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1 Inleiding 
 

Ik heb er om verschillende redenen voor gekozen mijn masterproef te maken 

over een maquette van de stad Ieper uit het begin van de 18de eeuw. Eerst en 

vooral woon ik er, wat ontegensprekelijk een aantal voordelen met zich mee 

brengt. Zo zijn de geschiedenis, de wijken en de straatnamen me niet onbekend. 

Ik koos voor een maquette uit een minder bekende episode uit de rijke 

geschiedenis van de stad. Twee andere periodes, de bloei van Ieper door de 

lakennijverheid in de 13de en 14de eeuw en de bloederige Eerste Wereldoorlog, 

zijn veel uitgebreider gedocumenteerd. Daarom is het bijna een opdracht op zich 

om ook andere periodes van de geschiedenis van Ieper te belichten. 

In de 17de en de 18de eeuw was Ieper een belangrijke vestingstad, een 

verdedigingsstad die achtereenvolgens door verschillende overheersers werd 

bezet. De politieke en militaire geschiedenis van de stad spreken me dan ook 

heel erg aan.  

 

In deze masterproef wil ik niet alleen dieper ingaan op een wat minder bekende 

periode uit de Ieperse geschiedenis, mijn doel is vooral een maquette die nog 

nooit grondig onderzocht werd van heel nabij te bekijken. Het is één van de 

grootste maquettes uit de Rijselse collectie, en net als bij veel andere is er nog 

maar weinig onderzoek naar gedaan. Nochtans zijn maquettes belangrijke 

historische documenten die ons heel wat kunnen leren, niet alleen over 

fortificaties, maar ook over de sociale en economische realiteit van toen. 

Eventueel kan dit werk ook de aanzet vormen voor meer onderzoek rond deze of 

andere maquettes. 

 

In deze paper ligt de nadruk op drie punten. 

Ten eerste komt de geschiedenis van Ieper aan bod. Deze is noodzakelijk om de 

maquette en alles er rond te kunnen situeren. Vooral de politieke toestand van 

de stad, met de vele machtswissels die er zijn geweest, wordt doorgelicht. Ook 

de fortificatiegeschiedenis en de technische details van een gefortificeerde stad, 

met als voorbeeld Ieper, komen aan bod. 

 

Ten tweede voer ik een geschiedkundig onderzoek naar de achtergrond van de 

maquette: wie, wat, waar en wanneer zijn enkele vragen die aan bod komen. 
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Ik ga ook even in op de andere maquettes die te vinden zijn in Rijsel en Parijs. In 

het Palais des Beaux-Arts van Rijsel bevinden zich vijftien maquettes van Noord-

Frankrijk en België. In Parijs staat de rest van de collectie in het Hôtel National 

des Invalides. Hoe de maquettes daar zijn beland, doen we in hoofdstuk drie uit 

de doeken. 

 

Tenslotte bestudeer ik twee woonwijken uit het toenmalige centrum van Ieper 

aan de hand van een kaart uit het midden van de 19de eeuw en onderzoek ik 

enkele gevels op hun authenticiteit. De woonwijken worden uit de maquette 

gefilterd en op een kaart geplaatst, de Popp-kaart. 

Met behulp van het softwareprogramma ArcMap analyseren we de twee 

woonwijken op een aantal criteria zoals behuizing en percelen. De gevels 

onderzoeken we aan de hand van foto‟s en schilderijen. 

 

De maquette van Ieper kwam er niet toevallig rond 1700. Op dat moment nam 

Frankrijk langzaamaan de teugels in handen en onder leiding van Lodewijk XIV 

wou het land over de hele wereld heersen. Het was de tijd waarin het 

absolutisme furore maakte, waarin op militair vlak een aantal veranderingen 

plaatsvonden (nieuwe wapens en technieken) en zelfs de manier van denken 

wijzigde. De kiemen van de Industriële Revolutie zijn dan al voelbaar, de 

middeleeuwen liggen voorgoed achter ons. Die nieuwe manier van denken uitte 

zich ook op cartografisch vlak. Vanaf circa 1500 kwam de cartografie sterk 

opzetten in de Lage Landen, denk maar aan Mercator, Pourbus, Frisius en van 

Deventer. Deze „boom‟ werd ondersteund door nieuwe technieken zoals 

triangulatie. Het zwaartepunt van de cartografie verplaatst zich in het midden 

van de 17de eeuw naar Frankrijk en naar de militaire cartografie. Frankrijks drang 

naar expansie, in eerste instantie naar het noorden, droeg ertoe bij dat het land 

expertise verwierf in de cartografie. Zo werd ook de basis gelegd voor de 

indrukwekkende maquettecollectie. Historische kaarten en maquettes vormen 

unieke bronnen om de evolutie van steden na te gaan. Gebouwen die verdwenen 

zijn, zijn vaak enkel nog terug te vinden op kaarten en maquettes. 

 

Een aantal vragen die we ons gaan stellen: wanneer werd de maquette van Ieper 

gebouwd? Door wie? En op wiens bevel? Wat gebeurde er sindsdien mee? In 

welke staat bevindt ze zich? Door de maquette te vergelijken met een aantal 
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referentiebronnen, in de eerste plaats de kaart van Philippe-Christian Popp, gaan 

we na in hoeverre het schaalmodel een betrouwbare weergave is van de 

historische realiteit, met andere woorden: hoe sterk zijn de overeenkomsten 

tussen het Ieper van enkele eeuwen geleden en de stad die op de maquette 

verrijst? Die laatste is de centrale onderzoeksvraag van deze masterproef. 

Kunnen we de maquette van Ieper catalogeren als een betrouwbaar historisch 

instrument, een bron die niet alleen leuk is om naar te kijken maar ons ook iets 

bijleert, of is ze veeleer ontsproten aan de fantasie van een ingenieur van de 

Zonnekoning? 

 

Het onderzoeken van de maquette was geen voor de hand liggende opdracht. De 

maquette van Ieper bevindt zich achter glas in het Palais des Beaux-Arts in 

Rijsel. Op afspraak was het mogelijk om foto‟s te nemen voor de glazen kast. 

Maar aangezien de maquette 5 bij 6 meter meet, is het niet mogelijk foto‟s van 

bovenaf te nemen. 

Er is ook weinig licht, waardoor foto‟s nemen geen sinecure is. Het zoeken naar 

bronnen en literatuur verliep iets vlotter, aangezien er veel te vinden is over de 

fortificatie van Ieper en over belangrijke figuren in verband met de vestingen van 

de stad zoals vestingbouwer Vauban en opdrachtgever Lodewijk XIV. In de 

Eerste Wereldoorlog werd het Ieperse stadsarchief wel vernield, zodat ik daar 

niet veel wijzer werd in verband met de maquette. Een aantal andere archieven 

en bibliotheken bevatten wel nuttige informatie. 

Over de maquette zelf is niet veel terug te vinden. Daardoor steunt dit werk ook 

op interviews met hedendaagse betrokkenen bij de maquette en foto‟s die ik zelf 

nam in Rijsel en Parijs. 
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2 Geschiedenis 

2.1 Algemeen 

Het is onmogelijk om een masterproef over een stad te maken zonder eerst de 

geschiedenis van die stad toe te lichten. Ieper is vooral bekend om zijn bloeiende 

lakennijverheid in de middeleeuwen, en, meer nog, om de slachtoffers en de 

verwoestingen die de Eerste Wereldoorlog er hebben veroorzaakt. Maar de 

geschiedenis van een stad kan volgens mij niet zomaar gereduceerd worden tot 

enkele markante periodes. Ik tracht de gehele geschiedenis van Ieper te 

schetsen, met bijzondere aandacht voor het Ancien Régime, het tijdsgewricht 

waarin onze maquette werd gebouwd. 

2.1.1 Ontstaan 

Steden ontwikkelden zich meestal op dezelfde manier. Vaak groeide de stad 

concentrisch vanuit een centrum. Zo kun je er min of meer cirkelvormige 

bewoningsconcentraties terugvinden. Daar rond werd dan een omwalling 

geplaatst. Deze ontwikkelingsvorm van steden was de meest courante in 

Vlaanderen, Brugge is er een mooi voorbeeld van. Een andere manier waarop 

steden ontstonden, was door het naar elkaar groeien van twee centra. In Leuven 

ging het om de Sint-Pieterskerk en de burcht, in Ieper had je de Sint-

Maartenskapel in het noorden en de Sint-Pieterskerk in het zuiden.1 

 

Ieper is ontstaan als kruispunt van een waterweg („de Iepere‟, later „de Ieperlee‟ 

genoemd) en een landweg (de Romeinse landweg Kassel-Brugge).2 De Ieperlee 

ontspringt op de hellingen van de Kemmelberg even ten zuiden van Ieper en 

mondt uit in de IJzer.3 

In de Karolingische tijd (circa 750-900) was de streek rond Ieper een 

landbouwgebied met een paar kleine woonkernen, ook wel villa genoemd. 'Villa 

Iprensis', begrensd door een achtvormige gracht van de Iepere, was de grootste 

van de woonkernen. Centraal in de villa stond de Sint-Maartenskapel, die je ook 

                                                 
1 O. MUS, Omtrent de vestingstad Ieper, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1992, p. 4 
2 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Vesting Ieper: Wandeling in een historisch landschap, 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Antwerpen, 2003, pp. 12-13 
3 J. DECLERCQ, Het fortificatielandschap van Ieper onder het bewind van Lodewijk XIV (1678-
1713): een methodologische bronnenstudie, Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling, RUG, 1988, p. 
196 
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op de kaart van Vereecke bemerkt.4 Enige voorzichtigheid is daarbij wel op zijn 

plaats.5 De kaart is immers gemaakt op basis van kronieken die kritiekloos 

werden overgenomen. Historische correctheid is dan ook zeker niet altijd 

gegarandeerd. Dit valt op als we de kaart vergelijken met andere schetsen.6 

 

In de loop van de 10de eeuw ontstaat 600 meter ten zuiden van de Sint-

Maartenskapel een tweede centrum. Minder agrarisch dan het eerste, meer 

commercieel georiënteerd. Rond de Sint-Pieterskerk ontwikkelt zich een kleine 

kern met een haventje, een marktplein voor de jaarmarkt en enkele instellingen 

voor armen en noodlijdenden.7 Al snel groeide de kern uit tot een „portus‟, een 

prestedelijke kern met commerciële objectieven. Zowel de villa als de portus 

waren volledig omgeven door het water van de Ieperlee.8 Zo had Ieper al van in 

het begin een natuurlijke verdedigingslinie, die in de loop der jaren stelselmatig 

werd versterkt.9 De geschiedenis van de fortificatie komt uitgebreid aan bod in 

2.2. 

 

In een mum van tijd werd de portus in het zuiden van de stad uitgebouwd tot 

een castrum, een versterking, met een neer- en opperhof. Vooral onder de 

laatste bewindsjaren van Boudewijn II, Graaf van Vlaanderen van 879 tot 918, 

en zijn opvolger Arnulf I werd Ieper fors uitgebreid.10 De graven zagen in dat 

Ieper, met zijn waterloop, een belangrijke rol kon spelen in de internationale 

handel. In de loop van de 11de eeuw werd Ieper een stad die naam waardig. 

Zowel economisch, religieus als militair kwam de stad steeds prominenter op de 

voorgrond. Het handelscentrum Sint-Pieters groeide en lijfde delen van de villa 

Iprensis in. 

De villa, tot dan toe hoofdzakelijk een religieus en agrarisch centrum, werd 

steeds industriëler onder invloed van het Sint-Pieterscentrum. Wellicht was de 

villa Iprensis begin 11de eeuw al een Karolingische fiscus, aangezien Sint-Maarten 

een veel voorkomende patroonheilige was voor fiscuskerken. Het castrum (Sint-

                                                 
4 O. MUS, Op. Cit. p. 4 
5 Zie bijlage 1: kaart Vereecke: Ieper rond 950, Uit: J.J.J. VEREECKE, Atlas annexé à l'Histoire 
Militaire de la Ville d'Ypres, I.S. Van Doosselaere, Gent, 1858, kaart nr. 8 
6 Zie bijlage 2: Ieper rond 1050, Uit: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Vesting Ieper: Wandeling in 
een historisch landschap, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Antwerpen, 2003, p. 12 
7 O. MUS, Op. Cit. p. 4 
8 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 12 
9 Zie bijlage 2: Ieper rond 1050, Uit: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, Op. Cit. p. 12 
10 O. MUS, Op. Cit. p. 6 
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Pieters) werd ook meer en meer voor administratieve zaken gebruikt.11 De graaf 

bestuurde een uitgestrekt gebied vanuit het castrum: de Kasselrij van Ieper, met 

een burggraaf (vazal van de graaf) aan het hoofd. De Kasselrij van Ieper was 

begrensd door het Brugse Vrije, Veurne Ambacht, Kasselrij van Waasten, Kassel 

Ambacht, Belle Ambacht, Kasselrij van Rijsel, Kasselrij van Kortrijk en de 

Kasselrij van Roeselare.12 

 

Ondanks het belang van het castrum verschoof het zwaartepunt van de stad in 

het begin van de 12de eeuw naar de villa Iprensis.13 Dat kwam onder meer omdat 

Rome de Sint-Maartenskerk als hoofdkerk voor Ieper boven de Sint-Pieterskerk 

verkoos. 

Daarnaast verloor Willem van Ieper, een lokale machtshebber en eigenaar van 

de Sint-Pieterswijk, de opvolgingsstrijd om Graaf van Vlaanderen te worden. Dat 

brak zijn macht en liet de burggraaf toe nog meer op het voorplan te komen. Het 

is logisch dat de nieuwe graaf zijn concurrent nog dieper in de put wou duwen 

door zijn wijk nog wat te kleineren, met als volgend typerend voorbeeld: “Op het 

Zaalhof werd een dwangburcht opgericht om de roerige Sint-Pieternaren in 

bedwang te houden.”14 

 

Vandaag, 900 jaar later, bevindt het centrum van Ieper zich nog steeds op 

dezelfde plaats, met centraal de Grote Markt, de Lakenhallen en de Sint-

Maartenskathedraal. 

2.1.2 Ieper wordt een stad 

In 1170 kreeg Ieper van graaf Filip van de Elzas een stadskeure. Het ontvangen 

van de keure was het startschot voor een periode van ongeziene bloei, waarin de 

lakennijverheid de hoofdrol speelde.15 Er heerste een bouw- en handelswoede in 

de stad. Gebouwen die vroeger in de Sint-Pieterswijk lagen, zoals de gevangenis 

en het vleeshuis, verhuisden naar het nieuwe centrum. Het marktplein kreeg een 

nieuw elan door het optrekken van de proosdij en er werden nieuwe hallen 

                                                 
11 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 196 
12 J-M. DE BRABANDERE, P. DE BRABANDERE, De Kasselrij van Ieper, in: 
http://www.brabandere.be/be/genealogie/3be121_d-rik_2_ieper_ambacht_kasselrij.html#header, 
geraadpleegd op: 02/05/2009 
13 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 12 
14 O. MUS, Op. Cit. pp. 6-7 
15 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 12 
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gebouwd: de laken- en de boterhallen. Het nieuwe marktplein was een kruispunt 

van handelswegen naar Mesen, Diksmuide, Torhout en andere steden. Ieper 

groeide uit tot een belangrijke speler op de wereldmarkt.16 Ook enkele kerken 

dateren uit het einde van de 12de en het begin van de 13de eeuw: de Sint-

Niklaaskerk en de Sint-Jacobskerk.17  

Rond 1260 telde Ieper zowat 40.000 inwoners – wat meer is dan vandaag! - en 

werd de stad te klein om iedereen binnen de stadsmuren te huisvesten.18 

Buitenwijken, ook wel „voorgeborghten‟ genoemd, werden net buiten de 

vestingen opgericht. Zo ontstonden de Sint-Michiels- en de Sint-Kruiswijk. In de 

binnenstad zelf etaleerde de elite haar rijkdom door privéhuizen als het Belle 

Godshuis en het Sint-Janshuis te bouwen. De verbouwingen aan de majestueuze 

Lakenhallen en de Sint-Maartenskerk (op kosten van de stad) waren toonbeelden 

van de rijkdom van Ieper in de 13de eeuw. De eerste (binnenste) vestingen 

konden geen bescherming bieden aan de buitenste woonwijken, waar veel 

ambachtslieden woonden en daarom werd beslist om een tweede vestingmuur te 

bouwen. Deze „uterste veste‟,19 zoals ze toen werd genoemd, komt er eind 13de 

eeuw op vraag van de buitenwijken20 omdat het conflict tussen Vlaanderen en 

Frankrijk steeds om de hoek loerde en er weinig nodig was om de situatie te 

doen escaleren.21 

Aan het begin van de 14de eeuw heeft Ieper een dubbele verdedigingsgordel en is 

het op alle vlakken een grootstad. De toekomst lacht de stad toe. Tot… 

2.1.3 Beleg van Ieper 

Op het einde van de 14de eeuw kwam langzamerhand een einde aan de gouden 

jaren. De Graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, kwam in conflict met de drie 

grote Vlaamse steden, Gent, Brugge en Ieper. Die trachtten hun vrijheden en 

privileges te vrijwaren en uit te breiden, de graaf had net het omgekeerde voor 

ogen. 

Graaf Lodewijk riep de hulp in van de Fransen, die zich via Arras naar Ieper 

begaven. Het stadsbestuur meende dat ze geen partij was voor het sterke Franse 

                                                 
16 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 198 
17 O. MUS, Op. Cit. p. 8 
18 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 13 
19 Ibidem p. 14 
20 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 198 
21 A. VANROLLEGHEM, Ieper à la Carte, de Ieperse vestingen in kaart gebracht, Erfgoedcel Ieper, 
Ieper, 2006, p. 27 
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leger en opende vrijwillig de stadspoorten. Naburige steden die de poorten niet 

openden voor de Fransen, zoals Poperinge, werden geplunderd.22 

Gent gaf zich echter niet zomaar gewonnen. In de slag bij Westrozebeke eind 

1382 sloegen de Gentenaars keihard terug. Filips van Artevelde, hun leider, liet 

daarbij het leven. Vlaanderen was echter voor een deel in Franse handen 

gevallen, de zoveelste machtswissel in het kleine gebied. 

Gent gaf zich nog niet over en de stad riep de hulp van Engeland in, sinds het 

Groot Schisma de gezworen vijand van Frankrijk.23 Engeland koos toen partij 

voor paus Urbanus VI, Frankrijk schaarde zich achter paus Clemens VII. 

De twee pausen verweten de ander voor heiden en riepen op tot een kruistocht 

tegen hun concurrent. In 1382-1383 kwam die kruistocht, beter bekend als de 

kruistocht van de bisschop van Norwich, op gang.24 

Zoals toen zo vaak het geval overgoten de strijdende partijen hun politieke 

motieven met een religieus sausje, zodat ze zich van de steun van het volk 

verzekerd wisten, en zo van voldoende manschappen en financiën.  

 

In Vlaanderen viel na Ieper ook Brugge in Franse handen en het hele veroverde 

gebied moest eer en trouw zweren aan de Franse koning en paus Clemens VII. 

Wat eerst een conflict was tussen de Graaf van Vlaanderen en drie Vlaamse 

steden over de relatie graaf-stad, was uitgegroeid tot een internationale 

godsdienstoorlog. 

Het Engelse leger bracht een vloot bijeen, die midden 1383 in Calais aanmeerde, 

een stad die dankzij de lokale bisschop nog niet in Franse handen was gevallen.25 

Even heerste er onenigheid bij de Engelsen of ze Frankrijk dan wel Vlaanderen 

zouden binnenvallen. Het werd Vlaanderen, mede doordat de Engelsen op de 

steun van de Vlaamse bevolking hoopten, die pro-Urbanus VI waren. Het plan 

was om daarna gezamenlijk Frankrijk binnen te vallen. 

Begin mei 1383 namen de Engelsen eerst Grevelingen in. Duinkerke, Veurne, 

Poperinge en vele andere steden volgden.26 Ieper was beslissend: viel de stad, 

dan werd de verbinding met Frankrijk afgesneden en zou ook Brugge vallen voor 

de Engelsen. De elite en het stadsbestuur van Ieper waren eerder Fransgezind, 

                                                 
22 R. VINCKIER (Red.), Ieper Tuindag: Zesde Eeuwfeest: een bundel historische opstellen, 
Stedelijke Culturele Raad Ieper, Ieper, 1983, pp. 11-13 
23 Ibidem p. 4 
24 Ibidem 
25 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 14 
26 R. VINCKIER (Red.), Op. Cit. p. 32 
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wat niet kon worden gezegd van de ambachtslieden. Die laatsten kozen de kant 

van de Gentenaars en dus van de Engelsen. 

