 

archiefbeheer en waar ze archief kunnen 

schenken.

Sporadisch

Door het schenken van privaatrechterlijk 

archief vergroot de veelheid aan 

historische informatie die de dienst ter 

beschikking kan stellen. Op deze manier 

helpen schenkers mee aan het verhogen 

van de zichtbaarheid van de 

archiefdienst.

Regelmatig

Openbare Diensten OCMW Poperinge

Overleg over archiefbeheer tussen de 

verantwoordelijken en de archiefdienst. 

Het stadsarchief bewaart en ontsluit het 

statisch archief van het OCMW en beheert 

het dynamisch archief van het OCMW.

Sporadisch

Door het ter beschikking stellen van hun 

statisch archief, verhoogt het OCMW de 

historische kennis over de streek.

Regelmatig

Openbare Diensten OCMW Vleteren

Het archief van de rechtsvoorgangers van 

het OCMW (tot 1977) wordt integraal 

bewaard en ontsloten door het 

gemeentearchief van Vleteren. Op het vlak 

van archiefbeheer is er een intense 

samenwerking.

Regelmatig

Door het ter beschikking stellen van hun 

statisch archief, verhoogt het OCMW de 

historische kennis over de streek.

Regelmatig

Openbare Diensten
Beheerscomité intergemeentelijke 

archiefdienst

De archiefdienst verzorgt het 

secretariaatswerk voor het beheerscomité 

(opmaken verslagen vergaderingen, sturen 

van uitnodigingen, opmaken 

jaarverslagen,…)

3 maal per jaar
Het besturen van de intergemeentelijke 

archiefdienst.
Permanent

Openbare Diensten Dienst Burgerlijke Stand Poperinge

Uitwisselen van informatie over 

genealogie. Doorverwijzen van bezoekers 

naar de recente registers van burgerlijke 

stand en de bevolkingsregisters. 

Aanleveren van historische informatie bij 

jubilea.

Zeer regelmatig

Doorverwijzen van bezoekers naar de 

oudere registers van burgerlijke stand 

en bevolkingsregisters.

Zeer regelmatig

Openbare Diensten Dienst Burgerlijke Stand Vleteren

Uitwisselen van informatie over 

genealogie. Doorverwijzen van bezoekers 

naar de recente registers van burgerlijke 

stand en de bevolkingsregisters.

Regelmatig

Doorverwijzen van bezoekers naar de 

oudere registers van burgerlijke stand 

en bevolkingsregisters.

Regelmatig

Openbare Diensten
College van Burgemeester en 

Schepenen

Aanleveren van historische informatie voor 

toespraken, projecten en evenementen. 

Informeren over projecten en 

evenementen waarbij de archiefdienst 

betrokken is.

Regelmatig

Bespreken en goedkeuren van 

ontwerpen van collegebesluiten. 

Toekennen van budget aan de 

archiefdienst.

Regelmatig

Openbare Diensten Gemeenteraad

Aanleveren van historische informatie voor 

projecten en evenementen (onder meer 

straatnaamgeving).

Sporadisch
Goedkeuren jaarverslag van de 

intergemeentelijke archiefdienst.
Sporadisch

Openbare Diensten Secretaris
Uitvoeren van het archiefbeheer van 

Poperinge en Vleteren
Permanent

Verdedigen van de belangen van de 

archiefdienst.
Regelmatig

Openbare Diensten IT

Aanleveren van teksten en beeldmateriaal 

voor de website. Samenwerking op het 

vlak van beheer van digitaal archief.

Regelmatig

Technische ondersteuning bij 

digitaliseringsprojecten. Aanleveren en 

onderhoud van hardware en software 

van de archiefdienst.

Regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Openbare Diensten P&O

Maandelijks overleg met het diensthoofd 

P&O. Aanleveren van stand van zaken van 

de archiefdienst.

Zeer regelmatig

Deelname aan maandelijks overleg. 

Evaluatie van de personeelsleden van de 

archiefdienst.

Zeer regelmatig

Openbare Diensten Interne diensten en burgerzaken

Deelname aan gezamenlijke 

overlegmomenten voor de overkoepelende 

dienst.

Sporadisch
Organisatie gezamenlijke 

overlegmomenten.
Sporadisch

Openbare Diensten Vlaamse Overheid

Rapporteren over de archiefwerking door 

het indienen van een jaarverslag in functie 

van het label Erkend Cultureel Archief.

Regelmatig

Ontwikkelen van een wettelijk kader en 

ondersteuning via praktische tools (zoals 

Digitaal Archief Vlaanderen) voor 

archiefwerking. 

Regelmatig

Vrijwilligers Vrijwilligersgroep Poperinge Verbeeldt

Lokale coördinatie van de vrijwilligersgroep 

van Poperinge Verbeeldt: verdedigen van 

belangen bij overkoepelend overleg, 

eindredactie bij invoer van beelden, 

secretariaatswerk, organisatie 

bedankingsmomenten, beheer financiën, 

overleg met de overkoepelende structuur, 

organisatie van vormingsmomenten,… Ter 

beschikking stellen van ruimte en 

technische benodigdheden. Het aanbieden 

van een aangename vrijetijdsactiviteit.

