PERSDOSSIER herSTELLINGEN
HET YPER MUSEUM DOET AAN HERSTELLINGEN.
Of hoe corona van 1 expo uiteindelijk 3 tentoonstellingen maakte.
Ieper - 29 mei 2020
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herSTELLINGEN 1.0
De terugkeer van het sociocultureel leven in Ieper.
De verplichte lockdown kwam voor het Yper Museum op een uiterst ongelegen moment: de nieuwe
tentoonstelling ‘herSTELLINGEN. De terugkeer van het sociocultureel leven in Ieper’, stond letterlijk in
de steigers om te openen op 21 maart. Vandaag kunnen we de expo dan toch openen. Dat we daarmee
meteen ook het grote West-Vlaamse Feniks 2020 project een nieuwe adem inblazen en opnieuw op
gang trekken, maakt deze dag alleen maar heuglijker.
‘HerSTELLINGEN’ focust op de manier waarop de samenleving zich herstelt. Het verhaal van de gewone
mensen dus. 100 jaar later... maar actueler dan ooit! Verschillende thema's brengen het verhaal van
dit herstel: Ieperlingen spelen weer samen muziek, ze verenigen zich, ze ontmoeten elkaar eindelijk
terug op café, kinderen gaan naar school in tijdelijke barakken en de Ieperlingen vangen de eerste
toeristen op.
Het ontwerpbureau Karakters uit Gent ontwierp de museale opstelling. Hannelore Franck, de
wetenschappelijk medewerker van het Yper Museum, stond in voor de inhoud en het verhaal.
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herSTELLINGEN 2.0
Digitale STELLINGEN
HerSTELLINGEN is intussen veel meer geworden dan louter een historische tentoonstelling. Het thema
‘veerkracht in crisistijden’ is actueler dan ooit en dat triggerde de museummedewerkers om een
digitale tentoonstelling op te zetten. Hoe mensen zich schikken in en na een crisis, is herkenbaarder
dan ooit en de digitale tentoonstelling ‘herSTELLINGEN n.C.*’ kwam er vrij snel. We vroegen onze
stadsgenoten om foto’s, filmpjes en muziekjes te posten die verband hielden met de thema’s van de
tentoonstelling. Moderne interpretaties van de troostende middelen die onze voorouders zich 100 jaar
geleden ook toe eigenden: muziek, cultuur, een gezellige thuis, heropstart van het onderwijs en
natuur. HerSTELLINGEN n.C.* werd een digitale expo in 9 thema’s op de website van het Yper Museum.
(*na corona)

Digitale STELLINGEN

Jonge STELLINGEN

herSTELLINGEN 3.0
Jonge STELLINGEN
Maar de tentoonstelling heeft ook een luik dat zich buiten de museummuren afspeelt. Op één van de
binnenkoeren van de majestueuze Lakenhallen hebben tieners hun interpretatie gemaakt van
herSTELLINGEN. Die 15-jarigen maken deel uit van het Voorlopig bewind, de bloeiende
jongerenwerking van het Yper Museum. Ze maakten gigantische glasramen met daarop hun mening
over de 9 thema’s. Ze dopen hun expo 'Jonge STELLINGEN'. Het resultaat van een intens
voorbereidingstraject, samen met de educatieve dienst van het Yper Museum én van een overnachting
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in het museum (in februari, nvdr). Waarom kozen de jongeren voor immense glasramen
om hun verhaal en interpretatie te vertellen? Ze vonden inspiratie hiervoor in het schitterende
glasraam in de raadzaal van de Lakenhallen dat in 2020 precies vijftig jaar bestaat. Het is een ode aan
het glasraam en het gebouw waar het Yper Museum in zit.

Schepen van musea Dimitry Soenen: “Corona heeft het Yper Museum niet één maar 3 expo’s
opgeleverd: een historische, een digitale en een jonge. Of hoe een lockdown het Yper Museum tot
opgedreven productiviteit noopte. Het was mooi om te zien hoe de medewerkers zich niet zomaar door
een verplichte sluiting uit het lood lieten slaan. Verschillende soorten van expo’s in de Ieperse musea
vormen een substantieel onderdeel van Feniks 2020. Gemaakt voor en door diverse doelgroepen. Daar
mogen we als stad trots zijn.”
Burgemeester Emmily Talpe: “De coronacrisis heeft ons leven, de hele samenleving, grondig door
elkaar geschud. Maar wat me enorm opvalt in onze stad, is de solidariteit en creativiteit. Ieperlingen
blijven zoveel mogelijk thuis, werken verder in moeilijke omstandigheden en zorgen voor elkaar. Onze
ondernemers worden hard getroffen, maar tonen meer dan ooit veerkracht. Deze tentoonstelling laat
zien hoe ook 100 jaar geleden onze stad zich herstelde. Hoe in Ieper en deelgemeenten het
socioculturele leven terug op gang kwam. Als burgemeester kijk ik er naar uit onze stad na deze
coronacrisis opnieuw te zien bruisen. Met het stadsbestuur zullen we hiervoor de komende maanden
alles in het werk stellen.”
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Het boek ‘herSTELLINGEN’
Bij de expo herSTELLINGEN hoort ook een boek. Deze prachtige uitgave maakt gebruik van de
herSTELLINGEN huisstijl; met zachte pastelkleuren. Die kleurenkeuze haalde Hannelore Franck uit
naaipatronen van de jaren ‘20. Pastels waren toen sterk in de mode. Een reactie wellicht op de harde
oorlogsjaren. Zachte kleuren voor blijere tijden. De naaipatroontjes komen uit de collectie van het
voormalige Onderwijsmuseum, nu onderdeel van het Yper Museum. Ze worden in de inkomhal van
het Yper Museum tentoongesteld.
De catalogus zelf vertelt het verhaal van herSTELLINGEN en is te koop aan de balie voor 8 euro of kan
online besteld worden via www.ypermuseum.be .