Toen bekend raakte dat oprukkende Engelse troepen de stad naderden, 

verplichtte het stadsbestuur alle inwoners om zich binnen de omwallingen te 

scharen.27 Huizen in de buitenwijken werden in brand gestoken of afgebroken en 

met het puin werd de omwalling verstevigd.28 Op 9 juni 1383 stonden de 

Engelsen, geruggensteund door heel wat Gentenaars, voor de poorten van de 

stad. Hun verbazing was groot toen ze de vernielde buitenwijken zagen en hun 

hoop op een snelle afloop werd de grond ingeboord. Volgens sommige verslagen 

telde het leger van de aanvallers wel 90.000 manschappen, al is de kans groot 

dat dat cijfer fel overdreven is.29 Tijdens het Beleg van Ieper was de stad 

afgesloten van de buitenwereld: voedsel en andere levensmiddelen kwamen 

Ieper amper binnen.  

Ook na twee maanden van zware belegering was de stad, dankzij zijn sterke 

omwalling, nog niet overwonnen.30 De Graaf van Vlaanderen probeerde 

tevergeefs de plooien glad te strijken en kon niet anders dan de hulp in te 

roepen van de Franse koning. Na de slag van Westrozebeke had de Graaf van 

Vlaanderen het gezag feitelijk teruggekregen van de Franse koning en hij stond 

dan ook niet te springen om de hulp van de Fransen in te roepen, die, bij een 

overwinning, het gebied gegarandeerd weer zouden opeisen. Er restte hem 

echter geen andere keuze. Als Ieper viel, zou heel Vlaanderen vallen. De Franse 

koning stemde in en beloofde te hulp te komen. Toen de Engelsen en de 

Gentenaars dat hoorden, besloten ze een ultieme aanvalspoging te ondernemen, 

voor het Franse leger de stad zou bereiken.31 Maar ook op 8 augustus 1383 hield 

Ieper stand en twee dagen later trokken de aanvallers zich ontgoocheld terug.32 

Ieper riep zelfs een feestdag in het leven, de Tuindag, die vandaag nog steeds 

wordt gevierd.33 Maar de stad likte ook zijn wonden. Het ooit zo glorieuze Ieper 

had niet langer buitenwijken en zou zijn positie als wereldstad nooit meer 

kunnen heroveren. 

                                                 
27 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 14 
28 R. VINCKIER (Red.), Op. Cit. p. 34 
29 Ibidem pp. 34-35 
30 Zie bijlage 3: Guillaume de Tielt, Beleg van Ieper, Uit: A. VANROLLEGHEM, Ieper à la Carte, de 
Ieperse vestingen in kaart gebracht, Erfgoedcel Ieper, Ieper, 2006, p. 31 
31 Zie bijlage 4: Miniatuur Beleg van Ieper, Uit: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit.  p. 14 
32 R. VINCKIER (Red.), Op. Cit. p. 38 
33 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 200 



 15 

2.1.4 Wisselende kansen 

De Bourgondische hertog Filips de Stoute bezocht Ieper in 1386 om de 

heropbouw op te starten. De „uterste veste‟ werd definitief afgebroken en de 

binnenste vestingen werden verstevigd met een bakstenen muur.34 Maar van een 

heropleving was in Ieper geen sprake. De economische activiteit daalde in de 

15de eeuw met de helft ten opzichte van een eeuw voordien. Vooral de tanende 

lakennijverheid en de dalende handelsactiviteit met Engeland waren exponenten 

van de vergane Ieperse glorie. 

De pest en de Honderdjarige Oorlog maakten de situatie alleen maar erger. Het 

aantal inwoners daalde verder tot 7.600 in 1491. Andere economische 

activiteiten zoals de transitohandel met Frankrijk en Brugge stuitten op hevige 

kritiek van onder andere Gent, een stad die zo heel wat potentiële inkomsten 

misliep. 

Dat de zetel van de Raad van Vlaanderen naar Ieper werd overgebracht en 

enkele nieuwe refugehuizen van religieuze ordes in leegstaande huizen werden 

ondergebracht, was niet meer dan een pleister op een houten been.35  

Het zou tot het midden van de 16de eeuw duren vooraleer een nieuwe wind door 

Ieper zou waaien, een meer liberale, protestantse wind. Door de boekdrukkunst 

raakten de Ieperlingen vertrouwd met de Lutheraanse ideeën. Ieperlingen deden 

actief mee met de Beeldenstorm van 1566 en onder leiding van Gent werd 

Vlaanderen zelfs tijdelijk een protestantse republiek. Ieper werd een belangrijke 

zuidelijke uitvalsbasis en buffer tegen de Spanjaarden. Van 1577 tot 1583 was 

de stad protestants,36 tot de Spanjaarden een tweede Iepers beleg begonnen. 

Het zou één jaar duren voordat Ieper in Spaanse, en dus katholieke handen zou 

vallen. 

Ieper werd onder Spaans bewind op religieus vlak een belangrijke stad door de 

oprichting van een bisdom. De bouwwoede van religieuze gemeenschappen 

kende een hoogtepunt en daardoor bereikte ook het onderwijs in de stad een 

hoger niveau.37 

De toekomst van Ieper zag er weer rooskleurig uit. Heel wat gebouwen werden 

verbouwd of heropgebouwd, zoals het Nieuwerck en de Dekenskapel. 

                                                 
34 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 14 
35 O. MUS, Op. Cit. p. 13 
36 A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. p. 57 
37 O. MUS, Op. Cit. p. 14 
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Ook gewone huizen werden waar mogelijk en met hulp van het stadsbestuur in 

steen gebouwd en verbouwd. 

 

Maar ook nu bleef de stad niet van ellende gespaard. De daaropvolgende jaren 

trachtte Frankrijk zijn noordergrens uit te breiden. Tot drie keer toe viel Ieper in 

Franse handen. De derde maal gebeurde dat op 27 mei 1648, onder leiding van 

Lodewijk II van Bourdon, prins van Condé. Een jaar later al heroverden de 

Spanjaarden de stad, na een belegering van Sigismond, markies van Fonderati.38 

De volgende decennia waren afwisselend Frankrijk en Spanje heer en meester 

over Ieper. De Spanjaarden hadden er op een bepaald moment genoeg van en 

bouwden op de samenloop van de Ieperlee en de IJzer het Fort Knokke zodat de 

Fransen zich niet meer konden bevoorraden via deze weg. De Spanjaarden 

besloten de stad eveneens, voor de zoveelste keer, te versterken.39 Ze trokken 

een citadel op ten oosten van de stad om nieuwe opstanden in de kiem te 

smoren40 en aanvallen van buitenaf meer gecoördineerd af te slaan.41 

Maar aan het einde van de 17de eeuw staken de Fransen alweer hun neus aan 

het venster, onder leiding van Lodewijk XIV. Diens expansiedrang had van 

Frankrijk een grootmacht gemaakt. 

2.1.5 De Fransen 

Door spanningen tussen de Franse koning en de Spaanse (Habsburgse) vorsten 

werd Ieper, ondanks de vele versterkingen van de Spanjaarden, in 1678 

ingenomen door de Fransen. Dit gebeurde via diplomatieke weg, namelijk het 

Verdrag van Nijmegen. Lodewijk XIV sloot dat verdrag met de Republiek der 

Nederlanden en Spanje, waardoor Ieper, Menen, Belle, Poperinge, Kassel, Wervik 

en Waasten in Franse handen kwamen. Charleroi, Oudenaarde en Kortrijk 

werden dan weer teruggegeven aan Spanje.42 

Ieper was voor de Fransen een belangrijke noordelijke grensstad, die ze niet 

meer uit handen wilden geven. Ieper werd toegevoegd tot de verdedigingslijn, de 

zogenaamde „pré-carré‟. 

                                                 
38 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 202 
39 Ibidem 
40 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 15 
41 A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. p. 75 
42 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 210 
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De pré-carré was een verdedigingslinie tussen de Noordzee en de Ardennen. Ze 

werd voor het eerst gebruikt onder Lodewijk XIII (en Richelieu) maar verfijnd 

onder Lodewijk XIV en Vauban. Het gaat om een dubbele verdedigingslijn om 

Frankrijk te beschermen tegen de Spaanse Nederlanden. De eerste lijn liep van 

Duinkerke tot Givet (met onder andere Ieper, Menen, Rijsel en Doornik), de 

tweede liep van Grevelingen tot Stenay. In totaal waren er een 30-tal steden en 

versterkte plaatsen (zoals het Fort Knokke) die voor de grensverdediging 

zorgden als een soort cordon. Behalve dat deze 30 versterkte steden een 

verschrikking waren voor de vijand – ze innemen was haast onmogelijk – 

vormde de pré-carré ook een prima „springplank‟ voor het Franse leger om zelf in 

de aanval te gaan. De pré-carré was met andere woorden de ideale 

voorbereidingsplaats voor verdere aanvallen. 

De fortificatie van deze steden was van de hand van Vauban, al kon hij rekenen 

op een belangrijke Spaanse erfenis (denk aan de citadels)43 en aan eerdere 

Franse ingenieurs zoals Jean Errand Bar-le-Duc.44 

Vauban koos niet zomaar lukraak steden voor de pré-carré.45 De meeste ervan 

lagen aan rivieren: ze waren niet enkel eenvoudig te bevoorraden, de 

bevoorrading van de vijand kon zo ook bemoeilijkt worden. 

De Franse staat onder Lodewijk XIV geldt vandaag als het schoolvoorbeeld van 

het absolutisme. Het was een tijd van grote bloei voor Frankrijk en zijn militaire 

apparaat. Ook wat het maken van kaarten en plannen betreft was het een 

gouden tijd, „un grand siècle‟.46 

Lodewijk XIV beval Sébastien Le Prestre de Vauban (zie infra) om Ieper in 1678 

te versterken.47 Vauban, een meester in fortificatietechnieken, herbouwde quasi 

geheel de vestingen met een systeem van hoornwerken.48 De maquette toont 

hoe Ieper er aan het begin van de 18de eeuw zou moeten hebben uitgezien, maar 

niet alle vestingen op de maquette zijn ook effectief gebouwd.49 

                                                 
43 Zie bijlage 5: Kaart pré-carré, Uit: http://www.geocities.com/Pentagon/6750/fnord.htm, 
geraadpleegd op: 20/03/2009 
44 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 208 
45 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD, Geschiedenis van de pré-carré, in: 

www.archivesdepartementales.cg59.fr/ geraadpleegd op: 20/03/2009 
46 J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 208-209 
47 O. MUS, Op. Cit. p. 16 
48 A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. p. 127 
49 I. WARMOES, Les Plans En Relief: Des places fortes du nord dans les collections du Palais des 
Beaux-Arts de Lille, Palais des Beaux-Arts, Rijsel, 2006, p. 44 
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Ook de inundaties van Mesen en Belle werden gebruikt als verdediging voor de 

stad. De vele militairen op en rond de vestingen moesten gevoed en 

onderhouden worden, wat de handel ten goede kwam. 

Ondanks de substantiële investeringen van de Fransen viel Ieper in 1713 in 

Oostenrijkse handen. Niet door bloedvergieten, maar na onderhandelingen. Ieper 

behoorde, na de Vrede van Utrecht, tot de Oostenrijkse Nederlanden en werd 

een barrièrestad om… de Fransen op afstand te houden.50 

Dit had echter nadelige gevolgen voor de stad. Jozef II zag af van het grote 

kostenplaatje om de vestingen en de kazernes te onderhouden en liet delen van 

de vestingen ontmantelen.51 Vandaag zijn deze ontmantelde buitenste vestingen 

enkel nog via percelering op bepaalde plaatsen zichtbaar.52 

Het einde van de 18de eeuw verliep tumultueus. Tijdens de Brabantse 

Omwenteling van 1789-1790 werden de Oostenrijkse overheersers verdreven, 

maar amper twee jaar later, in 1792, namen de Fransen de stad in.53 Alweer.  

Tussen 1780 en 1830 werd Ieper achtereenvolgens door de Oostenrijkers, 

Fransen, Pruisen, Engelsen en Hollanders overheerst, al leed de stad er 

merkwaardig genoeg niet onder om steeds onder wisselend gezag te staan. De 

vestingen werden onder Hollands bewind terug opgewaardeerd en evenaarden 

bijna de vestingen van het einde van de 17de eeuw.54 De heropbouw stond onder 

leiding van Cornelius Krayenhoff. Hij reduceerde wel het aantal hoornwerken van 

vijf naar één. De Hollanders hadden een goede verstandhouding met de stad, en 

Willem I kwam er graag. In totaal zou hij Ieper vijf keer hebben bezocht.55 

Onder het Hollands bewind kreeg Ieper opnieuw zijn strategische positie als 

buffer tegen de Fransen, samen met enkele andere grenssteden.56 

2.1.6 Garnizoensstad en de Eerste Wereldoorlog 

Na de onafhankelijkheid van België werd Ieper een garnizoensstad. Het 

stadsbestuur investeerde verder in militaire gebouwen zoals stallen en een 

                                                 
50 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 15 
51 O. MUS, Op. Cit. p. 20 
52 Dit werd me verteld door de GIS-verantwoordelijke van de stad Ieper, de heer Luc Mus. 
53 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 15 
54 O. MUS, Op. Cit. p. 20 
55 GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU, Fortificatie van Ieper, in: 
http://www.oranje-nassau.org, geraadpleegd op: 12/04/2009 
56 A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. pp. 209-210 
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manege voor de ruiterij. In 1847 verhuisde zelfs de „école d‟équitation‟ van 

Brussel naar Ieper.57 De school zou er tot na de Eerste Wereldoorlog blijven. 

In 1850 telde Ieper iets meer dan 17.000 inwoners, het duizendkoppige 

garnizoen inbegrepen. Het was dan ook een kleine ramp toen in 1852 de 

Belgische overheid besliste om Ieper niet langer als militair belangrijk te 

beschouwen. De vestingen werden niet langer goed onderhouden, er werden 

wandelpaden op aangelegd en de stadspoorten bleven dag en nacht open. 

Sporadische reorganisaties op militair vlak betekenden even een opflakkering,58 

maar globaal gezien was Ieper een ingeslapen provinciestadje geworden. Tot ze 

luid wakker werd geschud door de Eerste Wereldoorlog.59 

Doordat de Duitsers de stad niet konden innemen, werd Ieper vanaf 1914 vier 

jaar lang beschoten en gebombardeerd. Haast geen enkel huis in de stad stond 

na de oorlog nog volledig recht. Zowel in als rond Ieper waren de verliezen op 

alle vlakken enorm. De vestingen bleven wel gedeeltelijk intact en de 

versterkingsmechanismen uit de 18de en 19de eeuw kwamen goed van pas. 

Kazematten werden gebruikt als hoofdkwartieren en slaapplaatsen, 

ondergrondse tunnels werden gegraven van de ene kant van de vestingen naar 

de andere. Nogmaals een bewijs dat de 18de-eeuwse fortificatietechnieken van 

uitstekende kwaliteit waren en zelfs gedeeltelijk bestand tegen 20ste-eeuwse 

aanvalstechnieken.60 

 

De wederopbouw van de stad was er een van lange adem. Veel mensen keerden 

niet meer naar het verwoeste Ieper terug. De Britten wilden dat de stad niet 

heropgebouwd zou worden, maar als monument zou dienen. Die wens werd door 

de Ieperlingen die wel wilden terugkeren als onrealistisch en pijnlijk afgedaan. 

Zij wilden verder met hun leven, de draad weer opnemen. Dat kon enkel door 

Ieper opnieuw op te bouwen. Onder leiding van stadsarchitect Jules Coomans 

werd de stad heropgebouwd zoals ze voor de oorlog was. Straatplannen, huizen 

en gevels werden, in de mate van het mogelijke, in ere hersteld.61 

Vandaag is Ieper opnieuw een rustige provinciestad. Toch verschilt ze van 

andere, kleine Belgische steden door haar rijke en zeer woelige geschiedenis. En 

                                                 
57 G. VERHEYE, Ieper garnizoensstad, 98ste Bataljon Logistiek Ieper tentoonstelling, Ieper, 1992, 
pp. 8/13 
58 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 16 
59 G. VERHEYE, Op. Cit. 
60 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. pp. 16-17 
61 O. MUS, Op. Cit. p. 24 
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de Ieperling? Die bleef er, na al die jaren en al die overheersers, schijnbaar 

onbewogen bij… 

2.2 De geschiedenis van de fortificatie van Ieper 

Ieper had sinds zijn ontstaan een natuurlijke verdedigingslijn, de Ieperlee.62 Al 

snel bleek deze te klein om de steeds groter wordende bevolking te beschermen 

binnen zijn grenzen. Het toenmalige bestuur besliste om een omwalling rond de 

stad te plaatsen. Zo kreeg de binnenstad de vorm die ze vandaag nog steeds 

heeft.63 Deze eerste, eenvoudige aarden omwalling met dubbele gracht was niet 

bijzonder stevig en niet overal even dik.64 Daarom beval graaf Ferrand van 

Portugal in 1214 om Ieper te omsluiten met een stenen vesting. Dat de 

vestingen precies in 1214 werden gebouwd, is niet verwonderlijk, aangezien de 

stad een jaar eerder door de Fransen werd ingenomen.65  De stad kon zich 

echter vrijkopen en wilde zo snel mogelijk maatregelen nemen om toekomstige 

agressors af te schrikken.66 

Op vraag van de in de 13de eeuw ontstane buitenwijken werden er ook buitenste 

vestingen gebouwd. Deze „uterste veste‟ werd een tweede beschermingslinie 

voor de stad. Na het Beleg van Ieper werden deze buitenste vestingen, of wat er 

nog van overbleef, afgebroken. De binnenste vestingen werden verstevigd met 

bakstenen.67 In het midden van de 17de eeuw bouwden de Spanjaarden een 

citadel om de stad te beschermen.68 Deze werd later door de Fransen gesloopt 

omdat ze niet paste in het fortificatieplan van Vauban. Tussen 1678 en 1713 

vormden de Fransen Ieper om tot een sterk gefortificeerde stad.69 

Niettegenstaande de aanwezigheid van deze haast oninneembare vesting kregen 

de Oostenrijkers Ieper begin 18de eeuw toch in handen. 

Keizer Jozef II besliste om de vestingen te ontmantelen. Die beslissing werd nog 

deels teruggedraaid door de Hollanders op het einde van de 18de eeuw, maar na 

de Belgische onafhankelijkheid en de Eerste Wereldoorlog bevonden de vestingen 

                                                 
62 Zie bijlage 2: Ieper rond 1050, Uit: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Vesting Ieper: Wandeling 
in een historisch landschap, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Antwerpen, 2003, p. 12 
63 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 13 
64 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 198 
65 O. MUS, Op. Cit. p. 8 
66 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 198 
67 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. pp. 13-14 
68 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 202 
69 L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 15 
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zich in een erbarmelijke staat.70 Tijdens de 20ste eeuw werden her en der 

verbouwingen en restauraties uitgevoerd. Vandaag is het centrum van Ieper nog 

steeds voor het grootste deel omsloten door de vestingen. 

2.3 Technische details van de fortificatie ten tijde van de 
maquette 

Een fortificatie van een stad, zoals van Ieper, moet een sterk samenhangend 

geheel vormen.71 Het moet in harmonie zijn met zijn directe omgeving en zowel 

in staat zijn om de vijand tegen te houden (verdediging) als terug te slaan 

(aanval). De nadruk ligt daarbij wel op het op afstand houden van de 

tegenstander en om diens manoeuvres te vertragen.72 

 

We lichten het fortificatielandschap van Ieper uit het begin van de 18de eeuw 

door, de periode waarin onze maquette werd gebouwd. Omdat vaak een 

specifiek jargon wordt gehanteerd, leggen we de verschillende onderdelen ervan 

een voor een uit aan de hand van foto‟s van de maquette73 en tekeningen van 

Declercq.74   

 

Van de binnenstad naar het platteland had je volgende verdedigingswerken: 

1. de stadspoorten: in de middeleeuwen telde Ieper er tien, ten tijde van de 

Spanjaarden zeven en onder Lodewijk XIV nog zes: de poorten naar Belle, 

Mesen, Antwerpen, Diksmuide, de Koninklijke Poort en de Kroonprinspoort. 

2. de bastions: Ieper had verschillende bastions en demi-bastions, aarden 

ophopingen bekleed met metselwerk. Vaak waren ze in een hoek 

opgetrokken. In de bastions was er plaats voor heel wat soldaten, mortieren, 

kanonnen en zo meer. Doordat bastions de zwakste plek waren van de 

vestingen werden ze het vaakst aangevallen. Een demi-bastion is 

logischerwijze een half bastion. 

3. Tussen de bastions had je de vestingmuren, ook wel courtines genoemd. Ze 

waren zeer stevig en bijna oninneembaar, zolang de bastions standhielden. 