Zeer regelmatig

Door de samenwerking tussen de 

archiefdienst en Poperinge Verbeeldt, 

vergroot de historische kennis over de 

streek en wordt de zichtbaarheid van de 

archiefdienst vergroot. De beelden uit 

Poperinge Verbeeldt worden zeer vaak 

gebruikt bij het opmaken van 

tentoonstellingen, affichecampagnes,... 

Door de nauwe contacten met 

leveranciers van beeldmateriaal komen 

regelmatig schenkingen van 

privaatrechterlijk archief bij de 

archiefdienst binnen.

Zeer regelmatig

Vrijwilligers Vrijwilligersgroep Westhoek Verbeeldt
Actieve deelname aan overkoepelende 

overlegmomenten en publieksactiviteiten.
Sporadisch

Door contacten met andere 

vrijwilligersgroepen ontstaan nieuwe 

ideeën voor tentoonstellingen, 

evenementen,…

Sporadisch

Vrijwilligers
Vrijwilligersgroep Stadsarchief 

Poperinge

Het aanbieden van een aangename 

vrijetijdsactiviteit, waarbij de vrijwilligers 

vaak als eerste nieuw binnengekomen 

archieven kunnen bekijken en bestuderen.

8 maal per jaar

Hulp bij het inventariseren, verpakken, 

selecteren en klasseren van 

archiefstukken.

8 maal per jaar

Vrijwilligers Vrijwilligersgroep Vleteren Verbeeldt

Lokale coördinatie van de vrijwilligersgroep 

van Vleteren Verbeeldt: verdedigen van 

belangen bij overkoepelend overleg, 

eindredactie bij invoer van beelden, 

secretariaatswerk, organisatie 

bedankingsmomenten, beheer financiën, 

overleg met de overkoepelende structuur, 

organisatie van vormingsmomenten,… Ter 

beschikking stellen van ruimte en 

technische benodigdheden. Het aanbieden 

van een aangename vrijetijdsactiviteit.

Sporadisch

Door de samenwerking tussen de 

archiefdienst en Vleteren Verbeeldt, 

vergroot de historische kennis over de 

streek en wordt de zichtbaarheid van de 

archiefdienst vergroot. De beelden uit 

Vleteren Verbeeldt worden zeer vaak 

gebruikt bij het opmaken van 

tentoonstellingen, affichecampagnes,... 

Door de nauwe contacten met 

leveranciers van beeldmateriaal komen 

regelmatig schenkingen van 

privaatrechterlijk archief bij de 

archiefdienst binnen.

Sporadisch

Vrijwilligers
Kerstvrijwilligers vzw Vrienden van het 

Poperings Archief

Ter beschikking stellen van ruimte en 

technische benodigdheden. Het aanbieden 

van een aangename vrijetijdsactiviteit.

2 dagen per jaar

Door het klasseren van rouwbrieven 

worden meer archiefbezoekers 

aangetrokken.

Regelmatig



Cluster Lid erfgoedgemeenschap Wat doen wij voor hen? Frequentie Wat doen zij voor ons? Frequentie 

Vrijwilligers Vrijwilligers donderdagnamiddag

Het aanbieden van een aangename 

vrijetijdsactiviteit, waarbij de vrijwilligers 

vaak als eerste nieuw binnengekomen 

archieven kunnen bekijken en bestuderen.

Elke donderdag

Hulp bij het inventariseren, verpakken, 

selecteren en klasseren van 

archiefstukken van de deelgemeenten.

Elke donderdag

Zorgsector Personeelsleden WZC en RVT

Het ontwikkelen van reminiscentiekoffers 

die ervoor zorgen dat de bewoners met 

een dementieproblematiek een aangename 

vrijtijdsactiviteit aangeboden krijgen. 

Hierdoor wordt de eigenwaarde van deze 

bewoners verhoogd.

Sporadisch

Inzicht bieden in de leefwereld van 

bejaarden en mensen met een 

dementieproblematiek. Door 

animatienamiddagen brengen ze de 

archiefdienst in de kijker.

Sporadisch

Zorgsector
Mantelzorgers en personen met een 

dementieproblematiek

Het aanbieden van reminiscentiekoffers die 

ervoor zorgen dat personen met een 

dementieproblematiek hun verzorgers een 

aangename vrijtijdsactiviteit aangeboden 

krijgen. Hierdoor wordt de eigenwaarde 

van deze zorgbehoevenden verhoogd. Het 

archief ondersteund opleiding en vorming 

rond deze koffers.