In de rand.
In de rand van de 3 tentoonstellingen is een volledig publieksprogramma uitgewerkt. Een deel daarvan
werd noodgedwongen geannuleerd. Voor veel evenementen werd al een nieuwe datum vastgelegd.
Hou de wijzigingen zeker in de gaten. We verwijzen daarvoor graag door naar de website
www.ypermuseum.be waar je alle recente informatie kan vinden.
1. Wat al zeker hernomen wordt en ongetwijfeld in het oog springt is de kookdemonstratie in de
Ieperse Stadsschouwburg met de sterrenchefs van Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge, het
enige restaurant met 2 Michelinsterren in de streek. Vader en zoon Vanderhaeghe gaan op
15 oktober voor ons aan de slag met ingrediënten waarmee mensen kookten in het
interbellum. Vader Franky kookt de recepten uit het welbekende ‘Ons kookboek’ van de
Boerinnenbond. Zoon Michaël maakt met diezelfde ingrediënten een moderne interpretatie.
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2. Daarnaast zet het Yper Museum ook een samenwerking op poten met het artistiek
collectief ‘De Dienst der Gedroomde Gewesten’. De naam van het collectief verwijst naar de
dienst der verwoeste gewesten die 100 jaar geleden de wederopbouw begeleidde en
financierde. Nu nodigen ze iedereen uit om één keer per maand in het museum van gedachten
te wisselen over hoe en wat een moderne stad moet zijn. Voorlopig doen ze dit
noodgedwongen nog even digitaal. Volg hun website
https://www.dienstdergedroomdegewesten.be/

3. In de inkomhal voorzien we een tentoonstellingskast waarvan de inhoud op regelmatige basis
verandert. Daarvoor doen we graag een beroep op onze bezoekers. Wie heeft speciale
voorwerpen uit het interbellum of gebruiksvoorwerpen uit de wederopbouwperiode? Het
Yper Museum stelt dit graag tentoon in deze wisselvitrine. Dat maakt onze tijdelijke
tentoonstelling flexibel en participatief: herSTELLINGEN over en met de bezoeker.

Een heropening van de Ieperse musea en de tentoonstellingen met sociale
afstand
Het Yper Museum en In Flanders Fields Museum, die samen de bekende Ieperse lakenhallen bevolken,
openen de deuren opnieuw op 30 mei. De musea namen een reeks maatregelen om dit zo smetteloos
en veilig mogelijk te laten verlopen.
Bezoekers reserveren hun tickets vooraf. Dat kan via de website van het Yper Museum of het In
Flanders Fields Museum. Bij reservatie kiezen bezoekers een tijdsblok. Zo kunnen we het aantal
bezoekers spreiden doorheen de dag. Reserveren kan tot één uur voor komst. Gereserveerde tickets
betaal je contactloos aan de balie van het museum.
Voor een bezoek aan het museum volg je de pijlen volgens een looprichting. Zo kruisen mensen elkaar
op een veilige manier. Daarnaast vragen we de bezoekers om minstens 1,5 meter afstand van elkaar
te houden. Aan de ticketbalie voorzien we in handgels en de toegangsbandjes (de kattenpootarmband)
krijgen de mensen na hun bezoek mee naar huis. Als herinnering, maar vooral om het
besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. https://www.ypermuseum.be/coronamaatregelen
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Voor wie ons nog niet kent: wat is het Yper Museum ?
Het Yper Museum is een jong historisch museum, dat zusterlijk naast het In Flanders Fields Museum
in de Ieperse Lakenhallen huist. Het regionaal erkende museum beschrijft op een accurate manier, en
met de nodige humor, de geschiedenis van 11 eeuwen Ieper. Het Yper Museum is bewust
gezinsvriendelijk en zet actief in op publiekswerking en educatie. Het Yper Museum opende op 1 juli
2018 de deuren en verzamelt in de Lakenhallen de collecties van 4 voormalige stadsmusea.

https://www.ypermuseum.be/herstellingen
https://www.facebook.com/ypermuseum/
https://www.instagram.com/ypermuseum/
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