                                                 
70 O. MUS, Op. Cit. p. 20 
71 Passim: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, e.a., Op. Cit. p. 58-60 
72 Passim: J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 231-248 
73 Zie Bijlage 6: Foto's van de fortificatie van Ieper, foto‟s genomen door Breyne Matthias in het 
Palais des Beaux-Arts in Rijsel, 2009 + J. DECLERCQ, Het fortificatielandschap van Ieper onder het 
bewind van Lodewijk XIV (1678-1713): een methodologische bronnenstudie,Onuitgegeven 
Licentiaatsverhandeling, RUG, 1988, 509p.+ 6 plannen 
74 J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 231-248 
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In het midden van een courtine was meestal een poortje (de poterne) dat 

leidde tot een gang onder de vestingen. 

4. de tenailles: laaggelegen verdedigingswerken die voor de courtines werden 

geplaatst. De tenailles moesten de poterne en de benedenflank beschermen 

en de verbinding met de demi-lunes vergemakkelijken. 

5. Naast de courtine of vestingmuur had je in Ieper nog een deeltje van de 

Bourgondische vestingmuur. Deze werd geïncorporeerd in de nieuwe 

fortificatie, maar was een zwak punt in de verdediging. 

6. de vestinggracht: de voornaamste hindernis voor de vijand. Hoe dieper de 

gracht, hoe beter. In Ieper was de vestinggracht op sommige plaatsen zeer 

diep en wel 100 meter breed. 

7. de demi-lunes: verdedigingswerk dat voor de courtine (en dus ook voor de 

tenailles) werd geplaatst om deze te beschermen. De demi-lunes moesten 

lager zijn dan de courtine. Het waren moeilijk inneembare plaatsen in de 

verdediging. 

8. de contregardes: lijken op demi-lunes maar ze dienden om bastions of demi-

lunes te beschermen. In Ieper waren ze vooral bedoeld om de zwakke 

Bourgondische vestingmuur te beschermen. 

9. de hoornwerken: één van de belangrijkste verdedigingswerken in de 

fortificatie. Een hoornwerk bouwde men op een terrein waar de vijand 

voordeel uit kon halen of om een zwakke plaats te versterken. Vaak bestond 

een hoornwerk uit: 

- twee (demi)-bastions verbonden met een courtine. 

- een chemin couvert: een weg aan de buitenzijde van de gracht, omwald 

en voorzien van wapenplaatsen zodat de vijand van hieruit bestookt kon 

worden. 

- de lunettes: in Ieper enkel terug te vinden in het hoornwerk van 

Elverdinge. Voor het eigenlijke hoornwerk was er nog een avant-chemin 

couvert met drie lunettes. Ze leken erg op demi-lunes of contregardes. 

- avant-chemin couvert: voor de chemin couvert werd er een iets lager 

gelegen chemin aangelegd, die sterk leek op de chemin couvert. 

10. het retranchement: vaak een ver vooruitgeschoven verdedigingsmuur. Kon 

ook gebruikt worden voor een gewone verdedigingsmuur van een 

hoornwerk. In Ieper vooral bekend rond de inundaties van Belle. 

11. de redoute: vooruitgeschoven verdedigingswerk, vaak als wachthuis. 
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12. de inundaties: lage gronden die onder water konden worden gezet ter 

verdediging. In Ieper werden de inundaties van Belle, Paddevijver en Mesen 

gevoed door de vijvers van Dikkebus en Zillebeke. 
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3 De maquette 

3.1 Inleiding 

Voor we de maquette analyseren moeten we een aantal opmerkingen maken in 

verband met de bronnen en de literatuur. In dat bronnenmateriaal over het Ieper 

van de tijd van de maquette ligt de klemtoon op het militaire aspect, op de 

fortificaties. Op kaarten en plannen uit die tijd staat de binnenstad zelden of 

nooit gedetailleerd afgebeeld.75 Enkel de kerken, de woonblokken en een paar 

grote bouwwerken zijn omlijnd afgebeeld. De vestingen daarentegen zijn vaak 

tot in de kleinste details weergegeven. Ook het platteland rondom de stad is vrij 

goed afgebeeld, omdat de streek rond de stad belangrijk was voor legers die 

Ieper wilden innemen, denk maar aan het strategische belang van 

communicatieroutes (bevoorradingroutes) en invalswegen. Al mag men de 

realistische weergave van het omliggende platteland ook niet overdrijven: enkel 

wegen en belangrijke herkenningspunten werden correct afgebeeld. Akkers, 

bomen en andere flora waren veeleer nattevingerwerk.76 

 

Dat de nadruk vooral op het militaire lag, kun je ook uitmaken uit de bronnen die 

in het SHAT (Service Historique de l‟Armée de Terre) in Vincennes te vinden zijn. 

(zie infra). Zo goed als alle bronnen gaan er over de fortificatie van de stad. 

Daarnaast vind je er enkele demografische bronnen, zoals volkstellingen uit het 

einde van de 17de eeuw. Het SHAT biedt haast geen enkele bron over de 

binnenstad of het landschap. 

Een tweede belangrijke opmerking is dat in de literatuur doorgaans alleen 

verzamel- of overzichtswerken te vinden zijn over de collectie maquettes van 

Lodewijk XIV en diens opvolgers.77 Naar de maquette van Ieper is nog geen 

grondig onderzoek verricht. Daardoor verloopt het opzoeken van feitenmateriaal 

zoals data en namen niet altijd even gemakkelijk. Zo is over de eigenlijke maker 

van de maquette, Tessier de Derville, zo goed als niets terug te vinden. Het is 

zelfs niet helemaal zeker of hij de maquette wel zelf heeft gemaakt… 

                                                 
75 M. POLONOVSKI, e.a., Catalogue des cartes, plans et dessins du Musée des Plans-Reliefs, Musée 

des Plans-Reliefs, 1993, p. 167 
76 L. GRODECKI, e.a., Belgische steden in reliëf: Plannen opgenomen door Franse militaire 
ingenieurs – XVIIe-XIXe eeuw, Pro Civitate, Brussel, 1965, p. 20 
77 Voorbeeld: N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Les plans en relief des places du 
Roy, Centre des Monuments Nationaux/Biro éditeur, Parijs, 2007, 160p. of L. GRODECKI, e.a., Op. 
Cit. 360p. 
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Het meest fundamentele probleem met de literatuur ligt in het feit dat schrijvers 

en onderzoekers oudere boeken en bronnen overschreven zonder daarbij kritisch 

na te denken. Daardoor werden fouten decennialang over het hoofd gezien en 

voor waar aangenomen.78 Zo werd de grootte van de maquette van Ieper, die in 

werkelijkheid 35 vierkante meter meet (6,44 bij 5,48 meter) in sommige werken 

meer dan 50 vierkante meter genoemd (9,44 bij 5,48 meter).79 Zulke fouten 

kunnen er enkel komen door een gebrek aan grondig onderzoek en door het 

klakkeloos overschrijven van foutief cijfermateriaal, want als je naar de 

maquette kijkt, zie je onmiddellijk dat ze min of meer vierkant is, en dus zeker 

geen negen bij vijf meter kan meten. Tal van andere als waarheid geponeerde 

teksten zouden op zijn minst in een hypothese moeten worden gegoten, 

bijvoorbeeld wat de Montaigue met de maquette van Ieper te maken heeft,80 of 

wat we moeten aanvangen met de vermeende tweede maquette (zie infra). 

 

Behalve dat de literatuur vaak summier en repetitief is, stipt Declercq nog een 

reden aan waarom ze te kort schiet: het onderwerp wordt niet multidisciplinair 

behandeld waardoor belangrijke informatie aan het gezichtsveld van de auteur 

ontsnapt.81 

 

Deze nuanceringen betekenen echter niet dat al de literatuur over de maquette 

van Ieper of over het Ieper van de 18de eeuw onbruikbaar is. Er bestaan wel 

degelijk overzichtswerken en een aantal betrouwbare literatuurwerken. Ook 

andere bronnen - kaarten, brieven en originele handschriften - die onder meer in 

Parijs te vinden zijn, bevatten een schat aan informatie. Zoals steeds moeten we 

die echter met de nodige zorg en met een kritisch oog onderzoeken. 

3.2 Werkmethode 

We bespreken de maquette volgens een aantal criteria: wie was de 

opdrachtgever, wie heeft ze gemaakt, hoe ze is tot stand gekomen, wat is de 

staat ervan vandaag? Alle aspecten van de maquette komen aan bod zodat men 

                                                 
78 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 15 
79 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Les plans en relief des places du Roy, Centre 
des Monuments Nationaux/Biro éditeur, Parijs, 2007, p. 158 
80 Ibidem 
81 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 4 
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zich een ruimer en beter beeld kan vormen van zowel de maquette van Ieper in 

het bijzonder als van de volledige collectie maquettes in het algemeen.  

Op het einde van deze masterproef geven we een overzicht van het gebruikte 

materiaal uit de archieven van het Palais des Beaux-Arts in Rijsel, het archief van 

het SHAT in Vincennes en het archief van het Parijse Musée des Plans-Reliefs. 

Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor verder, eventueel grootschaliger 

onderzoek. 

3.3 Kaarten van Ieper 

Om de maquette van Ieper stelselmatig te kunnen ontleden, moeten we eerst 

een visueel beeld maken van ons onderzoeksobject. Dat doen we aan de hand 

van kaarten en foto‟s.82 We gebruiken veertien kaarten uit verschillende 

periodes, om zo een beeld van de stad voor, tijdens en na de 18de eeuw te 

kunnen vormen. In hoofdstuk vier vergelijken we deze kaarten met de maquette 

zelf en met de kaart van Philippe-Christian Popp uit het midden van de 19de 

eeuw. 

Verder hebben we foto‟s genomen van de maquette zoals ze vandaag in het 

Palais des Beaux-Arts in Rijsel staat, zodat we ons een visueel beeld van de 

maquette kunnen vormen. Tijdens verschillende bezoeken aan het Palais des 

Beaux-Arts heb ik meer dan 300 foto‟s genomen, een deel ervan vindt u in 

bijlage83, de rest staat op de cd-rom. 

 

Kaart 1: Vereecke84 

Het gaat hier om drie kaarten die Ieper tonen in zijn ontstaansperiode (9de-12de 

eeuw).  

Deze kaarten uit de 19de eeuw zijn gebaseerd op historische bronnen, onder 

meer kronieken, en stroken niet helemaal met de werkelijkheid. Toch neem ik ze 

op in de lijst omdat ze erg veel succes kenden (de Vereecke-atlas verkocht als 

zoete broodjes) en omdat we ons zo een beeld kunnen vormen van Ieper in zijn 

beginperiode. 

 

                                                 
82 Passim: A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. p. 248-255 
83 Zie bijlage 7: Foto's van de maquette van Ieper, Breyne Matthias, Palais des Beaux-Arts in 
Rijsel, 2009 
84 Zie bijlage 8: Ieper volgens Vereecke, Uit : J.J.J. VEREECKE, Atlas annexé à l'Histoire Militaire de 
la Ville d'Ypres, I.S. Van Doosselaere, Gent, 1858, kaarten nrs. 8-9-10 
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Kaart 1a: Vereecke: Ieper rond 930 

Auteur/graveur/tekenaar: J.J.J. Vereecke 

Uitgever: Isidoor Sebastiaan van Doosselaere 

Titel: PLAN d‟YPRES vers 930, dressé d‟après nos chroniques. Pl.VIII 

Gemaakt: 1858 

Schaal: 1/10.000 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het oosten 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,162m x B: 0,164m (tot aan de rand van de afbeelding) 

Techniek: ingekleurde lithografie 

Bewaring: goede staat 

Doel: geschiedkundig beeld van Ieper weergeven, atlas bij het historische werk 

Histoire Militaire de la ville d‟Ypres van J.J.J. Vereecke 

Fonds: stadsarchief Ieper 

 

Kaart 1b: Vereecke: Ieper rond 1000 

Auteur/graveur/tekenaar: J.J.J. Vereecke 

Uitgever: Isidoor Sebastiaan van Doosselaere 

Titel: PLAN d‟YPRES en l‟an 1000, d‟après nos chroniques. Pl.IX 

Gemaakt: 1858 

Schaal: 1/10.000 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het oosten 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,163m x B: 0,162m (tot aan de rand van de afbeelding) 

Techniek: ingekleurde lithografie 

Bewaring: goede staat 

Doel: geschiedkundig beeld van Ieper weergeven, atlas bij het historische werk 

Histoire Militaire de la ville d‟Ypres van J.J.J. Vereecke 

Fonds: stadsarchief Ieper 

 

Kaart 1c: Vereecke: Ieper rond 1140 

Auteur/graveur/tekenaar: J.J.J. Vereecke 

Uitgever: Isidoor Sebastiaan van Doosselaere 

Titel: PLAN d‟YPRES en l‟an 1140, d‟après nos chroniques. Pl.X 

Gemaakt: 1858  
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Schaal: 1/10.000 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het oosten 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,165m x B: 0,167m (tot aan de rand van de afbeelding) 

Techniek: ingekleurde lithografie 

Bewaring: goede staat 

Doel: geschiedkundig beeld van Ieper weergeven, atlas bij het historisch werk 

Histoire Militaire de la ville d‟Ypres van J.J.J. Vereecke 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

 

Kaart 2: Ieper in de beginperiode85 

Deze kaart toont Ieper in 1050 en lijkt maar weinig op wat we op de kaarten van 

Vereecke zien. Doordat de kaarten van Vereecke gebaseerd zijn op niet-kritisch 

benaderde gegevens kunnen we aannemen dat deze kaart van het Ieper van 

1050 beter de realiteit van toen weerspiegelt. 

 

Auteurs/tekenaars: Johan Termote en Diederik Vandenbilcke 

Uitgever: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 

Titel: Ieper in 1050 

Gemaakt: 2003 

Schaal: onbekend 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden 

Windroos: afwezig 

Afmetingen: H: 0,07m x B: 0,07m  

Techniek: digitaal opgemaakt 

Bewaring: perfect 

Doel: plannetje in het boek: Vesting Ieper – Wandeling in een historisch 

Landschap. De kaart wil duidelijkheid scheppen omtrent het ontstaan van Ieper. 

Fonds: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 

 

                                                 
85 Zie bijlage 2: Ieper rond 1050, Uit: L. STUBBE, D. DENDOOVEN, Op. Cit. p. 12 
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Kaart 3: Guillaume de Tielt86 

Kaart van het Beleg van Ieper in 1383 door Guillaume de Tielt. Erg interessant 

voor de geschiedenis van de stad. De dubbele vestingmuur is duidelijk zichtbaar 

met de zogenaamde „uterste veste‟. Op één en dezelfde kaart zien we heel wat 

sleutelmomenten: de belegering van de Engelsen en de Gentenaren, het verweer 

van de Ieperlingen en de aftocht van Engelsen en Gentenaren. 

 

Auteur/graveur: Guillaume de Tielt 

Uitgever: François Bellet 

Schilder/tekenaar: Frans Denys 

Titel: Ela fideleis principi civels, ela / pugnate fortiter. Èn parens ab aethere / èt 

gnatus, Ipris passa tendunt brachia 

Gemaakt: 1610 

Schaal: onbekend 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden  

Windroos: afwezig 

Afmetingen: H: 0,172m x B: 0,203m  

Techniek: niet ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: beeld geven van het beleg over verschillende maanden tijd 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

 

Kaart 4: Thévelin en Destrée87 

Deze wandkaart toont Ieper in de 16de eeuw. Het is een indrukwekkend 

stadsplan waarop de belangrijkste gebouwen in perspectief zijn weergegeven. 

(vergelijkbaar met onze maquette waarop de grote gebouwen op schaal 1/500 in 

plaats van 1/600 worden afgebeeld, zie infra). Op de kaart van Thévelin en 

Destrée merken we ook duidelijk de Bourgondische vestingen. 

 

Graveur/uitgever: Jacques Maillard Destrée 

Schilder/tekenaar: Jean Thévelin 

                                                 
86 Zie bijlage 9: Guillaume de Tielt, Beleg van Ieper, Uit: A. VANROLLEGHEM, Ieper à la Carte, de 
Ieperse vestingen in kaart gebracht, Erfgoedcel Ieper, Ieper, 2006, p. 31 
87 Zie bijlage 10: Kaart van Thévelin en Destrée, Uit: Ibidem p. 51 
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Titel: Hypra Flandri, Arum Civitas, Muntitissima / Oud Plan der stad Ypre, 

gemaekt in de jaeren 1500 

Gemaakt: begin 16de eeuw 

Schaal: aanwezig in de boom onderaan, maar onduidelijke wat deze precies is 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden  

Windroos: afwezig 

Afmetingen: H: 1,72m x B: 1,13m  

Techniek: niet ingekleurde houtsnede 

Bewaring: goede staat 

Doel: Ieper rond 1500 weergeven  

Fonds: Stedelijk Museum Ieper  

 

Kaart 5: Braun en Hogenberg88 

Deze kaart is, samen met de kaart van Sanderus (zie infra), zowat de bekendste 

kaart van Ieper. Ze toont de stad op het einde van de 16de eeuw, met de voor 

een deel niet overwelfde Ieperlee in het centrum en de belangrijkste gebouwen 

in perspectief. 

 

Graveur: Frans Hogenberg en/of Simon van den Noevel 

Schilder/tekenaar: Joris Hoefnagel 

Titel: Hypra Flandriarum / Civitas munitissima 

Gemaakt: 1572-1612 

Schaal: onbekend 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden  

Windroos: afwezig 

Afmetingen: H: 0,342m x B: 0,324m  

Techniek: ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: deel van de atlas „Civitates Orbis Terrarum‟ van Braun en Hogenberg 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

                                                 
88 Zie bijlage 11: Kaart van Braun en Hogenberg, Uit: Stadsarchief Ieper, Toegang: Collectie C08: 
sectie kaarten en plannen nummer 77 
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Kaart 6: Sanderus89 

Op deze rijkelijk geïllustreerde kaart van het Ieper uit de 17de eeuw staat 

bovenaan de „skyline‟ van de stad afgebeeld. Grote gebouwen als kerken en 

kloosters geeft Sanderus in perspectief weer, en de Ieperlee, de poorten en de 

molens zijn goed zichtbaar. Rond de kaart merken we verschillende 

wapenschilden en een uitgebreide legende. Tot op zekere hoogte was Sanderus 

geïnspireerd door Braun en Hogenberg, maar hij heeft evenzeer eigen accenten 

(op basis van eigen opzoekingswerk) in zijn kaart verwerkt, bijvoorbeeld de 

andere weergave van de dubbele gracht en de extra kaarten in zijn uitgebreide 

Flandria Illustrata van Ieper. 

 

Auteur: Antonius Sanderus 

Uitgever: Johannes Blaeu 

Landmeter/tekenaar: Vedastus du Plouich 

Titel: Ypra//Nobiliss(mis) ac prudentiss(mis) viris dnis praetori, advoctato, 

totique senatui, ac reip. Iprensi hanc urbis suae imaginem D.D. Antonius 

Sanderus. 

Gemaakt: 1641 

Schaal: aanwezig maar onduidelijk wat die precies is 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden  

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,390m x B: 0,486m  

Techniek: ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: kaart gemaakt door du Plouich in opdracht van Sanderus voor zijn Flandria 

Illustrata uit 1641 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

 

Kaart 7: de Pontault90 

Deze kaart dateert van de Spaanse bezetting, en de nadruk ligt overduidelijk op 

de fortificaties. Gezien het beperkte militaire nut ervan wordt de binnenstad zelfs 

niet afgebeeld. 

                                                 
89 Zie bijlage 12: Kaart van Sanderus, Uit: Stadsarchief Ieper, Toegang: Collectie C08: sectie 
kaarten en plannen nummer 89 
90 Zie bijlage 13: Kaart van de Pontault, Uit: A. VANROLLEGHEM, Op. Cit. p. 99 
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Auteur/ingenieur/uitgever: Sébastien de Pontault  

Titel: Plan de la ville d‟Ipre 

Gemaakt: 1667 

Schaal: échelle de 150 toises 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het westen 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,107m x B: 0,152m  

Techniek: niet ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: aanduiding van de fortificaties (militair doel) 

Fonds: Stedelijk Museum Ieper 

 

Kaart 8: de Pontault91 

Deze kaart toont duidelijk de versterkingswerken tijdens de Franse overheersing. 

Ze werd in dezelfde periode als de maquette gemaakt en de gelijkenissen tussen 

beide zijn overduidelijk.  

 

Auteur/ingenieur/uitgever: Sébastien de Pontault  

Titel: Plan de la ville d‟Ipre. Par Mr. De Beaulieu, Plan der stadt Ipren. Door de Hr 

de Beaulieu 

Gemaakt: eind 17de eeuw 

Schaal: échelle de 200 toises 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het oosten 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,395m x B: 0,476m  

Techniek: ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: aanduiding van de fortificaties, militair doeleinde met nadruk op de 

hoornwerken 

Fonds: Stedelijk Museum Ieper 

 

                                                 
91 Zie bijlage 14: Kaart van de Pontault, Uit: Ibidem p. 136 
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Kaart 9: Madron en Adam92 

Op de kaart van Madron en Adam zien we dat de fortificaties al grotendeels zijn 

afgebroken. De stippellijnen tonen enkele hoornwerken die toen al waren 

gesloopt.  