Sporadisch

Inzicht bieden in de leefwereld van 

bejaarden en personen met een 

dementieproblematiek. Door de koffers 

mee te nemen naar huis brengen ze de 

archiefdienst in de kijker.

Sporadisch
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2.0 Handbibliotheek van de Sint-Barbaragilde BE SAP PA/MRB Exemplaren 850 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

5.0 Krantencollectie van Drukkerij Sansen BE SAP PA/HWN Lopende meter 71 2.0 100% 100% # 52% 12% 36% 100% 0% 0% X

7.0 Archief van het Sint-Janscollege BE SAP PA/SJC Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de COO van Vleteren BE GAVL A/COO Lopende meter 11 2.0 100% 0% # 0% 0% 100% Overdracht Nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van het OCMW van Vleteren BE GAVL A/OCMW Lopende meter 3 2.0 100% 0% # 0% 0% 100% Overdracht Nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Oostvleteren BE GAVL A/OVL Lopende meter 35 2.0 100% 50% # 0% 0% 100% Overdracht 70% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Vleteren BE GAVL A/VL Lopende meter 50 2.0 50% 0% # 0% 0% 100% Overdracht Nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Woesten BE GAVL A/WOE Lopende meter 24 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht Nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Westvleteren BE GAVL A/WVL Lopende meter 28 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht Nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van het Hopinstituut BE SAP A/AHI Lopende meter 2,4 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van de COO van Poperinge BE SAP A/COO Lopende meter 4 2.0 100% 100% # 0% 0% 100%

9.0 Archief van de heerlijkheid Coppernolle BE SAP A/COP Lopende meter 0,1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van Douane en Accijnzen afdeling Poperinge BE SAP A/DA Lopende meter 1,56 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de abdij van Eversam BE SAP A/EVER Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van hopkeurder Johan Adriaen BE SAP A/HOP/KEUR Lopende meter 1,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de gemeente Krombeke BE SAP A/KRO Lopende meter 18,7 2.0 100% 20% # 0% 0% 100% Overdracht 90% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Militaire archief van het Britse Rijk BE SAP A/MABR Lopende meter 1,21 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van het OCMW van Poperinge BE SAP A/OCMW Lopende meter 600 2.0 100% 0% # 0% 0% 100%

9.0 Archief van de heerlijkheid Pontpepers BE SAP A/PONT Lopende meter 0,1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van de Burgerlijke Godshuizen van Poperinge BE SAP A/POP BGH Lopende meter 1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van de Dis van Poperinge BE SAP A/POP DIS Lopende meter 1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van het kadaster van Poperinge BE SAP A/POP KAD Lopende meter 2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de stad Poperinge (vanaf 1977) BE SAP A/POP MOD Lopende meter 950 2.0 100% 20% # 5% 20% 75% 0% 0% 100% Overdracht 80% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de stad Poperinge (tot 1977) BE SAP A/POP OUD Lopende meter 1.400 2.0 100% 100% # 2% 8% 90% 100% 0% 0% Overdracht 20% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Proven BE SAP A/PRO Lopende meter 27,5 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht 90% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Reningelst BE SAP A/REN Lopende meter 35,2 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht 90% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de gemeente Roesbrugge-Haringe BE SAP A/ROE Lopende meter 50,6 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht 90% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de heerlijkheid Visschewalle BE SAP A/VIS Lopende meter 0,1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van het Vredegerecht van Poperinge BE SAP A/VRE Lopende meter 10 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de gemeente Watou BE SAP A/WAT Lopende meter 44 2.0 100% 10% # 0% 0% 100% Overdracht
Beschimmelde documenten  verwijderd; 90% nog niet 

zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de heerlijkheid Zwijnland BE SAP A/ZWYN Lopende meter 8 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van Albert Baert BE SAP PA/ABA Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Albert Decrock BE SAP PA/ADC Lopende meter 1,4 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Familiearchief Artois BE SAP PA/ART Lopende meter 0,01 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van het Agentschap Suzanne Hahn BE SAP PA/ASH Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds André Vandevoorde BE SAP PA/AVDV Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Drukkerij Bafcop BE SAP PA/BAF Lopende meter 2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Bertin Deneire BE SAP PA/BDE Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Benedictinessen BE SAP PA/BENE Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Birgittijnen BE SAP PA/BIRG Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Familiearchief Boucquey-Marant BE SAP PA/BM Lopende meter 0,01 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van notaris Elie Van Cayzeele BE SAP PA/CJ Lopende meter 8 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Cruusbroeders BE SAP PA/CRU Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Dames van Barmhartigheid BE SAP PA/DVB Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Franz Denys BE SAP PA/FDN Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Gilbert Reniere BE SAP PA/FGR Lopende meter 1,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds José Lemahieu BE SAP PA/FJL Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de familie Laheye BE SAP PA/FLH Lopende meter 0,1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Raph Igodt BE SAP PA/FRI Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van het Gasthuis BE SAP PA/GAST Lopende meter 1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van Gilles d’Amour BE SAP PA/GDA Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Gentil Doom BE SAP PA/GDO Lopende meter 0,2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Gerard Kestier BE SAP PA/GKE Lopende meter 0,2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief G. Page-Robbe BE SAP PA/GPR Lopende meter 0,05 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X
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9.0 Familiearchief van Renynghe de Voxvrie BE SAP PA/GVR Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Hector Gokelaere BE SAP PA/HGO Lopende meter 0,01 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van IJzerhandel Denys-Lebbe BE SAP PA/HIJZ Lopende meter 20,6 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Henri Lefever BE SAP PA/HLE Lopende meter 0,4 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Henri Vandenberghe BE SAP PA/HVDB Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Drukkerij Sansen BE SAP PA/HWN Lopende meter 380 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de familie Sansen BE SAP PA/HWN Lopende meter 0,5 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Jean Debeuf BE SAP PA/JDE Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Jan Jacobs BE SAP PA/JJA Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van KFC Poperinge en Studax BE SAP PA/KFC Lopende meter 4,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Leonard Coudron BE SAP PA/LCO Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Lahaye-Duclos BE SAP PA/LD Lopende meter 2,5 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van tabaksfabriek Lebbe-Thevelin BE SAP PA/LT Lopende meter 18,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X Stof bij de reeks briefwisseling

