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Kan geschiedenis verdwijnen?
De middeleeuwse geschiedenis van Ieper na de vernietigingen van WOI.
Vorig jaar opende in Ieper het nieuwe museum, het Yper Museum. Dit museum brengt de geschiedenis van de stad van
bij haar ontstaan, langs de bloeiperiode in de late middeleeuwen, tot aan de stad van vandaag. Maar hoe breng je het
verhaal van een stad die in WO I zo goed als volledig van de kaart werd geveegd?
In deze reeks beantwoorden we deze vraag aan de hand van drie afzonderlijke, maar toch aan elkaar gelinkte lezingen.

De afgebrande archieven | prof. dr. Paul Trio
Direct naar het hart van het geschiedenisbedrijf: de archieven. Het rijke stadsarchief van Ieper ging tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de vlammen op. Hoe ga je daar als geschiedkundige mee om? Professor middeleeuwse geschiedenis
Paul Trio neemt je mee op speurtocht naar nog overgebleven archivalische sporen die dateren van voor 1914.

De verwoeste bodem | Jan Decorte
Naast de historische bronnen, brengt ook het archeologisch bodemarchief ons recht naar het rijke middeleeuwse
verleden van de stad Ieper. Aan de hand van de opgravingen van de laatste 30 jaar toont archeoloog Jan Decorte je de
inzichten over de dynamische stadswording in de volle middeleeuwen, het dagelijkse leven en de nijverheid in de
buitenparochie Sint-Michiels tijdens de late middeleeuwen, de omgang met het water in een overvolle stad en de
ziekenzorg op de leprozerie.

De vernielde stad | dr. Hannelore Franck
Iedereen weet dat Ieper in WO I bijna met de grond gelijk werd gemaakt. Veel mensen beseffen echter niet dat het
middeleeuwse verleden nog steeds aanwezig is in de stad. Hannelore Franck vertelt je welke elementen in het Ieperse
straatbeeld indirect en direct refereren aan het middeleeuwse verleden van de stad.
Aansluitend bezoek je de tentoonstellingen over de heropbouw van het socio-cultureel leven in Ieper na WO I.

Praktisch
Donderdag 20 februari en 22 oktober 2020 om 19.30 uur | KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk
Zaterdag 14 november 2020 om 14 uur | Yper Museum, Grote Markt 34 Lakenhallen in Ieper
Je betaalt 15 EUR voor één lezing. De lezing op 14 november 2020 kan gratis aangeboden worden door de samenwerking
met Yper Museum.
Schrijf in via deze link vóór 15 oktober 2020.
Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met
vermelding van '400/0018/97704 + naam deelnemer(s)', dan ontvang je geen factuur. Wens je een factuur, dan betaal je
na ontvangst ervan.

http://puc.kuleuven-kulak.be
Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens
die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze
opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