 

Tekenaar: Madron  

Graveur: Adam 

Titel: Siège d‟Ypres par l‟Armée Française en 1794 

Gemaakt: eind 18de eeuw 

Schaal: onderaan zichtbaar, maar onduidelijk wat die precies is 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,218m x B: 0,232m 

Techniek: niet ingekleurde kopergravure 

Bewaring: goede staat 

Doel: Frans belegeringsplan 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

 

Kaart 10: P.C. Popp93  

Dit is het eerste kadasterplan van België, opgemaakt onder toezicht van Philippe-

Christian Popp.94 Op de kaart zien we de binnenstad en een deel van het 

platteland. In hoofdstuk vier hanteren we de Popp-kaart als referentiepunt om de 

maquette te beoordelen. De Popp-kaart van Ieper moet rond 1850 zijn gemaakt. 

Niet onbelangrijk: doordat de vestingen militair domein waren, en dus in principe 

geheim, heeft Popp ze niet aangeduid op de kaart. In het Ieperse stadsarchief 

vonden we eveneens de bijhorende kadastrale leggers, die via een cijfersysteem 

onthullen wie de eigenaar van een stuk grond of perceel was, wat het doel van 

de grond was en hoe groot deze was. Vandaag wordt de Popp-kaart nog altijd 

veelvuldig geraadpleegd en wordt ze als historisch instrument als zeer 

betrouwbaar beschouwd.  

 

                                                 
92 Zie bijlage 15: Kaart van Madron en Adam, Uit: Stadsarchief Ieper, Toegang: Collectie C08: 
sectie kaarten en plannen nummer 27 
93 De Popp-kaart (intra muros, gedeeltelijk) werd digitaal verkregen via de dienst GIS van de stad 
Ieper o.l.v. GIS-verantwoordelijke Luc Mus 
94 Zie bijlage 16: Kaart van P.C. Popp, Uit: Stadsarchief Ieper, Toegang: Collectie C08: sectie 
kaarten en plannen nummer 107 
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Lithograaf en oud-controleur: Philippe-Christian Popp 

Titel: Atlas Cadastral de la Flandre Occidentale Arrondissement d‟Ypres 1er 

Canton d‟Ypres. Plan Parcellaire de la ville d‟Ypres avec les mutations. Publié 

avec l‟autorisation du Gouvernement et sous les auspices de Monsieur le Ministre 

des Finances par P.C. Popp ancien contrôleur du cadastre 

Gemaakt: rond 1850 

Schaal: 1/5.000 (1/1.250 voor intra muros) 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het noorden 

Windroos: aanwezig 

Afmetingen: H: 0,765m x B: 0,1278m  

Techniek: niet ingekleurde lithografie 

Bewaring: zeer goede staat 

Doel: kadasterplan 

Fonds: Stadsarchief Ieper 

 

Kaart 11: Hedendaagse orthofoto Ieper95 

Op deze kaart, eigenlijk een hedendaagse bewerkte  foto, vinden we alle 

percelen, straten, huisnummers, waterwegen en gebouwen. Dergelijke kaarten 

worden gemaakt door het AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen en zijn de basis voor al het geografisch werk in de stad. De techniek 

die wordt gehanteerd om zulke kaarten te maken, is niet eenvoudig. 

Samengevat komt het hier op neer: een fotograaf in een vliegtuig neemt foto‟s 

van het gebied, deze foto‟s worden gegeorefereerd (kaarten voorzien van 

paspunten zodat twee of meerdere kaarten op elkaar passen)  en overlappen ook 

elkaar. Vaak worden de foto‟s met een zogenaamde 3D-bril genomen, zodat er 

reliëf in zit. Daarna worden alle aparte indelingen – percelen, straten, 

huisnummers… – op de kaart aangebracht. Een tijdrovende en dure methode, 

maar wel één die ontzettend nuttige resultaten aflevert. 

 

Uitgever: AGIV i.s.m. de provincie West-Vlaanderen 

Titel: hedendaagse orthofoto Ieper 

Gemaakt: april 2005 

                                                 
95 Zie bijlage 17: Hedendaagse orthofoto van Ieper, De hedendaagse orthofoto van de binnenstad 
werd digitaal verkregen via de dienst GIS van de stad Ieper o.l.v. GIS-verantwoordelijke Luc Mus. 
De orthofoto wordt verdeeld en opgemaakt door het AGIV. 
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Schaal: 1/12.000 

Windroos: afwezig 

Afmetingen: onbekend 

Techniek: via het inscannen van foto‟s 

Bewaring: digitaal (cd-rom, dvd) 

Doel: basiskaart GIS-werkzaamheden 

Fonds: AGIV/Stad Ieper 

 

Kaart 12: Kaart van de maquette van Ieper96 

Onze laatste kaart is een kaart van de maquette, waarvan het origineel zich in de 

archieven van het Musée des Plan-Reliefs in Parijs bevindt. De kaart is niet 

bijzonder gedetailleerd, wat onmogelijk zou zijn geweest, aangezien ook het 

platteland rond de stad op de kaart staat. Ruw geschat bestaat maar een 

negende van de oppervlakte van de maquette uit stedelijk gebied, ongeveer 

evenveel als versterkingswerken. De rest, zeven negenden dus, is platteland. 

Ondanks het gebrek aan detail vormt de kaart toch een goed vertrekpunt om 

meer te weten te komen over de maquette zelf.  

 

Auteur/ingenieur/uitgever: onbekend 

Titel: P.R. Ypres (Plan-Relief Ypres) 

Gemaakt: waarschijnlijk eind 17de – begin 18de eeuw 

Schaal: onderaan zichtbaar: 3 pouce pour 100 toises = 1/2.400 

Oriëntatie: de stad is gericht naar het oosten 

Windroos: afwezig 

Afmetingen: onbekend 

Techniek: onbekend 

Bewaring: goede staat 

Doel: plan dat bij de maquette hoort 

Fonds: Musée des Plans-Reliefs in Parijs 

                                                 
96 Zie bijlage 18: Kaart van de maquette van Ieper, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, 
sectie kaarten, plannen en foto's, nr. 1 
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3.4 Een maquette 

Eerst en vooral moeten we definiëren wat een maquette precies is: een 

driedimensionaal beeld op schaal, vandaar ook de benaming schaalmodel.97 

Doorgaans gaat het om een schaalmodel van een gebouw, een wijk, een stad of 

streek.98 

 

In zo goed als alle Franse bronnen wordt de benaming „plan-relief‟ gehanteerd. 

Die term is echter niet zomaar inwisselbaar met „maquette‟, omdat een plan-

relief specifiek werd gebruikt om een maquette aan te duiden waar reliëf in zit en 

waarvan het militaire nut sterk naar voren komt. Omwille van de duidelijkheid 

zullen wij consequent de woorden maquette en schaalmodel bezigen. Voor plan-

relief bestaat immers geen Nederlands equivalent: „reliëfplan‟ kan verwarring 

doen ontstaan, omdat het kan verwijzen naar een plan waarop de hoogtelijnen, 

het reliëf, staan afgebeeld.  

 

Er zijn verschillende redenen waarom men maquettes heeft gemaakt. Eerst en 

vooral is er het militaire nut ervan. Rond een maquette konden koning en 

legerleiding in Parijs discussiëren over hoe ze een stad ver weg in het rijk het 

best konden versterken of bij een eventuele inname van de vijand heroveren. 

Grodecki haalt het voorbeeld van Namen aan:  

“Il y a un relief de Namur dans les Tuileries; je vous demanderoi d‟avoir la 

complaisance d‟y venir avec moi. Je vous feroi toucher au doigt et à l‟œil tous les 

deffauts de cette place, qui sont en bon nombre, et en même temps vous feroi 

apercevoir comment se pourroit corriger celui qu‟on m‟impute… Engagez 

Mesgrigny et Filley de venir un hyver à Paris et vous verrez debatter en savante 

conférence la vue sur le relief ; apparemment que Mr le Maréchal de Boufflers y 

sera aussi…”99 

Tactisch was een maquette van groot belang: zowel aanvals- als 

verdedigingstactieken konden ermee heel precies worden voorbereid. Zwakke 

                                                 
97 ONLINE ENCYCLOPEDIE, Definities van een maquette, in: 
http://www.encyclo.nl/begrip/maquette, geraadpleegd op: 15/03/2009 
98 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Definitie van een maquette, in: 
http://www.med.upenn.edu/duttonlab/MaquetteDefinitions.html, geraadpleegd op: 04/05/2009 
99 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 10 
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plekken vielen op een schaalmodel meteen op. Als dat het geval was, liet Parijs 

direct aanpassingswerken in de desbetreffende stad uitvoeren. 

 

Ten tijde van Lodewijk XIV was defensie er vooral op gericht de kust en de 

noordelijke grens te verdedigen. Een netwerk van versterkte steden langs de 

grenslijn verzekerde de koning van controle over de belangrijke wegen. Vijanden 

die het Franse rijk wilden binnenvallen waren dus genoodzaakt die versterkte 

plaatsen in te nemen. Onder Vauban werden de fortificatietechnieken in snel 

tempo gemoderniseerd en geperfectioneerd. De basis van de versterkingen werd 

gevormd door stadswallen met bastions. Voor die wallen lagen hoornwerken, 

tenailles en andere complexe constructies. De vijand moest dus verschillende 

verdedigingsgordels overwinnen, waardoor belegeringen vaak lang duurden. Die 

slopende campagnes leidden soms tot een tactiekwijziging bij de agressor. Wie 

een stad niet binnenraakte, trachtte het alsnog te halen door de bevolking uit te 

hongeren.100 

 

Behalve tactische doeleinden hadden maquettes ook een belangrijke symbolische 

waarde. De koning zag zijn schaalmodellen als zijn exclusief speelgoed, als een 

manier om zijn rijkdom te etaleren. De collectie bevond zich op een geheime 

plaats en was enkel toegankelijk mits toestemming van de koning. De vorst 

troonde belangrijke gasten mee naar zijn verzameling.101 Niet zelden raakten die 

danig onder de indruk – soms zelfs verblind – door de maquettes.102 

3.4.1 Bouw van een maquette 

Voor men effectief begon aan het maken van de maquette, ontwierp men eerst 

een plan, vaak op de schaal van uitvoering (meestal 1/600, zoals in het geval 

van Ieper). Soms werd niet de schaal van uitvoering genomen, maar een schaal 

die „voldoende‟ was.103 Volgens Grodecki is slechts één dergelijk plan nog intact, 

dat van Maastricht, te bezichtigen in het archief van de Genie in Vincennes.104  

Uit ervaring werd al snel duidelijk dat de minimale schaal voor een plan „3 

pouces pour 100 toises‟ moest zijn.105 Op het plan werd alle informatie wat 

                                                 
100 J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 208-209 
101 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. pp. 10-11 
102 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 9 
103 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 152 
104 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 16 
105 Er gaan 12 'pouces' in 1 voet en een pouce is hetzelfde als een 'inch' (= duim) 
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betreft architectuur en topografie van de stad en het platteland minutieus 

genoteerd. Behalve het grote plan werden ook kleinere plannen met bijvoorbeeld 

de huizengevels gemaakt. Deze werden genummerd zodat het latere werk - het 

bouwen van de maquette zelf - zonder al te veel problemen qua papierwerk zou 

verlopen. De nummers van de kaarten met gevels moesten overeenkomen met 

een nummer op het grote plan. Ook voor het opmeten van percelen en tuinen 

stelde men aparte plannen op, die dan via nummers aan het grote plan werden 

gelinkt. De notitieboekjes van de medewerkers werden bijgehouden waarin stond 

welke kleur de bomen hadden, welke soort begroeiing waar stond, enzovoort. Zo 

kon dat later op de maquette worden nagemaakt. Op het grote plan moest dan 

uiteindelijk een hele reeks cijfers verschijnen die naar andere plannen en nota‟s 

verwees.106 Men noteerde de afmetingen van de maquette in spe op het plan. 

Aan de hand van het plan kon de schrijnwerker tafels en schragen van de juiste 

grootte zagen. 

De ingenieurs, helpers, leerjongens en andere medewerkers begonnen daarna 

met de profielen – hoogteverschillen en de hoogte van de gebouwen - te 

tekenen, op aparte plannen. Daarna werden patronen naar de schrijnwerker 

gebracht, zodat die het vereiste reliëf kon aanbrengen. Deze patronen werden 

gemaakt van houten latten. Helpers brachten eveneens reliëf aan met extra 

lagen karton. De schrijnwerker bezorgde de ingenieurs en helpers de ruwbouw 

van de gebouwen, die de helpers dan tot in de kleinste details afwerkten. 

De grote maquette werd in kleinere stukken gesneden zodat de werkers overal 

goed bij konden. Dat gebeurde op plaatsen waar geen grote gebouwen stonden, 

zoals akkers. Toch hield men ook daar rekening met het artistieke: geen te 

scherpe hoeken, geen onmogelijke figuren, enzovoort.107 

Als de directeur van de maquette het niet nodig vond om sterk in detail te treden 

(bijvoorbeeld voor gewone rijhuizen) werd enkel wat duidelijk zichtbaar was 

gedetailleerd afgewerkt. Huizen werden binnenin vaak leeg gelaten en donkere 

steegjes werden niet goed afgewerkt.108  

Het schaalmodel van de Mont Saint-Michel is een voorbeeld van een maquette 

waarop de bouwers de binnenkant van huizen en kerken wel in detail hebben 

nagemaakt.109 

                                                 
106 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 152-153 
107 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 17 
108 Ibidem pp. 11, 19 
109 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. pp. 152-153 
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Voor een maquette werd voornamelijk hout gebruikt (voor de gebouwen, 

schragen, poten, balken en tafels), naast papier en karton voor de decoratie-

elementen. Deze materialen werden bedrukt of met de hand beschilderd. 

 

Maquettebouwers gebruikten zijde om het platteland zo waarheidsgetrouw 

mogelijk te doen lijken.110 Met een snijmachine sneed men natuurlijk gekleurde 

zijde in hele fijne snippers, zodat het bijna poeder werd. Die stukjes werden 

gezeefd om enkel de kleinste fragmentjes over te houden. Om het kleurenpalet 

van de verschillende teelten te benaderen mengde de maquettebouwer diverse 

soorten zijde, die daarna op de maquette werden gestrooid, waarop een laagje 

lijm was aangebracht. Met een rollertje brachten ze de groeven van de akkers 

aan. Ook bomen, struiken en andere landschapselementen waren meestal 

gemaakt van zijde. Bomen bestonden uit een houten of ijzeren harnas waarrond 

samengevlochten zijde werd geweven, net een echte stam en kruin.  

Meren en waterlopen schilderde men gewoon op de maquette en gebouwen als 

molens kerfde men uit kleine blokjes hout, die met papier waren bekleed.111 

 

In 1809 beschreef Guislain-Joseph Gengembre stap voor stap hoe men een 

maquette bouwde:112 

“Voor de bouw van een grote maquette zijn volgende handelingen noodzakelijk: 

 

Voorafgaande werken 

1. De opmaak van een „épure‟ met de juiste afmetingen.113  

2. De verdeling van dit proefplan in verschillende fragmenten, patronen 

genaamd. 

3. Het maken van een klein assemblageplan van deze patronen. 

4. De constructie in hout waarop de maquette gebaseerd zal zijn. (= de tafels) 

 

Het modeleren zelf 

5. Een gelijk aantal basistafels maken als nodig zoals op het plan aangeduid. 

                                                 
110 Zie bijlage 32: Foto's bouwmaterialen. Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in Parijs, 

Breyne Matthias, 2009 
111 Ibidem 
112 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 153 
113 Een épure is een plan dat een figuur, hier de maquette, in drie dimensies weergeeft. Het is als 
het ware een proefplan voor de maquette. 
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6. Een basis maken (poten, balken, …) om de maquette te ondersteunen. 

7. Op het proefplan het profiel van het terrein traceren. 

8. De constructie van de wateroppervlakten. 

9. De uitvoering van de houtprofielen. 

10. Aparte modelage van de versterkingen en enkele delen van het terrein. Het 

profileren van het terrein tot de rand van de maquette. 

11. De verdeling van het oppervlak van de maquette in panelen. 

12. Het tekenen van de horizontalen op de panelen. 

13. Het modelleren van het terrein. 

14. Aanbrengen van de verbindingen van de tafels op het modelage-oppervlak, 

onder meer met balken. 

 

De versiering 

15. De afwerking van het reliëf. 

16. Modelage van de rotsen. 

17. Uitvoering van private woningen en andere gebouwen. 

18. Het maken van flora: bomen, struiken, enzovoort. 

19. Het aanbrengen van afsluitingen, zowel van huizen als van andere 

gebouwen. 

20. Het verven van wateroppervlaktes. 

21. Het inkleuren van de vegetatie. 

22. Het aanbrengen van verschillende landbouwgronden, bomen, struiken,…” 

3.5 Maquette van Ieper 

Zoals bij alle maquettes waren het militaire besognes die in de eerste plaats aan 

de basis van de maquette van Ieper lagen. 

De maquette van Ieper behoort tot een verzameling die Lodewijk XIV in 1668 

heeft gestart. Koning Lodewijk XIV en zijn opvolgers wilden de stad beschermen 

en in Franse handen houden. Het was François-Michel le Tellier, marquis de 

Louvois en minister van Oorlog sinds 1666, die het initiatief tot het maken van 

de maquettes had genomen. (zie infra) In die tijd waren heel wat huidige 

Belgische steden – Kortrijk, Doornik, Aat, Charleroi, Menen en Oudenaarde – in 

Franse handen. Tien jaar later zou ook Ieper volgen. Samen met enkele Franse 
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steden zoals Rijsel werden deze steden versterkt en het zijn net die 

versterkingen die aan de basis liggen van de maquettebouw.114 

Maar er is meer. Decennialang werd de stad nu eens door het ene land, dan weer 

door het andere geregeerd. Na verloop van tijd kon het de Ieperlingen eigenlijk 

niet meer schelen wie hen overheerste, zolang niet geraakt werd aan hun 

vrijheden. De Fransen hadden het daar echter niet op begrepen en bouwden een 

reusachtige vesting rond de stad, om de Ieperling – symbolisch dan toch – van 

zijn vrijheid te beroven. De inwoners werden als het ware gevangen genomen in 

hun eigen stad. Een duidelijk signaal van de Franse koning: „Ieper is van ons, 

niet van jullie‟. Dit is ook duidelijk bij de maquette. In de realiteit lag Ieper in het 

noorden van het toenmalige Franse rijk, maar doordat de maquette in Parijs lag, 

bevond Ieper zich als het ware daar. Alle beslissingen in verband met de stad die 

van enig belang waren werden in Parijs genomen, en niet in Ieper zelf. 

Heel wat maquettes werden gemaakt terwijl de versterkingswerken nog bezig 

waren, sommige zelfs toen ze amper begonnen waren. Toch was het steeds de 

bedoeling een zo getrouw mogelijke weergave van de stad en de afgewerkte 

versterkingen te fabriceren en zeker geen gefantaseerde voorstellingen. 

Maquettes waren niet alleen ontzettend nuttig voor militaire doeleinden, het 

waren ook echte bezienswaardigheden. Lodewijk XIV liet zijn gasten 

meegenieten van zijn prachtige collectie, het was als het ware zijn speelgoed.115 

3.5.1 Eerste indruk 

De maquette van Ieper toont de stad op zijn sterkst. Het is een beeld van hoe 

Ieper eruit zou hebben gezien, mochten alle plannen van Vauban voor het 

versterken van de stad effectief waren uitgevoerd. Dat is echter niet gebeurd: 

het uiterste deel (het deel het dichtst bij het water) van de fortificaties ten 

noordwesten van de stad kun je wel zien op de maquette, maar heeft in 

werkelijkheid nooit bestaan.116 

Op zich nemen de fortificaties maar een gering zichtbaar deel in van de hele 

maquette. Toch vormen ze het belangrijkste onderdeel ervan, omdat de 

maquette in de eerste plaats gebouwd werd om een militaire aanvals- en 

verdedigingsstrategie uit te werken. 