9.0 Archief van Lucien Vangheluwe BE SAP PA/LVG Lopende meter 0,01 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Michiel Hardeman BE SAP PA/MHA Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Barbaragilde BE SAP PA/MRB Lopende meter 4 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Maurice Theeten BE SAP PA/MTH Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Noël Gouwy BE SAP PA/NGO Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Nestor Lietaert BE SAP PA/NLI Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Omer Carpentier BE SAP PA/OCA Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Onzen Heertje BE SAP PA/OH Lopende meter 32 3.0 100% 100% # 100% 0% 0% 100% 0% 0% X

9.0 Archief van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw BE SAP PA/OLV Lopende meter 2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van de Poperingse Biljart Verstandhouding BE SAP PA/PBV Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Documentatie van Paul Denys BE SAP PA/PDN Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Penitenten BE SAP PA/PENIT Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van vakantiespeelplein De Piepauw BE SAP PA/PIE Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 100% 100% X

9.0 Fonds Paul Thomas BE SAP PA/PTHO Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Poigniant Vandebrouk et Cie BE SAP PA/PVC Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van E.H. Raphael Debevere BE SAP PA/RDB Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Recolletten BE SAP PA/RECOL Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Roger Vansevenant BE SAP PA/RVS Lopende meter 0,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X Nog niet verpakt

9.0 Archief van muziekmaatschappij Sint-Cecilia Watou BE SAP PA/SCW Lopende meter 0,2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Andriesgilde BE SAP PA/STAND Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Annagilde BE SAP PA/STANN Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de parochie van Sint-Bertinus BE SAP PA/STBERT Lopende meter 2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht 50% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de Sint-Elooi's Club BE SAP PA/STE Lopende meter 0,01 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Jorisgilde BE SAP PA/STJ Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de parochie van Sint-Jan BE SAP PA/STJAN Lopende meter 2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht 50% nog niet zuurvrij verpakt

9.0 Archief van de Sint-Magdalenakapel BE SAP PA/STMA Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van het Sint-Michielsgesticht BE SAP PA/STMC Lopende meter 2 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% Overdracht

9.0 Archief van de Sint-Michielsgilde BE SAP PA/STMG Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Sebastiaansgilde BE SAP PA/STS Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Sint-Victorgilde BE SAP PA/STV Lopende meter 15 3.0 10% 10% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Themilco BE SAP PA/THEM Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Urbain Chatelet BE SAP PA/UCH Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Vrije Basisschool De Krekel BE SAP PA/VBS DK Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Valère De Corte BE SAP PA/VDC Lopende meter 1,5 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Gratien Vervot BE SAP PA/VERVOT Lopende meter 0,1 2.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van het Vlaams Huis BE SAP PA/VH Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Vinkeniers BE SAP PA/VINK Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van de Vriendenkring van Poperineg BE SAP PA/VKP Lopende meter 0,2 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Fonds Wijkcomité Vaux-sous-Chèvremont BE SAP PA/VSC Lopende meter 0,1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Werner Claeys BE SAP PA/WCL Lopende meter 0,3 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Wielerclub Hoppeland BE SAP PA/WHP Lopende meter 1 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X

9.0 Archief van Koninklijke Handbooggilde Willem Tell BE SAP PA/WT Lopende meter 0,4 3.0 100% 100% # 0% 0% 100% X
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9.0 Archief van heemkring Vlietmara Lopende meter 2 3.0 0% 0% # 0% 0% 100% X Nog niet verpakt