                                                 
114 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. pp. 9-10 
115 Ibidem p. 10-11 
116 I. WARMOES, Op. Cit. p. 44 
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Behalve de versterkingswerken vallen op de maquette ook het aanzienlijke 

aandeel van gronden rond de stadskern op, het platteland rond Ieper, zo 

belangrijk bij tactische besprekingen over communicatie- en aanvoerroutes. Naar 

de weergave van het platteland op maquettes en de realiteitswaarde ervan is 

nog maar weinig onderzoek gedaan. Volgens Grodecki streefden de 

maquettebouwers niet naar perfectie. Bomen, akkers en zelfs hele landerijen 

werden willekeurig qua aantal en grootte neergepoot op de maquette. Pas vanaf 

de 19de eeuw zou de flora op maquettes van de collectie een min of meer 

waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de toenmalige realiteit worden.117 

Wat eveneens opvalt, zijn de grote wateroppervlaktes rondom de stad. De 

ingenieurs van de koning hadden de vele stromen, vijvers en meertjes 

gekanaliseerd tot enkele grote inundaties, om het de vijanden nog moeilijker te 

maken de stad in te nemen. De Ieperse binnenstad beslaat maar een klein 

gedeelte van de maquette. Het militaire nut van het afbeelden ervan was nihil, 

maar de stadskern is toch heel gedetailleerd weergegeven.118 In hoeverre die 

weergave overeenkomt met de toenmalige realiteit, onderzoeken we in 

hoofdstuk vier.  

3.5.2 Technische gegevens 

De maquette, die opgesteld staat in de kelder van het Palais des Beaux-Arts in 

Rijsel, kun je als een prachtexemplaar bestempelen. Met zijn 35 vierkante meter 

is het een van de grootste maquettes van het museum en tevens van de collectie 

van Lodewijk XIV. De maquette is 62 centimeter hoog, ongeveer even hoog als 

de andere maquettes. Ze meet 6,44 bij 5,48 meter en is dus eerder vierkant van 

vorm,119 hoewel daar wat verwarring rond bestaat. Grodecki, de voormalige 

conservator van het Musée des Plans-Reliefs in Parijs, meende dat de maquette 

5,48 bij 9,44 meter mat, en dus meer dan 50 vierkante meter groot is.120 

Onmogelijk: als je de foto‟s bekijkt, zie je duidelijk de vierkante vorm.121 Nog 

anderen hebben het over een maquette van 6,24 bij 5,37 meter. Die getallen 

verschillen niet zo veel van de cijfers die wij hanteren en zijn wellicht te 

                                                 
117 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 20 
118 Zie bijlage 19: Globale blik op de maquette, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 

kaarten, plannen en foto's, nrs. 2-10 
119 Zie bijlage 20: Algemene informatie over de maquette, Uit: Documentation Palais des Beaux-
Arts de Lille: PR Ypres D2004 1-16 
120 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 15 
121 Zie bijlage 19: Globale blik op de maquette, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 
kaarten, plannen en foto's, nrs. 2-10 
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verklaren door slordig meetgedrag of andere meetpunten (de hoeken van de 

maquette zijn wat afgestompt) Het kan ook zijn dat enkel de tafel zelf werd 

meegeteld, en niet de licht overhellende maquette.122 

De maquette van Ieper en omgeving is een geschaalde weergave van 1.800 

hectare grond. Ze is onderverdeeld in twaalf tafels die via een ingenieus systeem 

van elkaar kunnen worden losgemaakt.123 Dit gebeurt echter zeer zelden om de 

maquette niet te beschadigen.124 Enkel bij restaureren of eventueel 

transporteren van de maquette worden de onderdelen ervan afzonderlijk in grote 

houten kisten opgeborgen. Zo kunnen ze veilig worden vervoerd naar het atelier 

of een ander museum. De maquette van Ieper heeft, voordat ze in Rijsel 

aankwam in 1985/1987 enkel in Parijs gestaan; sinds 1774 op de graanzolder op 

de vierde verdieping van het Hôtel National des Invalides, daarvoor in de 

Tuileries, het Louvre en in enkele andere koninklijke residenties. 

De maquette is gemaakt op schaal 1/600 - 1 pied pour 100 toises, 1 voet voor 

100 vadem - en de grote gebouwen op schaal 1/500.125  Dat laatste om 

religieuze gebouwen als kerken en kloosters en burgerlijke bouwwerken als de 

Lakenhalle beter uit de verf te doen komen.126 

Omdat het nutteloos is de literatuur klakkeloos over te nemen, heb ik zelf de 

proef op de som genomen door het schaalverschil van de Lakenhalle te 

onderzoeken. Het resultaat daarvan staat in hoofdstuk vier. 

Als je bepaalde gebouwen groter afbeeldt dan ze in verhouding moeten zijn, leidt 

dat er wel toe dat andere verhoudingsgewijs kleiner moeten worden, omdat 

anders onvoldoende plaats is op de maquette. Soms moeten huizen zelfs volledig 

weggelaten worden.127 In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de 

nauwkeurigheid van de maquette. 

De maquette steunt in het museum op 66 balken die op 32 poten rusten.128 Een 

ingewikkeld systeem met in totaal 258 moeren houdt het geheel recht.129 

                                                 
122 Zie bijlage 21: Piètement d'Ypres/restauration, Uit: Documentation Palais des Beaux-Arts de 

Lille: PR Ypres D2004 1-16 
123 Zie bijlage 23: Kaart van de tafels van de maquette, Uit: Documentation Palais des Beaux-Arts 

de Lille: PR Ypres D2004 1-16 
124 Zie bijlage 22: Foto balkensysteem, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in Parijs, 
Breyne Matthias, 2009 
125 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 15 
126 Er gaan exact zes voet in één vadem, wat de schaal dus op 1/600 vastlegt. 
127 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 19 
128 Zie bijlage 22: Foto balkensysteem, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in Parijs, 
Breyne Matthias, 2009 
129 Zie bijlage 21: Piètement d'Ypres/restauration, Uit: Documentation Palais des Beaux-Arts de 
Lille: PR Ypres D2004 1-16 
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3.5.3 Bouw van de maquette: wanneer? 

Op de wanneer-vraag kunnen we geen sluitend antwoord geven. Men gaat er van 

uit dat de maquette van Ieper zoals die vandaag in het Palais des Beaux-Arts van 

Rijsel staat, gebouwd is tussen de jaren 1698 en 1701 door Tessier de 

Derville.130 Maar in een brief uit april 1684 van minister Louvois aan Claude 

Chazaret, de fortificatiedirecteur van Ieper, heeft die het al over een „plan-relief‟. 

Deze brief bevindt zich vandaag in de bibliotheek van Clermont-Ferrand.131 

 

Mijn geraadpleegde literatuur heeft het echter, op één bron na,132 geen enkele 

keer over deze oudere maquette. Misschien gaat het om twee verschillende 

exemplaren: een eerder primitieve maquette die ingenieurs van de vorst in 

Versailles hebben vervaardigd, op basis van plannen en plattegronden die 

Chazaret aan Vauban had gestuurd; en een tweede maquette, van de hand van 

Tessier de Derville, gemaakt tussen 1698 en 1701 en vandaag nog altijd in Rijsel 

te zien. Eventueel kan de eerste maquette gediend hebben als voorbeeld voor 

Tessier de Derville, en later vernietigd zijn, zoals tientallen andere. Antoine de 

Roux onderschrijft deze hypothese in zijn Inventaire Sommaire des plans en 

relief des places fortes:133 

 

”Ypres (Belgique) (2) MBA Lille; 1701 Tessier de Derville, peut-être sous 

direction Montaigu, restauré vers 1789, deux églises manquent. (1) 1684, réduit 

D‟Ypres. Détruit après 1811” 

 

In de inleiding van zijn werk nuanceert de Roux wel door te stellen dat zijn 

inventaris zeker niet foutloos is.134 Het is de vraag waar hij zijn informatie heeft 

gehaald en of die op méér dan louter de brief van Chazaret is gebaseerd. 

Ook de Roux‟ bewering dat de Montaigue heeft meegewerkt aan de bouw van de 

maquette doet wenkbrauwen fronsen, omdat dit nergens te verifiëren valt. 

Een andere hypothese is dat het om één en dezelfde maquette gaat. Dan stelt 

zich wel het probleem wie de ontwerper/maker ervan was. Het is bekend dat 

                                                 
130 Zie bijlage 20: Algemene informatie over de maquette, Uit: Documentation Palais des Beaux-
Arts de Lille: PR Ypres D2004 1-16 
131 Zie bijlage 24: Brief van Louvois aan Chazaret, Uit: J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 274 
132 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 158 
133 Ibidem 
134 Ibidem p. 154 
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Tessier de Derville tussen 1698 en 1701 aan de maquette heeft gewerkt, wat dus 

zou betekenen dat hij niet de oorspronkelijke bouwer zou zijn, maar slechts 

iemand die de maquette voltooid of eventueel hersteld zou hebben. Tessier de 

Derville, wiens geboortedatum onbekend is,135 kan ook bijna 20 jaar lang aan de 

maquette hebben gewerkt. Het schaalmodel zou dan haast 20 jaar en misschien 

zelfs langer meegegroeid zijn met de eigenlijke fortificatiewerken. Kanttekening 

daarbij is dat, zoals reeds aangehaald, niet alle versterkingen op de maquette 

ook effectief werden gebouwd.136 

 

Bij beide hypothesen rijzen heel wat vragen en bemerkingen die ik even op een 

rijtje wil zetten. 

Hypothese van „twee verschillende maquettes‟ (de Roux): 

- Wat zijn zijn bronnen? 

- Wat is er gebeurd met die eerste maquette? 

- Wie is de maker van die eerste maquette? 

- Waarom vinden we zo goed als niets terug over de eerste maquette? 

 

Een aantal argumenten spreken in het voordeel van deze hypothese: 

- De Roux is een autoriteit in het vakgebied (in samenwerking met 

Faucherre).137 

- Niet alles wat op de maquette te zien is, is ook effectief gebouwd. Dit voedt 

de hypothese dat de maquette niet is meegegroeid met de bouw van de 

eigenlijke fortificaties. Daarom bestaat de kans dat de eerste maquette al 

afgewerkt was rond 1684 en dat vijftien jaar later een betere versie werd 

gemaakt. 

 

Ook de hypothese van „één en dezelfde maquette‟ roept enkele kritische vragen 

op:  

- Waarom heeft de Roux het dan over een tweede maquette? De kans dat hij 

fantaseert of zich op een fabel baseert, lijkt klein. 

                                                 
135 Voor biografie, zie 3.5.4. 
136 I. WARMOES, Op. Cit. p. 44 
137 Volgens Christian Charlet (restaurateur van het Musée des Plans-Reliefs in Parijs) is het boek:  
N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Les plans en relief des places du Roy, Centre des 
Monuments Nationaux/Biro éditeur, Parijs, 2007, 160p, het beste verzamelwerk op dit ogenblik. 
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- Er is geen sprake van restauratie of verbetering van een bepaalde maquette 

van Ieper. Tussen 1684 en 1698 vinden we geen enkele bron die wijst op de 

aanwezigheid van één maquette. Er is geen link tussen beide aanwezig. 

 

Een aantal vaststellingen lijken deze hypothese te staven: 

- Geen enkele bron heeft het over twee maquettes, met uitzondering van de 

inventaris van de Roux, die, zoals hij zelf aangeeft, fouten bevat. 

- We kennen het geboortejaar van Tessier de Derville niet, zodat het niet 

uitgesloten is dat hij al rond 1684 bezig was met de bouw van de maquette. 

Blanchard zou het dan wel bij het verkeerde eind hebben.138 

- Volgens Christian Charlet, restaurateur van het Parijse Museum van Plans-

Reliefs, is het bouwen van zo‟n maquette in drie jaar tijd wel zeer snel, 

wetende dat een schaalmodel van een kerk al snel zes maanden in beslag kon 

nemen. 

- Ook Declercq, die een uitgebreide thesis heeft gemaakt over de fortificatie 

van Ieper, veronderstelt dat het om één en dezelfde maquette ging.139 

 

Conclusie: 

Voor beide hypotheses zijn er pro‟s en contra‟s geformuleerd. Het is niet met 

honderd procent zekerheid uit te maken welke de juiste is. Het in vraag stellen 

van autoriteiten op vlak van maquettebouw zoals de Roux en Faucherre houdt 

een zeker risico in, maar de verschillende sterke argumenten voor de tweede 

hypothese maken duidelijk dat de waarheid waarschijnlijk nooit volledig boven 

water zal komen. 

 

Grondig onderzoek naar dit specifiek probleem binnen de geschiedenis van de 

maquette van Ieper is wenselijk. Enkel heel specifieke bronnen zouden 

duidelijkheid kunnen scheppen, maar deze zijn naar alle waarschijnlijkheid 

verloren gegaan in de loop der jaren. 

                                                 
138 A. BLANCHARD, Dictionnaire des Ingénieurs Militaires 1691-1791, Centre National de la 
Recherche Scientifique/l‟Université Paul Valéry, Montpellier, 1981, p. 715 
139 J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 168-169 
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3.5.4 Hoofdrolspelers bij de bouw van de maquette 

Ook rond de „maker‟ van de maquette hangt een waas van onduidelijkheid. 

Ingénieur ordinaire Tessier de Derville wordt wel beschouwd als uiteindelijke 

maker van de (eventueel tweede) maquette, maar het is niet eenvoudig om 

meer over die man te weten te komen. 

Eerst en vooral is het mogelijk dat er al vanaf 1684 een maquette is gemaakt en 

is het niet zeker dat Tessier de Derville, de officiële ingenieur, toen al de werken 

coördineerde. Een tweede heikel punt is dat enkele auteurs, Grodecki en 

Declercq bijvoorbeeld, beweren dat niet Tessier de Derville de maker is, maar 

dat het om twee ingenieurs gaat, namelijk Tessier én Derville.140 Deze bewering 

vind ik nergens anders terug en kan, mits enige terughoudendheid, als onjuist 

worden beschouwd.141 We mogen aannemen dat de maker van de maquette uit 

1698-1701 Tessier de Derville is.142 Ik baseer me daarvoor op verschillende 

bronnen.143 Het blijft een heikel punt aangezien Grodecki als  conservator van 

het Musée des Plans-Reliefs in Parijs niet de eerste de beste was.144 We hebben 

echter nog fouten ontdekt in zijn werken over de maquette van Ieper, zoals wat 

betreft de afmetingen, zodat we ervan uit kunnen gaan dat zijn details over één 

welbepaalde maquette niet altijd correct zijn.145 

 

Normaal gezien zou het boek Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791 

van Anne Blanchard wat duidelijkheid moeten kunnen scheppen over die Tessier, 

maar we vinden er maar bitter weinig over terug. Letterlijk staat er:146 

“N. Tessier:  Aucun détail biographique 

Ingénieur ordinaire à une date inconnue. Travaillait au plan en relief 

de la place d‟Ypres en 1698. Disparu ensuite des contrôles.” 

 

                                                 
140 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 16 
141 C. BRISAC, Le Musée des Plans-Reliefs, Hôtel National des Invalides, Pygmalion/Gérard Watelet, 
Parijs, 1980, p. 78-79 
142 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 158 
143 I. WARMOES, Op. Cit. p. 43 
144 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 715 
145 Zie bijlage 20: Algemene informatie over de maquette, Uit: Documentation Palais des Beaux-
Arts de Lille: PR Ypres D2004 1-16 
146 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 715 
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Een voetnoot bij de tekst heeft het over een mogelijke link met twee families 

Tessier uit Nîmes. Blanchard is echter niet zeker of er ook effectief een connectie 

was.147 

Hoewel er maar weinig bekend is over de persoon van Tessier de Derville, 

kunnen we wel met zekerheid zeggen dat hij niet alleen werkte. Bij de bouw van 

de maquette kreeg Tessier de Derville hulp van heel wat assistenten en 

leerjongens.148 Ook schrijnwerkers van de stad hielpen mee.149 

 

Doordat de maquette al vrij snel van Ieper naar Parijs verhuisde – na de bouw 

van een maquette werd die zo snel mogelijk naar Versailles of een andere 

koninklijke residentie overgebracht – is het best mogelijk dat Tessier de Derville 

vaak tussen Ieper en Parijs pendelde, al zijn daar geen directe bewijzen voor. 

Grodecki beweert dat maquettes van voor het midden van de 18de eeuw meestal 

in de stad die ze afbeeldden werden gemaakt, en dat pas later grote ateliers 

werden opgericht.150 Het is dus ook mogelijk dat Tessier de Derville enkele jaren 

in Ieper heeft verbleven. 

Behalve Tessier de Derville hebben nog heel wat andere mensen een belangrijke 

rol gespeeld bij de totstandkoming van de maquette van Ieper en bij het 

realiseren van de andere onderdelen van de collectie. Ik beschrijf ze kort en leg 

hun invloed uit. 

3.5.4.1 Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban 

Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791:151 

“Sébastien Le Prestre, écuyer, seigneur puis marquis de Vauban. 

Né à Saint-Léger-de-Fourcheret le 15 mai 1633.152 

Marié à Epiry le 25 mars 1660 avec Jeanne d‟Osnay. 

Deux filles : Charlotte et Jeanne-Françoise. 

Mort à Paris le 30 mars 1707, âgé de 74 ans. 

                                                 
147  Zie bijlage 25: Tekst eventuele connectie met Tessier de Derville, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. 

pp. 646-647, 141-142 
148 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 16 
149 Zie 3.4.1. 
150 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 17 
151 A. BLANCHARD, Op. Cit. pp. 471-472 
152 Het dorpje heet vandaag Saint-Léger-Vauban, ter ere van Vauban. 
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Cadet au régiment de Condé en 1651 : campagnes de la Fronde. (…) Campagnes 

de la guerre de Hollande; y conduisit tous les sièges importants. (…) 

Commissaire général des fortifications le 4 janvier 1678.  

Sièges : à Ypres : 1658 et 1678. 

Construisit trente-trois nouvelles places de guerre, améliora la plupart des 

anciennes. Donna les plans de plusieurs ports. 

Le plus célèbre des ingénieurs du roi.” 

 

Vauban was dus de bekendste en meest gevierde ingenieur van allemaal.153 Zijn 

volledige naam luidt Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, maar hij is vooral 

bekend onder de naam 'maarschalk Vauban'. Voor velen is hij zowat de 

verpersoonlijking van de fortificaties aan het einde van de 17de eeuw. 

Het was Vauban die de plannen tekende voor de bouw van de Ieperse vestingen, 

net zoals hij in zoveel andere steden had gedaan en nog zou doen, denk maar 

aan Rijsel, Neuf-Brisach en Besançon.154 Van Ieper maakte Vauban een van de 

meest gefortificeerde plaatsen van het toenmalige Europa.  

 

Als kind houdt hij zich al bezig met wiskunde en tekenen. In 1651 wordt hij op 

achttienjarige leeftijd cadet in het regiment van Condé en vecht hij mee in de 

opstand tegen kardinaal Mazarin (La Fronde). In 1652 gaat hij aan de slag bij de 

fortificatiewerken van Clermont en Loraine. Hij wordt luitenant in het regiment 

van Bourgogne en schopt het tot „ingénieur ordinaire‟ (zie infra). Sébastien vecht 

mee in de Dertigjarige Oorlog en wordt in 1660 kapitein in het regiment „de la 

Ferté‟ in Nancy. Later wordt hij ook kapitein van het regiment van Picardië 

(1663) en in Marsal en Brisach (1664). In 1668 wordt Le Prestre directeur van de 

citadel van Rijsel. Hij voert mee campagne in de Republiek der Nederlanden en 

wordt in 1676 brigadier van de infanterie. Een belangrijke „carrièrewending‟ volgt 

begin 1678: op vier januari wordt Sébastien benoemd tot commissaris-generaal 

van de fortificaties. Daarna doet hij nog mee aan verschillende campagnes zoals 

in Luxemburg in 1684 en de Republiek der Nederlanden in 1688. Op het einde 

van zijn loopbaan kreeg Sébastien verscheidene eretekens als erkenning voor 

zijn uitzonderlijk talent als vestingbouwer.155 Hij krijgt het Grand-Croix de l‟Ordre 

                                                 
153 Passim: NEW SCHOOL NEW YORK, Biografie van Vauban, in: 
http://homepage.newschool.edu/het//profiles/vauban.htm, geraadpleegd op: 03/03/2009 
154 J. DECLERCQ, Op. Cit. p. 216 
155 Passim: A. BLANCHARD, Op. Cit. pp. 471-472 
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de Saint-Louis in 1693, wordt benoemd tot Maréchal de France in 1703 en 

Chevalier des Ordres du Roy op 2 februari 1705.156 

 

Vauban was wat men kan noemen een bezige bij. Hij deed niet minder dan 48 

belegeringen (zogenaamde campagnes) en verbouwde 118 vestingsteden. 

Daarnaast ontwierp hij 33 nieuwe fortificaties of citadellen.  

 

Volgens Declercq maakte Vauban al enkele weken nadat de Fransen in 

september 1678 Ieper hadden veroverd, een inventaris op van de bestaande 

vestingen.157 Daarna tekende hij nieuwe vestingwerken uit en bood deze ter 

goedkeuring aan aan Lodewijk XIV en Louvois. Die goedkeuring kwam er en er 

werd een hoofdingenieur aangesteld om de werken ter plaatse te coördineren, 

Claude Chazaret. 

Via intense briefwisseling tussen Vauban, Chazaret en Louvois bleef iedereen, de 

vorst incluis, op de hoogte van de vorderingen van het bouwproject. Wellicht 

werd bij de start van de werken ook de bouw van de maquette bevolen. Dat zou 

in elk geval kloppen voor de maquette van 1684. Indien de hypothese van de 

twee verschillende maquettes correct is, dan kan de tweede pas gemaakt zijn als 

de bouwwerken al een hele tijd bezig waren. In 1689 werd Claude Chazaret na 

zijn pensionering vervangen door de Caligny. Die zette het werk van Chazaret 

gewoon verder.158 Vauban zelf heeft Ieper nooit in al zijn glorie kunnen 

aanschouwen, want hij stierf in 1707, nog voor de werken volledig waren 

voltooid. 

Omdat Vauban zo nauw betrokken was bij de fortificatie is zijn invloed op onze 

maquette zeer groot.159 Hij bepaalde mee het uitzicht van de stad en daarmee 

ook van het schaalmodel. Hoogstwaarschijnlijk was er ook briefwisseling tussen 

Vauban en Tessier de Derville, al dan niet rechtstreeks. Ik baseer me hiervoor op 

de intense briefwisseling tussen de steden en Parijs. Ik benadruk wel dat het hier 

om een veronderstelling gaat en geen vaststaand feit.160 

                                                 
156 Passim: J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 215-219 
157 Ibidem p. 217 
158 Ibidem p. 219 
159 Sébastien Le Prestre erfde de titel „marquis de Vauban‟ van zijn vader, Jacques, seigneur de 
Champignolle et de Vauban. Vauban is een gemeente in het departement Saône-et-Loire. 
160 Zie bijlage 26: De volledige biografie van Vauban, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. pp. 471-472 
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3.5.4.2 Claude Chazaret 

In zijn jonge jaren werd Claude Chazaret aangeworven bij de genie (1669) en 

enkele jaren later werd hij onder leiding van Vauban ingenieur in het leger van 

Lodewijk XIV. Chazaret werd belast met het inspecteren van Franse 

vestingsteden. Tussen 1678 en 1688 verbleef hij in Ieper als directeur van de 

fortificaties. De briefwisseling tussen Louvois en Chazaret is voor de reconstructie 

van de feiten voor ons van kapitaal belang. In een brief uit 1684 wordt het „plan-

relief‟ van Ieper aangehaald. Wat dus wil zeggen dat er al in 1684 een maquette 

van Ieper zou hebben bestaan, waardoor er verschillende hypotheses mogelijk 

zijn rond de exacte bouwjaren van de maquette(s). Toen Claude Chazaret in 

1688 met pensioen ging, werd hij opgevolgd door Jean-Anténor Hue, seigneur de 

Caligny. Waarschijnlijk is Chazaret gestorven rond 1721. Als directeur van de 

vestingwerken heeft hij vanzelfsprekend een grote invloed uitgeoefend op onze 

maquette.161 

3.5.4.3 François-Michel le Tellier, marquis de Louvois 

François-Michel le Tellier werd geboren in een adellijke familie op 18 januari 

1639.162 Zijn vader was goed bevriend met de koning en al snel werd François-

Michel de politiek binnengeloodst. Eerst werd hij minister van Oorlog (1666), 

later, in 1672, werd hij onder Lodewijk XIV minister van Staat. De marquis de 

Louvois speelde een belangrijke rol bij de verdedigingswerken van Ieper. Hij 

coördineerde de werkzaamheden en correspondeerde regelmatig met zowel 

Vauban als Chazaret/de Caligny. Zo fungeerde hij als „go-between‟ tussen koning 

Lodewijk XIV en de stad Ieper. Alle kosten die de werkzaamheden vereisten, 

legde Louvois voor aan de koning. Hij behandelde de rapporten, tekeningen en 

verslagen en onderhandelde samen met Vauban over ontwerp, materiaal en 

prijzen. Dat deed hij tot in de kleinste details. In de Franse geschiedenisboeken 

staat de markies van Louvois vooral geboekstaafd als de hervormer van het 

Franse leger. Hij bracht orde en discipline in de korpsen en genoot veel aanzien 

                                                 
161 Passim: J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 222-223 
162 Passim: BOSTON UNIVERSITY, Biografie van François-Michel le Tellier, in: 
http://sthweb.bu.edu/shaw/anna-howard-shaw-
center/biography?view=mediawiki&article=Fran%C3%A7ois-Michel_le_Tellier, geraadpleegd op: 
03/03/2009 
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in binnen- en buitenland. François-Michel le Tellier stierf op 16 juli 1691. Ook hij 

heeft de vestingswerken dus nooit voltooid gezien.163 

 

Zijn invloed op de maquette van Ieper en de andere maquettes van de collectie 

kan nauwelijks worden overschat. Hij was de grote bezieler van de verzameling, 

weliswaar op vraag en onder toezicht van Lodewijk XIV. Zonder de marquis de 

Louvois was van een collectie wellicht geen sprake geweest, omdat François-

Michel le Tellier al snel het nut van de collectie inzag, en ook een grote 

bewonderaar en inspirator was van het betere architecturale werk. Zo was hij 

verantwoordelijk voor de bouw van Versailles na de dood van Colbert in 1685. 

Hij heeft Lodewijk XIV laten inzien dat het starten van de collectie een 

verstandige keuze was, niet enkel voor praktische, militaire doeleinden, maar 

ook tot meerdere eer en glorie van de koning. 

3.5.4.4 Jean-Anténor Hue, seigneur de Caligny 

Jean-Anténor Hue werd geboren in Hermanville op 30 juli 1657. Hij trouwde twee 

keer en had drie kinderen. Op zijn 23ste werd Jean-Anténor Hue ingénieur 

ordinaire. Drie jaar later, in 1683, verkaste hij naar Ieper, om er de 

voorbereidingen voor de belegering van Kortrijk in handen te nemen.164 

Sindsdien verbleef Hue onafgebroken in het Ieperse. In 1688 droeg de koning 

hem op de taak van Chazaret over te nemen als directeur van de 

versterkingswerken. Zo kreeg hij de leiding over de fortificaties in Ieper, Veurne, 

Duinkerke, Calais, Grevelingen en Sint-Winoksbergen. Ook het Fort Knokke stond 

onder zijn directeurschap. 

Behalve de belegering van Kortrijk heeft de Caligny ook campagnes gevoerd in 

Veurne (1689 en 1705) en Diksmuide (1695). 

De Caligny was een meer dan verdienstelijk ingenieur. Hij heeft zijn strepen 

vooral verdiend in Calais, het Fort Knokke en Ieper, de plaatsen waar hij 

hoofdingenieur was. Voor zijn verdiensten benoemde Lodewijk XIV hem in 1694 

tot Commandeur de Saint-Louis. Behalve hoofdingenieur van de vestingen was 

de Caligny ook directeur van de afbraak van de Ieperse citadel. Die citadel was 

een erfenis van de Spanjaarden die de Fransen langzaamaan sloopten en het 

puin ervan hergebruikten bij de vestingbouw. 

                                                 
163 Passim: J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 220-221 
164 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 368 
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Pas in 1713, bij de inname van Ieper door de Habsburgers, keerde Jean-Anténor 

Hue naar Frankrijk terug, om in Bourgogne directeur van de fortificaties te 

worden.165 Hij stierf in 1731.166 

Voor de maquette van Ieper was seigneur de Caligny niet zo belangrijk, omdat 

hij enkel het werk van Chazaret voortzette.167  Hij was echter wel directeur ten 

tijde van de bouw van de (eventuele tweede) maquette, rond de eeuwwisseling. 

Of hij Tessier de Derville en anderen beïnvloed heeft, is niet bekend. 

3.5.4.5 Lodewijk XIV 

Lodewijk XIV (1638-1715), ook wel de Zonnekoning genoemd, is één van de 

bekendste staatshoofden uit de Europese geschiedenis. Hij regeerde 72 jaar lang 

over Frankrijk, van 1643 tot 1715. Al in zijn vijfde levensjaar werd hij koning na 

het onverwachte overlijden van zijn vader Lodewijk XIII. Zijn moeder en 

kardinaal Mazarin namen het feitelijke bestuur over tot Lodewijk oud genoeg was 

om zelf te regeren.168 Tijdens zijn jeugd leerde hij de knepen van het vak door 

veldslagen (op een veilige afstand) te volgen. Het was Mazarin die hem opleidde 

op militair, politiek en diplomatiek vlak. Zijn moeder was dan weer belangrijk 

voor het diep gewortelde rooms-katholiek geloof in zijn opvoeding.169 

In 1660 trouwde Lodewijk met Marie-Thérèse, de oudste dochter van koning 

Filips IV van Spanje. Het was een diplomatiek huwelijk, zodat Lodewijk één van 

de machtigste koningen van Europa zou worden.170 

Na de dood van Mazarin in 1661 trok hij alle macht naar zich toe, en installeerde 

edellieden die hij kon manipuleren op de ministerposten zoals Colbert op 

Financiën en Louvois op Oorlog.171 

Het bekende (lees: beruchte) absolutisme van Lodewijk XIV kwam vanaf toen tot 

uiting. Hij liet het Louvre, l‟Hôtel National des Invalides en het kasteel van 

Versailles bouwen, om zijn macht tentoon te spreiden. Lodewijk koos de zon als 

symbool en portretteerde zich als een Griekse god. De grootheid van de koning 

was het thema van tal van liederen, gedichten en theaterstukken. Maar niet alles 

                                                 
165 Passim: J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 224-225 
166 Zie bijlage 27: De volledige biografie van de Caligny, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 368 
167 Passim: A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 368 
168 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS, Biografie van Lodewijk XIV, in: 

www.unt.edu/lully/Reference/LouisXIV.html, geraadpleegd op: 07/04/2009 
169 UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, Louis XIV and France, in: 
http://history.wisc.edu/sommerville/351/351-13.htm, geraadpleegd op: 07/04/2009 
170 ENCARTA ENCYCLOPEDIE, biografie van Lodewijk XIV, in: 
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572792/louis_xiv.html, geraadpleegd op: 07/04/2009 
171 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS, Op. Cit.  
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draaide rond hem zelf, hij wou van Frankrijk letterlijk en figuurlijk het grootste 

land ter wereld maken. Onder invloed van Colbert richtte hij drie Franse 

academiën op: l‟Académie des Beaux-Arts, l‟Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres en l‟Académie des Sciences. Vooral die laatste deed baanbrekend 

onderzoek op het vlak van astronomie, fysica en chemie. De academiën zorgden 

in binnen- en buitenland voor een groot aanzien.172 

 

Ook militair liet Lodewijk zich niet onbetuigd met de Devolutieoorlog met Spanje, 

waardoor hij enkele gebieden in Vlaanderen kreeg.  

Het verval van zijn macht kan men situeren rond 1683, het jaar dat Colbert 

stierf. In 1685 trok Lodewijk het Edict van Nantes, dat zei dat protestanten (in 

Frankrijk hugenoten) in katholiek gebied hun religieuze diensten mochten 

uitvoeren en dat ze hun burgerrechten bleven behouden, definitief in. Door het 

schrappen van dit edict vluchtten honderdduizenden hugenoten uit Frankrijk. 

Daardoor kreeg de economie rake klappen. Hugenoten stonden immers bekend 

als harde zelfstandige werkers. Na deze tegenslag volgden nog twee grote 

oorlogen (de oorlog tegen de Liga van Augsburg en de Spaanse Successieoorlog) 

die ook niet bijster succesvol waren. Na de oorlog tegen de Liga van Augsburg 

die eindigde met de Vrede van Rijswijk, kreeg Frankrijk wel de Elzas, maar 

moest het ook heel wat gebieden weer afstaan. Na de Spaanse Successieoorlog, 

die ontzettend veel geld had gekost en eindigde met de Vrede van Utrecht, werd 

Filips V koning van Spanje. Via gebiedsoverdracht en een aantal verdragen werd 

de macht tussen de grootmachten Frankrijk, Engeland, Spanje en het 

Habsburgse Rijk verdeeld. Kort na de oorlog stierf Lodewijk XIV. 173  

 

Lodewijk XIV gaf de aanzet tot het uitbreiden van de maquettecollectie. Hij was 

een absolute vorst die alles kreeg wat hij wou, zo ook de maquettes. Hij zag het 

militaire nut ervan wel in, maar voor hem waren het evengoed speeltjes en 

bezienswaardigheden waarmee hij zijn gasten kon imponeren. 

                                                 
172 ENCARTA ENCYCLOPEDIE, Op. Cit.  
173 Ibidem 
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3.5.4.6 Jean-François de Montaigue 

Blanchard zegt het volgende over de Montaigue:174 

”Jean-François de Montaigue 

né peut-être à Paris. Marié. Une fille (Louise) 

Ingénieur ordinaire, département de la Marine, en 1681 ; affecté à Guise sous les 

ordres de Charles de Pène, puis à Charleville. A Luxembourg en 1684. A Tournai 

en 1698-1701. A Neuf-Brisach vers 1703. A Lille en 1704. Disparu des contrôles 

avant 1714. 

Assimilation militaire et services guerre inconnus. 

L‟un des premiers spécialistes des plans-reliefs. Technicien et artiste, et non 

homme de guerre. Alors qu‟il travaillait au plan de Luxembourg, Vauban lui avait 

conseillé :  de partir aussitôt qu‟il entendrait dire que les ennemis avaient battu 

la chamade. 

Construisit les plans-reliefs de Luxembourg, Tournai, Vieux-Brisach et Neuf-

Brisach.” 

 

De reden waarom ik Jean-François de Montaigue in het rijtje plaats van Vauban, 

Tessier de Derville en consorten is omdat er een hypothese bestaat dat de 

Montaigue de leiding had over Tessier de Derville toen die de maquette van Ieper 

aan het maken was. In deze masterproef is het praktisch gezien niet haalbaar 

om de invloed van de Montaigue op de maquette verder uit te spitten, aangezien 

dat wellicht een nieuwe masterproef zou opleveren. Deze hypothese wordt enkel 

bevestigd (met de nodige voorzichtigheid) door de Roux in zijn inventaris van 

alle maquettes. Daarin staat letterlijk het volgende: “1701 (Tessier de Derville, 

peut-être sous direction Montaigu)”.175 Let op het feit dat er hier sprake is van de 

Montaigu zonder „e‟. Toch zou het hier om dezelfde persoon gaan. 

 

Dat de Montaigue de leiding over Tessier de Derville had terwijl die de maquette 

bouwde, is niet ondenkbaar. In die periode verbleef de Montaigue in Doornik, 

waar hij het schaalmodel van die stad bouwde.176 Het is niet uitgesloten dat hij 

de bouw van een maquette van een stad 60 kilometer verderop van daaruit 

coördineerde. Verder onderzoek zou hier meer duidelijkheid in kunnen scheppen. 

                                                 
174 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 547 
175 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 158 
176 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 547 
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3.5.4.7 Ingénieur ordinaire/géographe du roi 

In de biografieën van de protagonisten in verband met de maquette van Ieper 

worden vaak de woorden ingénieur ordinaire of géographe gebruikt. 

 

Doordat oorlog voeren er sinds de 16de-17de eeuw heel anders uitzag dan in de 

middeleeuwen, waren de koningen, keizers en andere heersers genoodzaakt om 

hun strategie te wijzigen. Voor deze specifieke aanvals- en 

verdedigingstechnieken waren er specialisten nodig die de vorst bijstonden. Zo 

ook in Frankrijk in de 17de eeuw. Het waren de ingenieurs van de koning, les 

ingénieurs militaires du roi.177 

Al snel werden deze ingenieurs in nieuwe korpsen ingedeeld en werden ze 

gespecialiseerd in het bouwen, verbouwen en opstellen van aanvals- en 

verdedigingslinies, zoals vestingen en forten. 

Elke ingenieur begon in het leger als „ingénieur ordinaire‟, het was de laagste 

rang voor een ingenieur. Zo ook Tessier de Derville en Vauban. 

 

Vauban stelde, naast de ingénieurs militaires, nog een aparte groep aan in 1696, 

namelijk de „ingénieurs géographes‟,178 die zich uitsluitend met cartografie bezig 

hielden. Ze waren in dienst van het leger, zonder daadwerkelijk militair te zijn.179 

Dit zorgde, samen met het oprichten van het „Dépôt de la Guerre‟, waar alle 

kaarten en archieven werden bewaard, voor een „boost‟ van de Franse 

cartografie. 

Het waren deze ingénieurs militaires die de maquettes hebben gebouwd en de 

ingénieurs géographes die ze in kaart hebben gebracht.180 

 “Professor Anne Blachard achterhaalde dat tussen 1691 (het jaar waarin 'le 

département des Fortifications' werd opgericht) en 1791 1.490 ingenieurs in 

opdracht van de Franse koningen verdedigingswerken uitvoerden. Die ingenieurs 

waren de technici die de aanval en verdediging van steden organiseerden en zij 

waren de ontwerpers van de versterkte steden.”181 

                                                 
177 A. BLANCHARD, Les ingénieurs du “Roy” de Louis XIV à Louis XVI: Etude du corps des 
fortifications, Université Paul-Valéry, Montpellier, 1979, p. 9 
178 Zie bijlage 28: Foto van twee ingénieurs géographes aan het werk, Uit: BERTHAUT, Les 

Ingénieurs Géographes militaires 1624-1831, Service Géographique de l'Armée, Parijs, 1902, p.1 
179 J. GUTTIN, Vauban et le corps des ingénieurs militaires, Thèse pour le Doctorat en Droit, Parijs, 
1957, pp. 27-28 
180 E. THOEN, Syllabus lokale cartografie, Universiteit Gent, 2008, p. 11 
181 Vertaling flap A. BLANCHARD, Dictionnaire des Ingénieurs Militaires 1691-1791, Centre National 
de la Recherche Scientifique/l‟Université Paul Valéry, Montpellier, 1981, 786p. 
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In haar boek Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791 licht Anne 

Blanchard alle ingenieurs tussen 1691 en 1791 kort toe.182 Aangezien er zo goed 

als geen informatie over de eigenlijke maker van de maquette van Ieper te 

vinden is, heb ik heel het boek doorworsteld op zoek naar extra gegevens over 

ingenieurs die iets met Ieper te maken hadden. 

In totaal kunnen we een 70-tal militaire ingenieurs linken aan Ieper. Bij het 

merendeel van hen komt dat doordat ze in de stad hebben deelgenomen aan een 

campagne, vooral in 1744 (46 van de 70).183 Een tiental anderen hebben in 

andere jaren in Ieper deelgenomen aan een campagne of er verbleven (1658,  

1676, 1677, 1678, 1696, 1793 en 1795).184 

Enkele ingenieurs worden wat uitvoeriger gedocumenteerd. Bij vier gaat het 

erom dat ze in een bepaald jaar in Ieper waren of opgeroepen werden om naar 

Ieper te trekken. Anderen waren al in de stad.185 Nog anderen waren generaal 

van de Ieperse divisie,186 luitenant van de infanterie187 of luitenant-kolonel.188 

Slechts een paar ingenieurs hadden iets te maken met de fortificaties van de 

stad zelf.  

3.6 De collectie 

3.6.1 De geschiedenis 

Bij de geschiedenis van de maquetteverzameling gaan we dieper in op de twee 

belangrijkste en boeiendste periodes. Er is de bouwfase die in 1521 begon met 

de constructie van de allereerste maquette en eindigde in het derde kwart van de 

19de eeuw, toen er geen nieuwe schaalmodellen meer werden gemaakt. Een 

tweede deel behandelt de woelige decennia waarin gekibbeld werd over waar de 

collectie moest worden tentoongesteld. 

                                                 
182 A. BLANCHARD, Op. Cit. 786p. 
183 Zie bijlage 29: Lijst met ingenieurs, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. 786p. 
184 Zie bijlage 30: Lijst met ingenieurs, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. 786p. 
185 Zie bijlage 31: Lijst met ingenieurs, Uit: A. BLANCHARD, Op. Cit. 786p. 
186 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 66 
187 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 368 
188 A. BLANCHARD, Op. Cit. p. 751 
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3.6.1.1 Bouwfase: 1521- 3de kwart 19de eeuw 

3.6.1.1.1 Inspiratiebronnen voor de Franse collectie 

De Franse collectie, die ontstaan is onder Lodewijk XIV, heeft verschillende 

voorgangers gehad. Voor we aan de eigenlijke geschiedenis van de collectie 

komen, bespreken we deze inspiratiebronnen. 