10.03 Kaart- en planverzameling van de stad Poperinge BE SAP A/VERZ/KRT Stuks 150 2.0 0% 0% # 0% 0% 100% X Overdracht

11.01 Fotoverzameling van de stad Poperinge BE SAP A/VERZ/FOTO Exemplaren 2.500 2.0 0% 0% # 0% 100% 0% X Overdracht

11.01 Archief van Ernest Leeuwerck BE SAP PA/ELE Lopende meter 0,15 3.0 100% 100% # 100% 0% 0% 100% 0% 0% X

11.01 Fotocollectie van Drukkerij Sansen BE SAP PA/HWN Exemplaren 700.000 2.0 100% 100% # 2% 98% 0% X

11.01 Fotocollectie van basisschool 't Vogeltje BE SAP PA/VBS TV Exemplaren 50 3.0 0% 0% # 54% 46% 0% 0% 0% 100% X

11.01 Fotocollectie van basisschool Kinderland Exemplaren 400 3.0 0% 0% # 97% 3% 0% 0% 0% 100% X

11.01 Fotocollectie van Lucien Wullus Exemplaren 2000 3.0 0% 0% # 100% 0% 0% 0% 0% 100% X

11.01 Fotocollectie van Sabine Allemeersch Exemplaren 8000 3.0 0% 0% # 0% 50% 50% X

11.02 Affichecollectie van de gemeente Vleteren BE GAVL A/VL Exemplaren 250 2.0 100% 30% # 30% 70% 0% 100% 0% 0% Overdracht

11.02 Affichecollectie van de stad Poperinge (vanaf 1977) BE SAP A/POP MOD Exemplaren 500 2.0 100% 100% # 5% 95% 0% Overdracht

11.02 Affichecollectie van de stad Poperinge (tot 1977) BE SAP A/POP OUD Exemplaren 700 2.0 50% 50% # 25% 75% 0% 0% 0% 100% Overdracht

11.02 Affichecollectie van Drukkerij Bafcop BE SAP PA/BAF Exemplaren 200 3.0 0% 0% # 5% 95% 0% 0% 0% 100% X

11.02 Affichecollectie van Emile Butaye BE SAP PA/EBU Exemplaren 26 3.0 100% 100% # 100% 0% 0% 100% 0% 0% X

11.02 Affichecollectie van Drukkerij Sansen BE SAP PA/HWN Exemplaren 400 3.0 100% 100% # 0% 20% 80% X

11.02 Affichecollectie van de Sint-Barbaragilde BE SAP PA/MRB Exemplaren 110 3.0 100% 100% # 100% 0% 0% 100% 0% 0% X

11.02 Affichecollectie van de Sint-Victorgilde BE SAP PA/STV Exemplaren 50 3.0 100% 100% # 100% 0% 0% 100% 0% 0% X

11.02 Affichecollectie van Wielerclub Hoppeland BE SAP PA/WHP Exemplaren 120 3.0 100% 100% # 5% 95% 0% 0% 0% 100% X

11.04 Diaverzameling van de stad Poperinge BE SAP A/VERZ/DIA Stuks 2200 2.0 100% 100% # 0% 100% 0% Overdracht

11.04 Diacollectie van Chiro Abele BE SAP PA/CHA Exemplaren 400 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X

11.04 Diacollectie van vakantiespeelplein De Piepauw BE SAP PA/PIE Exemplaren 320 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X

11.04 Diacollectie van Vrije Basisschool De Kleine Prins BE SAP PA/VBS DKP Exemplaren 300 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X

12.01 Fonds José Lemahieu BE SAP PA/FJL Dragers 1 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X Digitaliseren via VIAA

12.01 Filmcollectie Guido Vandermarliere BE SAP PA/VERZ/AA Dragers 20 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X Digitaliseren via VIAA

12.02 Videocollectie van de stad Poperinge BE SAP A/AA Dragers 35 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% Overdracht Digitaliseren via VIAA

12.02
Videocollectie van Kunstkring Hoppeland en de Vrije Tekenacademie 

van Poperinge
BE SAP PA/FGR/KKH Dragers 12 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X Digitaliseren via VIAA

12.02 Videocollectie van Vrije Basisschool De Kleine Prins BE SAP PA/VBS DKP Dragers 3 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X Digitaliseren via VIAA

12.03 Audiovisuele verzameling van de stad Poperinge BE SAP A/VERZ/AA Dragers 1 2.0 100% 100% # 0% 100% 0% Overdracht Digitaliseren via VIAA

12.03
Audiocollectie van Kunstkring Hoppeland en de Vrije Tekenacademie 

van Poperinge
BE SAP PA/FGR/KKH Dragers 18 3.0 100% 100% # 0% 100% 0% X Digitaliseren via VIAA



OPMERKINGEN

06 Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

07 Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

08 Onverwerkte en verwerkte archieven (geen periode)

09 Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

10 Statisch beeldmateriaal tot 1899 (TOTAAL)

10.01 Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie)

14.02 Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken

14.03 Waarvan: tekeningen

14.04 Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’