In 1521 werd de maquette van Rhodos gemaakt, wellicht de oudste bekende 

moderne maquette van een stad als inspiratie voor de Franse collectie. Het is 

mogelijk dat nog oudere schaalmodellen hebben bestaan, maar daarvan vinden 

we geen sporen terug in onze bronnen. Logischerwijze waren voorheen ook al 

maquettes gebouwd, maar deze waren ofwel niet voor militaire doeleinden 

bestemd, ofwel niet relevant voor de latere Franse ingenieurs.  

De Rhodosmaquette werd gebouwd om voorbereid te zijn op een aanval van de 

Turken. Ze werd gemaakt door ingenieur Basilio della Scuola en overhandigd aan 

paus Leo X. De paus liet ook een schaalmodel van Firenze maken zodat hij vanuit 

het Vaticaan eventuele aanvallen op de stad van nabij kon volgen. Ook toen al, 

zelfs bij de kerkleider, speelde het „vermakelijke‟ aspect mee, hij zag het als zijn 

speelgoed.189 

Rond 1570 gaf Maximiliaan van Bavaria opdracht om van een aantal steden uit 

zijn rijk een schaalmodel te maken. Bijna een eeuw later, in 1663, maakte 

Manneson-Mallet de eerste ons bekende Franse maquette, die van Pignerol. 

Twee jaar later bouwde Andréossy de maquette van Narbonne.190 Deze twee 

schaalmodellen behoren wel niet tot de collectie van Lodewijk XIV.191 

3.6.1.1.2 De Franse collectie 

De maquettes van Rhodos, van de Bavariaanse steden en van Mannesson-Mallet 

en Andréossy vormen de aanzet tot wat de grootste en indrukwekkendste 

collectie schaalmodellen zou worden: die van Lodewijk XIV en zijn opvolgers. Het 

verdrag van Aken maakt in 1668 een einde aan de Devolutieoorlog tussen 

Frankrijk en Spanje. Frankrijk won en verwierf zeggingschap over het zuidelijke 

deel van Vlaanderen, met inbegrip van een tiental versterkte steden.192  Enkele 

                                                 
189 Ibidem p. 18 
190 Ibidem p. 22 
191 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 10 
192 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
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maanden na de Franse overwinning beval Louvois, minister van Oorlog onder 

Lodewijk XIV, de bouw van de maquette van Duinkerke. Het was de eerste van 

een hele reeks schaalmodellen van de veroverde steden. Later volgden onder 

meer Veurne, Sint-Winoksbergen en Grevelingen. De meeste zijn van de hand 

van ingenieur Sauvage.193 

Later dat jaar beval de Franse overheid de bouw van nieuwe maquettes zoals die 

van Aat, Kortrijk en Rijsel. Het atelier van Sauvage bevond zich niet in Parijs, 

maar in Rijsel: de steden waarvan een schaalmodel werd besteld, lagen haast 

allemaal in het noorden van het rijk. Om persoonlijk alles te gaan opmeten en 

bekijken was het dan ook veel eenvoudiger om vanuit Rijsel te werken. 

Het duurde tot het midden van de 18de eeuw voor verschillende bouwplaatsen 

(zoals in Rijsel en Versailles) worden opgericht voor de bouw van de 

maquettes.194 

Het Vedrag van Nijmegen maakte in 1678 een einde aan de oorlog tussen 

Nederland (toen: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en Frankrijk. 

Meteen na het verdrag beval Louvois de bouw van maquettes van de versterkte 

plaatsen in Franche-Comté, dat bij Frankrijk werd gevoegd. Ook van de 

versterkte steden in de Pyreneeën werden maquettes gemaakt. Het is mogelijk 

dat in die periode de (eventuele) eerste maquette van Ieper is ontstaan.195 Om 

het overzicht te bewaren stelt Vaubaun op het einde van de 17de eeuw een 

inventaris op van alle maquettes die van het toenmalige Franse rijk waren 

gemaakt. Hij telt er 144 (of 143, naargelang de bron). Zestig daarvan bevonden 

zich volgens Vauban in erbarmelijke staat (“ancient qui ne valent rien”), 84 (83) 

lijken geschikt om te bewaren (“bon à conserver”) in de appartementen op het 

gelijkvloers van de zuidelijke vleugel van de Tuileries. Daarvoor werden de 

maquettes op verschillende plaatsen bewaard: de koninklijke residenties in 

Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye en Versailles.196 

Zoals reeds eerder opgemerkt is het niet helemaal duidelijk naar welke maquette 

de inventaris precies verwijst: naar een oude maquette uit 1684 of een 

nieuwere, die op dat moment (1698-1701) werd gebouwd (of eventueel de 

oudere die op dat moment werd verbouwd). Nog in 1698 werd het Vrede van 

                                                 
193 Ibidem 
194 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 13 
195 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
196 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 150 
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Rijswijk bekrachtigd, waardoor de grenzen van het rijk bestendigd en verstevigd 

werden. Lodewijk en Vauban konden zich van dan af volop concentreren op de 

bouw van gefortificeerde steden. 

In het begin van de 18de eeuw verhuisde de collectie van de Tuileries197  naar La 

Grande Galerie in het Louvre,198 meer bepaald de galerij „du Bord-de-l‟Eau‟.199 

 

Intussen ging de bouw van nieuwe maquettes onverminderd door, onder meer 

van steden langs de Atlantische Oceaan. In 1707 sterft Vauban, koning Lodewijk 

XIV overlijdt in 1715. In die periode treden bekende ingenieurs als Landevèze, 

Nézot en de Montaigue (die, volgens sommige bronnen, geholpen zou hebben bij 

de bouw van de maquette van Ieper) op de voorgrond. Ook van overzeese 

steden als Québec en Montréal worden schaalmodellen gemaakt.200 

De volgende Franse koning, Lodewijk XV, zet de collectie voort. Hij laat onder 

meer maquettes bouwen van steden uit de Oostenrijkse Nederlanden tijdens de 

Oostenrijkse Successieoorlog. In het midden van de 18de eeuw beveelt de koning 

om de oudere schaalmodellen te restaureren. Het blijkt een werk van lange 

adem en het bevel wordt niet overal even goed opgevolgd omdat ingenieurs 

minder geïnteresseerd raken in de maquettes. Tijdens de Zevenjarige Oorlog 

(1756-1763) werden verscheidene Vlaamse steden op maquette gezet.201 

 

In 1776 verhuist de collectie nog eens, naar zijn uiteindelijk „rustplaats‟ dit keer, 

de graanzolders van l‟Hôtel National des Invalides.202 Het is Lodewijk XVI zelf die 

het transport beveelt, dat tussen oktober 1776 en maart 1777 werd gerealiseerd. 

Door de maquettes eerst in de Tuileries, later in het Louvre en in l‟Hôtel des 

Invalides gezamenlijk tentoon te stellen (maar niet voor het grote publiek!) was 

het voor de koning en zijn gevolg erg gemakkelijk de stand van zaken van alle 

belangrijke steden van het rijk op te volgen.203 Zoals het mooi staat beschreven 

                                                 
197 Zie bijlage 34: Foto maquette Bergen op Zoom in het Louvre, Uit: Tentoonstelling Musée des 
Plans-Reliefs in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
198 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
199 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 10 
200 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 150 
201 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
202 Zie bijlage 36: Foto met plan van alle maquettes zoals ze stonden in Les Invalides in 1776, Uit: 
Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
203 Zie bijlage 35: Foto tabaksdoosje waarop een maquette in Les Invalides staat, Uit: 
Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
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in een tentoonstelling in het museum van de maquettes : ″afin de permettre au 

roi d‟embrasser d‟un seul coup d‟oeil tous les points fortifiés du royaume.”204 

 

Vanaf het vierde kwart van de 18de eeuw worden maar weinig nieuwe maquettes 

meer gebouwd. Ingenieurs zijn er niet langer in geïnteresseerd.205 

Tijdens de Franse Revolutie besluit Lodewijk XVI om de collectie af te sluiten met 

de bouw van nog één allerlaatste schaalmodel, dat van Toulon. Maar Napoleon, 

die aan de macht komt, denkt daar begin 19de eeuw anders over. Hij beveelt de 

bouw van verschillende indrukkwekkende maquettes, zoals die van Brest en 

Cherbourg. Die laatste zou zelfs de grootste van de hele verzameling zijn 

geworden – 160 vierkante meter! – maar werd nooit voltooid. Grootheidswaanzin 

was Napoleon, ook op het vlak van maquettebouw, duidelijk niet vreemd.206 

In de 19de eeuw werden wel nog een aantal maquettes gemaakt, maar niet meer 

zo veel als in de 18de eeuw. De Pruisen ontvreemdden in 1815 negentien 

maquettes van de collectie en namen ze mee naar Berlijn. Enkel de exemplaren 

van Straatsburg, Landau, Bitche en Thionville konden uiteindelijk worden gered 

omdat de Duitse keizer Wilhelm II ze liet opstellen in de stad waarnaar ze 

verwezen. Van de vijftien maquettes die in Berlijn bleven, kon enkel het 

exemplaar van Rijsel worden gered. Het werd zwaar gehavend in 1948 

meegenomen uit Berlijn. De andere veertien schaalmodellen gingen verloren 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

In 1861 werd de laatste maquette gebouwd, van Toul. Hiermee kunnen we de 

eerste fase van de geschiedenis van de collectie afsluiten.207 

3.6.1.2 Fase twee: het politieke spelletje tussen Parijs en Rijsel 

Het zou nog tot 1920 duren voor het grote publiek een glimp kon opvangen van 

de indrukwekkende maquettecollectie. Dat jaar opende de galerij in Les Invalides 

de deuren. Heel wat maquettes bevonden zich echter in zo‟n slechte staat dat 

niets anders restte dan hen te vernietigen. Dat lot was onder meer de modellen 

van Brouage en Rocroi beschoren.208 

                                                 
204 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
205 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 150 
206 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
207 Zie bijlage 33: Foto‟s geschiedenis van de collectie, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs 
in Parijs, Breyne Matthias, 2009 
208 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 150 
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De 101 schaalmodellen die overbleven werden in 1927 beschermd als 

„historische monumenten‟, zodat ze gevrijwaard zouden blijven van vernietiging. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1943, werd het museum voor maquettes 

(Musée des Plans-Reliefs) opgericht. Een mijlpaal, want voor het eerst in het 

200-jarige bestaan van de collectie kon het grote publiek ermee kennis maken in 

een museum. (Het publiek kon ze al bezichtigen sinds 1920, maar de organisatie 

daarvan liet vaak te wensen over.)209 

Wat het aantal bezoekers betreft, bleek het museum niet echt een hoogvlieger 

(en dat is het vandaag, volgens ons ten onrechte, nog steeds niet). De 

maquettes werden wel geregeld hersteld en onderzocht, maar het Museum voor 

Plans-Reliefs was toch maar weinig meer dan een schemerige zolder met 

maquettes die er wat troosteloos bijlagen. In de jaren ‟70 en de vroege jaren ‟80 

gaan stemmen op om de collectie nieuw leven in te blazen, meer bezoekers aan 

te trekken en een beter onderkomen voor de toch wel unieke verzameling te 

zoeken.210 De zaak raakt in een stroomversnelling wanneer Pierre Mauroy, de 

burgemeester van Rijsel en voormalig eerste minister, zijn oog laat vallen op de 

collectie. Vanzelfsprekend is hij vooral geïnteresseerd in het schaalmodel van zijn 

eigen stad, maar omdat het om een historisch monument gaat, is de verzameling 

ondeelbaar. Met de hulp van politieke vrienden slaagt hij er eind 1985 in de hele 

verzameling naar Rijsel te halen. Hij belooft de verzameling in ere te herstellen 

en is van plan ze op te stellen in het majestueuze l‟Hospice Comtesse in het 

centrum van Rijsel.211 

De verhuizing zet echter kwaad bloed, onder meer bij de leden van de Académie 

française en enkele andere patrimoniale organisaties. Ze stappen naar de 

rechter. Al snel wordt het duidelijk dat er een politiek spelletje wordt gespeeld. 

Enkelen wanen zich weer in het Ancien Régime, of zoals Monsaingéon het 

verwoordt: “on humera sans mal un certain fumet d‟Ancien Régime planer sur 

l‟affaire, qui prit donc dès le début une dimension politique nettement 

marquée.”212 

Het transport van schaalmodellen gaat ondanks de rechtszaken onverminderd 

door. 88 maquettes bevinden zich al in Rijsel wanneer het politieke steekspel 

volop losbarst.  

                                                 
209 Ibidem 
210 Ibidem p. 2 
211 Ibidem p. 3 
212 Ibidem p. 4 
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Uiteindelijk blijkt l‟Hospice Comtesse dan toch geen geschikt gebouw om er de 

verzameling in onder te brengen, omwille van plaatsgebrek en vooral de slechte 

bewaringsmogelijkheden. Een ander gebouw dat voldoet aan de specifieke eisen 

qua luchtvochtigheid en plaats wordt niet meteen gevonden. Een deel van de 

verzameling wordt wel tentoongesteld in de kelder van het Palais des Beaux-

Arts.  

De situatie escaleert wanneer rechts de macht overneemt in 1986. François 

Léotard (UDF), de nieuwe minister van Cultuur, beveelt de onmiddellijke 

terugkeer van alle maquettes naar Parijs. Hij zag er enkel voordelen in: Parijs 

telde voldoende aangepaste gebouwen en ook meer vakmannen die de 

maquettes kunnen onderhouden en restaureren. Oud-minister Jack Lang (PS) 

meent hierin een politiek spelletje te herkennen en roept samen met Mauroy en 

de inwoners van Rijsel op om het daarbij niet te laten. Petities die Lang en 

Mauroy steunen worden door meer dan 40.000 mensen ondertekend, zowat het 

tienvoud van het aantal bezoekers dat de maquettetentoonstelling in al die jaren 

over de vloer had gekregen.213 

Parijs zwicht en laat de eis tot terugkeer vallen. Het blijkt echter technisch en 

praktisch onmogelijk om alle schaalmodellen in Rijsel op te stellen. En dus komt  

het tot een, bijna Belgisch, compromis: 26 maquettes blijven in Rijsel – de 

maquettes die de noordelijke steden weergeven –, de andere keren naar Parijs 

terug. Mauroy tevreden, want die houdt zijn maquette van Rijsel, en Parijs 

tevreden, want het merendeel van de collectie is weer in de hoofdstad te 

bewonderen. In 1995 verhuizen nog eens negen maquettes naar Parijs, zodat er 

vandaag vijftien schaalmodellen tentoongesteld staan in de kelder van het Palais 

des Beaux-Arts in hartje Rijsel.214 

 

Deze polemiek bracht met zich mee dat na Rijsel nog andere steden „hun‟ 

maquette in handen trachtten te krijgen, om ermee in het stadhuis te pronken. 

Dat was echter niet zomaar mogelijk: het is niet werkbaar dat in elke stad 

deskundigen aan de slag moeten en ten tweede was het ondenkbaar dat Parijs 

een tweede keer een aantal schaalmodellen zou willen afstaan. Een aantal 

steden, zoals Metz en Saint-Tropez, hebben dan maar kopieën laten maken. Ook 

Charleroi is momenteel bezig met de bouw van zo‟n namaakmaquette. 

                                                 
213 Ibidem 
214 Ibidem pp. 5-6 
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Politici blijven achter de schermen druk in de weer om de maquette van 

bijvoorbeeld hun geboortestad via politiek getouwtrek naar zich toe te halen, 

vooralsnog zonder veel resultaat.215 

3.6.2 Overzicht collectie 

Het is geen sinecure om een overzicht te geven van alle gebouwde maquettes. 

Vernielde maquettes werden door nieuwe exemplaren vervangen en 

gerestaureerde modellen werden vaak als volledig nieuw omschreven, wat met 

die van Namen is gebeurd. Van de stad Rijsel alleen zijn tussen 1668 en het 

midden van de 18de eeuw vijf verschillende schaalmodellen gemaakt.  

Tot de opsomming die wij geven horen alle maquettes die ooit hebben bestaan 

en/of ook nu nog bestaan. We onderscheiden nog bestaande maquettes, in Parijs 

of Rijsel tentoongesteld (vet gedrukt); verdwenen maquettes waarvan men het 

bestaan kan aantonen via iconografische bronnen (cursief gedrukt) en 

verdwenen maquettes waarover geen iconografische bronnen (meer) bestaan 

(onderlijnd). 

Hiervoor baseer ik me op twee bronnen: de Roux216 en de tekst uit de 

tentoonstelling in het Museum voor Plans-Reliefs in Parijs.217 

Bij elke maquette geef ik, zo mogelijk, het bouwjaar. Die jaartallen zijn relatief 

omdat het bouwen van een maquette meestal meerdere jaren in beslag nam. Ik 

probeer steeds het jaartal weer te geven waarin de bouw begon, maar vaak zijn 

de bronnen niet helemaal duidelijk, zodat ik tot een schatting moet overgaan. 

Vaak staat als bouwjaar „voor 1697‟ genoteerd. Dat betekent dat de maquette 

werd opgenomen in de inventaris van Vauban uit 1697-1698, maar dat men 

verder geen gegevens heeft over het bouwjaar. 

Bij het bekijken van de lijst zal duidelijk worden dat veel steden verschillende 

maquettes hebben gehad. Of er nog veel van die oudere modellen bestaan, is 

onduidelijk, maar het lijkt weinig waarschijnlijk. Vaak zijn de laatste maquettes 

die van een stad werden gemaakt, de laatste dus in onze opsomming, de enige 

die nog intact zijn.  

In de bijlage is er een grafiek te vinden waarin alle jaartallen en het aantal 

gemaakte maquettes worden weergegeven, zodat er een duidelijk beeld kan 

                                                 
215 Ibidem pp. 8-9 
216 Ibidem pp. 154-158 
217 Zie bijlage 37: Foto's lijst met maquettesteden, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in 
Parijs, Breyne Matthias, 2009 



 65 

worden gevormd van wanneer er maquettes werden gemaakt, wanneer er een 

hoogtepunt qua maquettebouw was en wanneer er een terugval was.218 

Het wordt duidelijk met het voorbeeld van Rijsel: 

Lille : (V) 1668/1670(2)/1707/1740 

Dit wil zeggen dat Rijsel vijf maquettes heeft gekend (waarvan twee gemaakt in 

1670) en dat enkel de maquette van 1740 vandaag nog bestaat, zodat ze hier 

als laatste in de opsomming staat. (Dit laatste is niet voor alle maquettes geldig, 

omdat er niet genoeg informatie ter beschikking is op het vlak van nog 

bestaande maquettes). 

 

Aire (sur-la-Lys) : (II) 1689/1743 

Aix (Ile d’) : 1779 

Allessandria (Italië) : ? 

Antibes: 1754 

Antwerpen (België) (citadel van): 1833-1834 

Arenberg (Duitsland): voor 1697 

Ardres: 1691 

Arras: (IV) 1670(2)/1680/1716 

Aat (België): (II) 1668/na 1697 

Auxonne: (II) 1676/1696 

Avesnes : (III) 1680/1723/1826 

Bapaume : 1670 

Barcelona (Spanje): na 1697 

Bayonne: (III) 1674/1697/1820 

Belfort: (III) voor 1680/1690/1755 

Bellegarde: (II) 1670/voor 1697 

Belle-Ile (paleis en citadel): 1750 (1703 ?)219 

Belvert (Spanje): voor 1680 

Bergen (België): (II) 1692/1746 

Bergen op Zoom (Nederland): 1751 

Bergues: (II) 1668/1699 

Besançon : (II) 1691/1720 

Béthune : 1670 

                                                 
218 Zie bijlage 38: Grafiek bouwjaren/aantal maquettes van geheel de collectie 
219 Deze maquette is mogelijk ook van de hand van Tessier de Derville 
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Bitche : (III) voor 1697/1794/1825 

Blaye : 1703 

Bordeaux, Château-Trompette : (III) ?/1680/1754 

Bouc : ? 

Bouchain : 1715  

Bouillon (België) : 1689 

Brest : (III) voor 1680/1687/1807 

Briançon : (II) ?/1731 

Brisach (Vieux-Brisach) : (II) na 1680/1703 

Brouage : 1703 

Calais : 1691 

Calvi (citadel) : 1887 

Cambrai : (III) ?/1685/1714 

Cazal (Italië) : na 1685 

Châlons (kamp van): voor 1867  

Charleroi (België) : (II) 1673/1695 

Château-d’If : ? 

Château-d’Oléron : 1703 

Cherbourg : 1813 

Collioure : (II) 1670/ voor 1680 

Condé-sur-l‟Escaut : 1685 

Crécy (château de) : 1752 

Dettingen (gevecht bij) (Duitsland): voor 1743 

Dinant (België): 1696 

Doornik (België): (III) 1668/voor 1680/1701 

Douai: 1714 

Dunkerque : (IV) ?/ 1668(?)/1676/1693 

Embrun : 1701 

Exilles (Italië) : (II) 1673/1695 

Fenestrella (Italië) : 1757 

Fuenterrabía (Spanje) : 1815(?) 