14.05 Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten

15 Natuurhistorische specimens (geen periode)

13.02 Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken

13.03 Waarvan: tekeningen

13.04 Waarvan: beeldhouwwerken

13.05 Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten

13.01 Waarvan: schilderijen

01 Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

02 Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 

03 Zelfstandige publicaties vanaf 1900 

04 Seriële publicaties: kranten tot 1899

05 Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

10.02 Waarvan: affiches

10.03 Waarvan: kaarten en plannen

10.04 Waarvan: andere beeldmaterialen

11 Statisch beeldmateriaal vanaf 1900 (TOTAAL)

11.01 Waarvan: foto’s, prentkaarten

Natuurhistorische specimens --> Stuks (of verzamelingen)

Kunstobjecten en artefacten --> Stuks (of verzamelingen)

Seriële publicaties: tijdschriften --> Lopende meter

Onverwerkte en verwerkte archieven --> Lopende meter 

Statisch beeldmateriaal --> Exemplaren

Verwijzing naar volledige beschrijving (bvb. ISAD-fiche, COMETA-fiche, …)

Handschriften en oude drukken --> Exemplaren

Zelfstandige publicaties --> Exemplaren

Seriële publicaties: kranten --> Lopende meter

Audiovisuele dragers --> Dragers

Referentie

Naam/Titel

Identificatienummer

Eenheid

14 Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900 (TOTAAL)

14.01 Waarvan: schilderijen

Titel/naam van de deelcollectie (bvb. Cometa-fiche, ISAD-fiche)

11.02 Waarvan: affiches

11.03 Waarvan: kaarten en plannen

11.04 Waarvan: andere beeldmaterialen

12 Audiovisuele dragers:  (geen periode) (TOTAAL)

12.01 Waarvan: film (geen periode)

12.02 Waarvan: video (geen periode

12.03 Waarvan: geluid (geen periode)

13 Kunstobjecten en artefacten tot 1899 (TOTAAL)



2. Kerncollectie: deze stukken/bestanden behoren tot de kern van het verzamelbeleid van de organisatie/instelling (= 

corebusiness). Collectiewaarde tussen 60 en 79%.
3. Depot- of steuncollectie: deze stukken/bestanden behoren eveneens nog tot het verzamelbeleid van de 

organisatie/instelling, maar eerder in tweede instantie. Collectiewaarde tussen 40 en 59%.

4. Niet passend binnen de collectie: deze stukken/bestanden behoren niet tot het verzamelbeleid van de 

organisatie/instelling en komen in aanmerking op (op termijn) te worden afgestoten. Collectiewaarde onder 40%.

Het huidige aandeel van de reeds gedigitaliseerde objecten of documenten (zie vorige vraag) dat helemaal niet kan 

worden geconsulteerd, noch online, noch offline. D.w.z. dat de digitale kopie bewaard wordt, maar niet door de 

gebruikers kan worden geconsulteerd.

Het huidige aandeel van de item- of collectiebeschrijvingen (de metadata) dat online toegankelijk is via een op internet 

te consulteren (gemeenschappelijke) ‘webcatalogus’, ‘register’, ‘inventaris’ of ‘collectiewijzer’. (Samen met de 

metadata kan ook de digitale reproductie van het item zelf online ontsloten worden. Zie volgende kolommen 

digitaliseren.)

Het geschatte huidige aandeel van de analoge of fysieke collectie dat reeds kwalitatief duurzaam gedigitaliseerd is. Dat 

betekent het omzetten van een fysiek document, afbeelding, (kunst)object, een analoge film-, video- of geluidsdrager, 

enz. naar digitale formaten. D.w.z. scannen, digitaal fotograferen, of op een andere manier digitaal reproduceren. De 

digitalisering gebeurt in een voldoende hoogwaardige resolutie (naargelang de drager), met het oog op duurzaam 

beheer, ontsluiting, onderzoek, reproductie, lange termijnbewaring, enz. 

Het gaat hier ook over digitale audio of video die bewaard wordt op magnetische tapes of andere dragers (bv. DAT-

cassettes, minidiscs, digital Betacam tapes, miniDV-cassettes) en die moeten gemigreerd/getranscodeerd worden om 

ze als computerbestand te kunnen gebruiken.

Het (geschatte) aandeel van de analoge of fysieke collectie dat nog moet worden gedigitaliseerd, d.w.z. dat het 

gepland is om deze collecties nog te digitaliseren in de volgende jaren.

Het geschatte aandeel van de analoge of fysieke collectie dat niet moet worden gedigitaliseerd, d.w.z. dat het in 

principe niet voorzien is om deze collecties nog te digitaliseren in de volgende jaren, eventueel nooit.  

Het huidige aandeel van de reeds gedigitaliseerde objecten of documenten (zie vorige kolommen) dat online 

toegankelijk is, d.w.z. dat ze (samen met de beschrijvende metadata) online kunnen geconsulteerd worden op het 

internet, vanop eender welke locatie.

Het huidige aandeel van de reeds gedigitaliseerde objecten of documenten (zie vorige vraag) dat enkel offline 

toegankelijk is via schermen in de gebouwen van de organisatie (met of zonder login, of op aanvraag), maar niet 

online via internet. 

Gedigitaliseerd online

Gedigitaliseerd offline

Gedigitaliseerd niet toegankelijk

Schaal op basis van de matrix voor de digitaliseringswaarde

Documenten die hoog scoren op de matrix worden prioritair gedigitaliseerd.

1. Topstuk: afhankelijk van of gewaardeerd wordt op stuks- of bestandsniveau (deelcollectie) gaat het dus om een 

uitzonderlijk archiefstuk of –bestand van topniveau. Collectiewaarde boven 80%.

Schaal op basis van de matrix voor de collectiewaarde

Metadata online

Gedigitaliseerd

Te digitaliseren

Niet gedigitaliseerd

5. Onbepaald: deze extra categorie werd ingevoerd om er die stukken/bestanden in onder te brengen waarover op dit 

moment te weinig informatie bekend is om ze in één van de bovenstaande categorieën in te schalen.

Aandeel van de analoge of fysieke collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank 

(basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau).

 Basisregistratie op itemniveau (object, document, audiovisuele drager, specimen, enz.): de registratie van de formele 

kenmerken van het item (bv. naam kunstenaar/auteur, titel, datering, enz.), aangevuld met onder meer 

administratieve beheer- of bewaarplaatsgegevens en meestal ook voorzien van een classificatie of 

onderwerpsontsluiting.

 Basisregistratie op (deel)collectieniveau of op bestandsniveau: de beschrijving van een (deel)verzameling of 

(deel)collectie als geheel, i.p.v. de afzonderlijke items. De beschrijving bevat ondermeer een korte omschrijving van de 

(deel)collectie, de materiaaltypes, trefwoorden over de inhoud, de herkomst, de bewaarplaats, het collectiebeleid, enz. 

Voor archieven handelt het over de beschrijving op bestandsniveau.

Geregistreerd



Vormen van verwerving die niet vallen onder een van de vorige vermelde vormen.

Verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had).

Aandeel van de deelcollectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van 

beschrijving van de staat van de collectie bestaan.

Via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de 

organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt).

Via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de 

nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt).

Aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder 

eigendomsoverdracht aan de organisatie.

Schenking

Staat

Andere

Ruil

Bruikleen

Legaat

Met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie 

onder valt) de eigendom verwerft.

Aankoop
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Wat wordt aangeboden? 

Doorverwijzen naar 

cultuurdienst Poperinge of 

Vleteren, bibliotheek, 

Hopmuseum, IOED,... 

Is de aanbieder eigenaar of 

handelt hij/zij in naam van 

de eigenaar? 

Kunst, voorwerpen, 

publicaties, textiel,... 

Archief (al dan niet zuiver) 

Nee 

Ja 

Contacteren eigenaar 

Vraag voor toelating 

overname archief? 

Geen toelating Vraag tot digitaliseren - 

Bewaren van de informatie 

Zijn de aangeboden 

stukken in een goede 

materiële staat? 

Toelating 

Kan de schade 

geremedieerd worden? 

Worden de stukken gratis 

aangeboden? 

Nee 

Digitaliseren -  

Aangeboden stukken niet 

aanvaarden 

Beschikt het archief over 

de financiële middelen om 

te remediëren? 

Nee 

Ja 

Digitaliseren - Instelling 

zoeken die het archief wel 

kan aanvaarden 

Bij uiteindelijke 

aanvaarding stuk isoleren 

en remediëren Ja 

Nee 

Ja 

Is het opportuun en 

financieel haalbaar om de 

stukken aan te kopen? 

Zijn de stukken relevant 

voor Poperinge en 

Vleteren? De relevantie 

bepalen we op basis van de 

matrix voor de 

collectiewaarde. 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee Digitaliseren - Instelling 

zoeken die het archief wel 

kan aanvaarden 

Nee 

Is het aangeboden archief 

bedreigd? 

Doorverwijzen naar 

instelling die het archief 

kan aanvaarden 

Voorlopig aanvaarden - 

Instelling zoeken die het 

archief kan aanvaarden 

Nee 

Ja 

Bevinden de stukken zich al 

in de collectie van het 

archief? 

Is de aangeboden kopie 

van een hogere kwaliteit? 

Is er voldoende plaats om 

het archief in het depot 

onder te brengen? 

Aangeboden stukken niet 

aanvaarden - 

Doorverwijzen naar 

instelling die archief wel 

kan aanvaarden 

Nee 

Nee 

Ja Ja 

Ja 

Worden door de aanbieder 

onredelijke eisen gesteld 

op vlak van openbaarheid, 

reproductie,…? 

Is het archief deelbaar of 

kan er een relevante 

selectie gemaakt worden? 

Doorverwijzen naar 

instelling die het archief 

kan aanvaarden Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ingaan op het aanbod 

Opstarten 

schenkingsprocedure of 

aankoopprocedure 

Afsplitsen conform 

gemaakte afspraken 

Nee 

Selectiecriteria voor archief 



0 1 2

Volledigheid Niet volledig Volledig x 1 = 1

Lokale verankering Locatie
Niet in Poperinge of Vleteren 

gemaakt

Vermoedelijk in Poperinge of 

Vleteren gemaakt
In Poperinge of Vleteren gemaakt x 1 = 2

Archiefvormer

Niet gemaakt door persoon of 

instelling uit Poperinge of 

Vleteren

Vermoedelijk door persoon of 

instelling uit Poperinge of 

Vleteren gemaakt

Gemaakt door persoon of 

instelling uit Poperinge of 

Vleteren

x 1 = 2

Opdrachtgever
Niet gemaakt voor de stad 

Poperinge of gemeente Vleteren

Vermoedelijk gemaakt voor de 

stad Poperinge of gemeente 

Vleteren

Gemaakt voor de stad Poperinge 

of de gemeente Vleteren
x 1 = 2

Gebruik
Niet gebruikt in Poperinge of 

Vleteren

Vermoedelijk gebruikt in 

Poperinge of Vleteren
Gebruikt in Poperinge of Vleteren x 1 = 2

Historische waarde
Historische link met Poperinge of 

Vleteren

Geen impact op Poperinge of 

Vleteren - enkel impact op 

persoon of familie

Impact op een deel van de 

gemeenschap van Poperinge of 

Vleteren

Impact op de volledige 

gemeenschap van Poperinge of 

Vleteren

x 3 = 6

Bovenlokale waarde
Historische belang buiten 

Poperinge en Vleteren
Geen bovenlokale waarde Regionale waarde Bovenregionale waarde x 2 = 4

Informatiewaarde
Niet geschikt voor onderzoek - 

geen bijkomende kennis

Beperkt geschikt voor onderzoek - 

weinig bijkomende kennis

Uiterst geschikt voor onderzoek - 

kennisverrijking
x 3 = 6

Maatschappelijke waarde
Individuele symboolwaarde - 

geen emotie

Symboolwaarde voor bepaalde 

groep - beperkte emotie

Symboolwaarde voor lokale 

gemeenschap - Grote 

symboolwaade voor bepaalde 

groep - veel emotie

x 2 = 4

Museale waarde Niet tentoonstelbaar Tenstoonstelbaar x 1 = 1

30

0 1 2

Waarde binnen projecten
Toegevoegde waarde van een 

stuk binnen een project
Geen toegevoegde waarde Beperkte toegevoegde waarde Grote toegevoegde waarde x 3 = 6

6

Matrix voor de collectiewaarde - Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren

Belang
Wegingsfactor Score

Belang
Wegingsfactor Score
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Criterium Graden Score

Drager degenereert snel ongeacht het gebruik (= binnen 10 jaar) 10

Drager verslijt snel bij verder gebruik (= binnen 10 jaar zal het stuk zeker in slechtere staat zijn) 6

Drager blijft stabiel bij verderzetting van het huidige gebruik en de huidige bewaring 1

Contractueel verplicht tot digitalisering 20

Wetgever verbiedt raadpleging origineel en er is geen andere raadplegingskopie beschikbaar 10

Schenker wenst digitalisering 10

Geen verplichting 0

Het origineel kan niet geraadpleegd worden omwille van ontbrekende apparatuur 5

Raadpleging van het origineel vereist meer dan het dubbel van de normale personeelsinzet 3

Raadpleging van het origineel vereist de normale personeelsinzet 1

Het origineel wordt jaarlijks meer dan 5 keer geraadpleegd in de leeszaal of door de dienst 5

Het origineel wordt jaarlijks minstens één keer geraadpleegd 3

Het origineel wordt minder dan jaarlijks geraadpleegd 1

Topstuk: het stuk behaalt een score boven 80% op de matrix voor de collectiewaarde 8

Kerncollectie: het stuk behaalt een score tussen 60 en 79% op dematrix voor de collectiewaarde 6

Depot- of steuncollectie: het stuk behaalt een score tussen 40 en 59% op de matrix voor de 

collectiewaarde
2

De originelen moeten na het digitaliseren niet in het archiefdepot teruggeplaatst worden 3

De originelen moeten terug naar hun oorspronkelijke plaats in het archiefdepot 0

We kennen voorbeelden van diefstallen van soortgelijke stukken 3

We kennen geen voorbeelden van diefstallen van soortgelijke stukken 0

Matrix voor de digitaliseringswaarde - Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren

Diefstalgevoeligheid

Plaatswinst

Kwetsbaarheid

Verplichting

Raadpleegbaarheid

Populariteit

Collectiewaarde



Matrix voor de digitaliseringswaarde - Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren
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