Fort Barraux : 1693 

Fort l’Écluse : (II) voor 1844/1832 

Fort-les-Bains (Amélie-les-Bains) : voor 1697 

Fort Louis du Rhin : (II) 1689/1720 
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Fort de la Pré (Ile de Ré) : 1703 

Fort Paté (devant Blaye) : 1703 

Freiburg im Breisgau (Duitsland) : 1683 

Frontignan : 1680 

Genova (Italië): 1683 

Girona (Spanje): 1690 

Gibraltar:1813 

Givet-Charlemont: (II) voor 1685/1737 

Gravelines: (II) 1668/1756 

Grenoble: (II) 1692/1839 

Ham (château de) : 1842 

Havre (Le) : 1697 

Hesdin: (II) voor 1680/1697 

Hamburg (Duitsland): 1685 

Huningue: (II) 1684/1753 

Ieper (België): (II) 1684/1701 

Isola d'Elba (Italië) : ? 

Île de la Réunion : ? 

Invalides (Hôtel des) : 1757 

Jülich (citadel) (Duitsland) : 1802 

Joux (Fort de) : 1826 

Constantine (Algerije): 1839 

Korfou (Griekenland): ? 

Kortrijk (België): 1670 

Knokke (België): 1746 

Kirn (Duitsland): 1690 

Landau (Duitsland): 1720 

Landrecies : (II) voor 1680/1723 

Laon : 1858 

Lérins (Iles de) : 1728 

Lille : (V) 1668/1670(2)/1707/1740 

Lodi : 1796 

Longwy : 1684 

Louisbourg (Canada): 1717 

Luxemburg (Luxemburg): (III) 1684/1687/1802 
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Maastricht (Nederland): (II) voor 1678/1750 

Mardick: na 1685 

Mariembourg : (II) 1670/1737 

Marsal : 1834 

Marseille : 1670 

Marseille Fort Saint-Nicolas : ? 

Maubeuge: (II) 1694/1830 

Menen (België): (II) voor 1680/1694 

Messina (Italië) : 1685 

Mézières : na 1697 

Metz : (II) 1688/1821 

Mont-Cenis : ? 

Mont-Dauphin : 1709 

Mont-Louis : 1686 

Montmédy : voor 1697 

Montmélian : 1693 

Montréal (Canada) : 1721 

Mont-Royal (Duitsland) : (II) voor 1685/1690 

Mont Saint-Michel : (II) 1701/1754 

Mont-Valérien : 1844 

Namen (België) : (II) 1695/1747 

Nancy : 1689 

Narbonne : 1665 

Neuf-Brisach : 1703 

Nice: 1692 

Nieuwpoort (België): 1698 

Nîmes (fontein van): 1842 

Oostende (België): 1693 

Oudenaarde (België): (III) 1678(2)/1747 

Paris : ? 

Perpignan : (III) 1670(2)/1686 

Petite-Pierre (La) : 1730 

Pérouze (La) : 1675 

Phalsbourg : 1689 

Philippeville (België) : (III) voor 1685(2)/na 1697 
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Philippsburg (België): 1697 

Pignerol : (V) tussen 1663 en 1696 

Puerto Mahon (Spanje) : 1757 

Port-Vendres : 1670 

Prats-de-Mollo: voor 1697 

Québec (Canada): 1720 

Quesnoy: 1700 

Rocca d’Anfo (Italië): 1804 

Rocroi: 1701 

Roma (aanval op) (Italië): 1850 

Roses (Spanje) : 1693 

Rousses (Fort de) : 1859  

Saint-Malo: voor 1697 

San Marino (Italië): 1889 

Saint-Martin-de-Ré : 1703 

Saint-Omer : 1758 

Saint-Tropez : 1716 

Saint-Venant : 1685 

Salces : voor 1697 

Saarlouis (Duitsland): voor 1697  

Sebastopol (Oekraïne): 1860 

Sedan: 1833 

Sélestat: voor 1697 

Sète : 1680 

Sisteron: 1697 

Socoa: ? 

Spezia (La) (Italië): 1810(?) 

Strasbourg: (IV) 1682/1688/1725/1830 

Suza (Italië): 1695 

Thionville: (III) voor 1680/1694/1736 

Toul: 1848 

Toulon : (IV) voor 1680/1680/1690/1796 

Torino (Italië) : 1700 

Valenciennes : (II) voor 1680/1695 

Villefranche-de-Conflent : 1701 
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Verdun : (II) 1688/1848 

Veurne: 1668 

Wesel (Duitsland): 1761 

Wissembourg: ? 

3.6.3 Vandaag 

We belichten de huidige situatie van de collectie, met aandacht voor de plaatsen 

waar de verschillende maquettes zich bevinden en in welke toestand ze 

verkeren. Vanzelfsprekend gaan we dieper in op de Ieperse maquette. We 

besteden eveneens aandacht aan de renovaties van de schaalmodellen.  

3.6.3.1 Parijs: l’Hôtel National des Invalides 

Het grootste deel van de collectie bevindt zich sinds het einde van de 18de eeuw 

in het Hôtel National des Invalides in Parijs, al dan niet tentoongesteld voor het 

grote publiek.220 Het gebouw werd opgetrokken onder Lodewijk XIV als 

onderkomen voor oude en invalide soldaten van het Franse leger (vandaar: Hôtel 

National des Invalides).221 

Het was de architect Libéral Bruant die het gebouw ontwierp. Er was plaats voor 

4.000 militairen. Er is ook een kerk (Saint-Louis) en een koninklijke kapel (Dôme 

des Invalides) waar behalve Napoleon ook Vauban ligt begraven. Naast het 

Museum voor Plans-Reliefs zijn er nog twee andere musea ondergebracht: le 

Musée de l‟Armée en le Musée de l'Ordre de la Libération.222 

3.6.3.2 Rijsel: Palais des Beaux-Arts 

Het Palais des Beaux-Arts in Rijsel is sinds midden de jaren ‟80 de bewaarplaats 

voor een klein deel van de collectie, met name de maquettes uit de grensstreek 

Frankrijk-België: Aire-sur-la-Lys, Aat (Ath), Oudenaarde, Avesnes, Sint-

Winoksbergen (Bergues), Bouchain, Charleroi, Calais, Grevelingen (Gravelines), 

Rijsel, Maastricht, Namen, Menen, Oostende, Ieper en Doornik.223 Het gaat hier 

vooral om steden uit de pré-carré. (zie supra) Het Palais des Beaux-Arts is een 

                                                 
220 MUSEE DE L'ARMEE, ART ET HISTOIRE, Informatie over l‟Hôtel National des Invalides in Parijs, 

in: www.invalides.org, geraadpleegd op: 25/04/2009 
221 MUSEE DES PLANS-RELIEFS, Informatie over het Musée des Plans-Reliefs in het Hôtel National 
des Invalides te Parijs, in: www.museedesplansreliefs.culture.fr, geraadpleegd op: 25/04/2009 
222 ORDRE DE LA LIBERATION, Informatie over de Orde van de Vrijheid in het Hôtel National des 
Invalides te Parijs, in: www.ordredelaliberation.fr, geraadpleegd op: 25/04/2009 
223 I. WARMOES, Op. Cit. 
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imposant gebouw in het centrum van de stad.224 Het is vooral bekend omwille 

van zijn collectie schilderijen van Rubens, van Dyck, Manet en Delacroix.225 

Behalve de maquettes van Lodewijk XIV en zijn opvolgers en de schilderijen zijn 

er ook tekeningen en schetsen te zien, onder andere van Rafaël en vind je er een 

afdeling keramiek.226 

3.6.4 Restauraties 

Al van bij de start van de verzameling, op het einde van de 17de eeuw, dachten 

de opdrachtgevers na over hoe de collectie het best bewaard en beschermd kon 

worden. Ook nadat de schaalmodellen waren voltooid, werd er nog aan gewerkt, 

bijvoorbeeld om de fortificatie te verbeteren en de communicatieroutes 

(belangrijke invalswegen naar de steden) aan te passen. Aan de binnenstad of 

het platteland werd echter zelden meer iets veranderd. Een eerste restauratiegolf 

vond plaats tussen het midden en het einde van de 18de eeuw.227 Als men een 

maquette wilde „updaten‟, haalde men de gebouwen van de tafels en schraapte 

men de zijde eraf, zodat het nieuwe decor kon worden geplaatst. Tot enkele 

jaren geleden was dat ook de methode die men bij het restaureren van 

maquettes gebruikte. Om zo authentiek mogelijk te werken werden de originele 

materialen (de zijde, de gebouwen) zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, nadat ze 

waren schoongemaakt.228 

De techniek om maquettes te restaureren vloeit voort uit de techniek om ze te 

maken.229 De kunde bij het bouwen en „verbouwen‟ van maquettes werd 

generaties lang van meester op leerling overgedragen. Vaak volgden zonen hun 

vaders op in het atelier. Sinds 1750 was bijzonder weinig veranderd in de manier 

waarop maquettes werden gerestaureerd. Pas enkele jaren geleden, met de 

komst van de laser, kwam daar drastisch verandering in. In plaats van alles te 

vernieuwen, schoon te maken en af te schrobben behandelt men de maquette 

vandaag met een laserstraal, zodat de zijde van onder meer akkers en bomen 

weer haar originele kleur krijgt. De laser zorgt er ook voor dat vlekken en andere 

                                                 
224 C. MASSET, Palais des Beaux-Arts de Lille Programme Culturel 2008-2009, Palais des Beaux-
Arts, Rijsel, 2008, 42p. 
225 Zie bijlage 39: Le département des Plans-Reliefs, auteur: François Vergin, Uit: Documentation 
Palais des Beaux-Arts de Lille: PR Ypres D2004 1-16 
226 PALAIS DES BEAUX-ARTS, Informatie over het Paleis voor Schone Kunsten in Rijsel, in: 
www.pba-lille.fr, geraadpleegd op: 25/04/2009 
227 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 14 
228 Zie bijlage 40: Foto's restauratietechnieken, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in 
Parijs, Breyne Matthias, 2009 
229 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 16 
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onregelmatigheden worden verwijderd. En dat allemaal zonder aan de maquette 

te raken. Deze techniek ontstond in 1987 en is sindsdien steeds verder verfijnd. 

Vandaag wordt de hele collectie vernieuwd door gebruik te maken van de 

laser.230 

 

De voorbereidingen zijn inmiddels gestart om ook de maquette van Ieper onder 

handen te nemen.231 Dat blijkt, eens te meer, een werk van lange adem. Maar 

het is wel een noodzakelijk werk: de maquette bevindt zich zeker niet in perfecte 

staat en dat verergert alleen maar.232 Er zijn al tien poten en vijf balken 

gebroken, waarschijnlijk door het verhuizen van de maquette. Deze zouden 

binnenkort hersteld worden.233 Problematischer zijn de herstellingen die op de 

maquette zelf moeten worden uitgevoerd. Sinds de verhuis van Parijs naar Rijsel 

mist het schaalmodel de Sint-Jacobskerk. In één hoek van de maquette is zelfs 

lichte schimmelvorming te zien – die nu wel gestopt is, maar waarvan de schade 

nog duidelijk te merken is – en vloeistofschade.234 

De ruimte waarin de maquette zich bevindt is bezwaarlijk ideaal te noemen. Het 

schaalmodel staat dan wel achter glas, de kans op beschadiging blijft niet gering. 

Geregeld „springt‟ een lamp boven de maquette, waardoor glas op het 

schaalmodel kan vallen. Dat is trouwens al gebeurd bij andere maquettes, zo 

wist een museummedewerker mij te vertellen. 

De maquette van Ieper is doorheen de jaren al twee keer gerestaureerd, 

namelijk in 1789 en in 1949-1950.235
 

3.6.5 Waarde van de collectie en de maquette van Ieper 

De maquettes uit de collectie zijn van onschatbare waarde als historische 

getuigenissen van de fortificatiegeschiedenis van tientallen steden. Zowel op 

louter technisch vlak (welk soort bastions, hoornwerken, artillerie,…) als op 

maatschappelijk vlak (groter weergegeven kerken onderstrepen het belang van 

                                                 
230 Zie bijlage 40: Foto's restauratietechnieken, Uit: Tentoonstelling Musée des Plans-Reliefs in 

Parijs, Breyne Matthias, 2009 
231 L. GRODECKI, e.a., Op. Cit. p. 14 
232 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. p. 158 
233 Zie bijlage 21: Piètement d'Ypres/ restauration, Uit: Documentation Palais des Beaux-Arts de 

Lille: PR Ypres D2004 1-16 
234 Zie bijlage 41: Foto's van de beschadiging op de maquette van Ieper, Breyne Matthias, Palais 
des Beaux-Arts in Rijsel, 2009 
235 MUSEE DES PLANS-RELIEFS, Informatie over het museum voor Plans-Reliefs in het Hôtel 
National des Invalides in Parijs, in: www.museedesplansreliefs.culture.fr, geraadpleegd op: 
25/04/2009 
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de religie, afgebeelde inwoners leren ons iets over het dagelijks leven van toen, 

…)236 Van de maquettes leren we ontzettend veel over de ontwikkeling van 

steden tussen het midden van de 17de en het midden van de 19de eeuw. Ook de 

evolutie van het omliggende platteland (akkerbouw, molens, boerderijen,…) valt 

duidelijk uit de schaalmodellen op te maken. Deze collectie vraagt bijna om 

onderzocht te worden. Een vaak gebruikte onderzoeksmethode is de vergelijking 

tussen de maquette en de toestand van de stad vandaag.237 De maquette laat 

toe om de evolutie van de stad en zijn omgeving te begrijpen en om zo de 

gelijkenissen en de verschillen tussen toen en nu weer te geven.238 

                                                 
236 Een mooi voorbeeld hiervan vormt de maquette van Oudenaarde. 
237 N. FAUCHERRE, G. MONSAINGEON, A. DE ROUX, Op. Cit. pp. 130 e.v. 
238 Ibidem 



 74 

4 Onderzoek naar de realiteitswaarde van de maquette 

4.1 Inleiding en methodiek 

Het eigenlijke onderzoek in deze masterproef gaat de waarheidsgetrouwheid van 

de maquette van Ieper na.  

Zo‟n onderzoek is allesbehalve een sinecure, want je hebt er een aantal 

referenties voor nodig, waaraan je de maquette kan toetsen. Er zijn niet veel 

betrouwbare kaarten, plannen of schilderijen waarmee we de maquette kunnen 

vergelijken. We kozen uiteindelijk voor de Popp-kaart van Ieper, een uiterst 

betrouwbare kaart die Ieper toont aan het begin van de 18de eeuw. 

Behalve de Popp-kaart gebruik ik ook schilderijen en foto's voor het onderzoek 

naar de authenticiteit van de gevels. Om na te gaan in hoeverre de maquette 

strookt met de historische realiteit is een hedendaagse orthofoto niet bijster 

nuttig, aangezien Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig werd verwoest. 

Ik zal die hedendaagse orthofoto dan ook maar heel sporadisch ter hand nemen.  

We gaan ook de schaal van de grote gebouwen aan de hand van een voorbeeld 

(de Lakenhalle) onderzoeken om te zien of het effectief klopt dat grote gebouwen 

op een andere schaal, 1/500 i.p.v. 1/600, werden uitgevoerd. 

Met behulp van het softwareprogramma ArcMap plaatste ik de maquette en de 

Popp-kaart op elkaar. Het programma maakt het mogelijk een kaart te 

georefereren en zo eventuele fouten wat betreft percelering, straten, enzovoort 

duidelijk te maken.239 Het is het instrument bij uitstek om kaarten en plannen 

van dezelfde stad of hetzelfde gebied met elkaar te vergelijken.  

Nadat we de kaart en de maquette op elkaar hebben gelegd, gaan we de 

gelijkenissen en verschillen na. Het resultaat daarvan leest u in 4.3. 

4.1.1 ArcMap/ArcCatalog 

ArcMap/ArcCatalog zijn onderdelen van het softwareprogramma ArcGis. 

Studenten kunnen het gebruiken via het Athenasysteem van de Universiteit 

Gent.240 Voor deze masterproef doe ik beroep op ArcGis 9.2. 241  

                                                 
239 L. VERVAET, Practica GIS 1: Georefereren/Data opbouwen en visualiseren, Universiteit Gent, 
2008-2009, 9p. 
240 UNIVERSITEIT GENT, Athena, in: http://athena.ugent.be, veelvuldig geraadpleegd 
241 ESRINL NEDERLAND, Informatie over ArcGis, in: 
http://www.esrinl.com/content/content.asp?docID=284&menuID=236, geraadpleegd op: 
09/04/2009 



 75 

ArcGis is een programma waarmee je geografische gegevens kunt beheren, 

bewerken en analyseren. Belangrijk voor ons onderzoek is dat je kaarten op 

elkaar kan leggen (= georefereren) en zo de geografische gegevens met elkaar 

kan vergelijken. 

4.1.2 Popp-kaart van Ieper 

De zogenaamde Popp-kaart van Ieper is een kadastrale kaart van de binnenstad 

gemaakt door Philippe-Christian Popp.242  

Popp (1805-1879) was afkomstig uit Utrecht, maar belandde in 1827 in Brugge 

als controleur van het kadaster. Hij vatte het plan op om alle kadastrale 

informatie van België te bundelen en te koop aan te bieden. Tot aan zijn dood 

heeft Popp in totaal 1.800 van de 2.566 toenmalige Belgische gemeenten 

gedrukt.  

West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen heeft hij volledig afgewerkt, 

Antwerpen gedeeltelijk. Zijn atlas bevat informatie over wie de eigenaar was van 

een bepaald perceel, waarvoor het diende en hoe groot het perceel was.243 Voor 

de demografische, kadastrale, sociale en economische geschiedenis is het een 

bijzonder waardevolle bron.244 

4.2 Afbakening onderwerp 

Omdat het praktisch onmogelijk is om de volledige maquette met de Popp-kaart 

te vergelijken, heb ik gekozen voor twee woonblokken in het centrum van de 

stad. Tegenover de keuze voor slechts één blok bieden twee woonblokken het 

voordeel dat de kans op fouten en uitzonderingen die de conclusies zouden 

vertekenen, verkleint.245 

Waarom ik net voor deze twee woonblokken heb gekozen ligt voor de hand. Er 

zijn slechts enkele foto's genomen van de gehele maquette van bovenaf.246 Deze 

zijn een goed extra referentiemiddel maar kunnen niet in ArcGis worden gebruikt 

omdat ze enigszins schuin genomen zijn. Door een ander perspectief dan de 

                                                 
242 Zie bijlage 16: Kaart van P.C. Popp, Uit: Stadsarchief Ieper, Toegang: Collectie C08: sectie 
kaarten en plannen nummer 107 
243 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE, Biografie van Popp, in: 
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html, geraadpleegd op: 21/03/2009 
244 W. RONSIJN, De kadasterkaarten van Popp, een sleutel tot uw lokale geschiedenis, Peeters-
Leuven, Leuven, 2007, p. 12 
245 Zie bijlage 42: Luchtfoto woonblokken 2005, Uit: GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus 
(via AGIV) 
246 Zie bijlage 43: Globale blik op de maquette, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 
kaarten, plannen en foto's, nrs. 2-10 (zie ook bijlage 19) 
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Popp-kaart te hanteren, zou de vergelijking onvermijdelijk fouten met zich 

meebrengen.  

Slechts één foto (die wel in ArcGis kan gebruikt worden), met de twee 

woonblokken erop, is bruikbaar genoeg voor het onderzoek. Enkel deze twee 

blokken staan volledig op de foto.247 Het beeld oogt nogal donker, maar met 

behulp van andere foto‟s (manueel, niet via ArcGis) kunnen we zeker vergelijken 

met de Popp-kaart. 

Daarnaast zijn het twee woonblokken in het centrum van de stad, grenzend aan 

de Grote Markt en vormen ze een goede representatie van de binnenstad. 

Woonblok één wordt afgebakend door:248 Grote Markt (Grand Place), 

D‟Hondtstraat (Rue des Chiens), Oude Kleerkopersmarkt (Marché aux Fripiers, 

vandaag Arthur Mergelynckstraat) en de Rijselsestraat (Rue de Lille).  

Woonblok twee wordt begrensd door: Grote Markt (Grand Place), D'Hondtstraat 

(Rue des Chiens), Sint-Jacobsnieuwstraat (Nouvelle Rue Saint-Jacques) en Sint-

Jacobsstraat (Rue Saint-Jacques).249 

4.3 Vergelijking maquette met de Popp-kaart 

4.3.1 Ontleding woonblokken op maquette 

Op de zwart-witfoto van de maquette250 zijn de verschillende daken duidelijk 

zichtbaar. De tuinen en binnenplaatsen zijn dat minder, wat in het onderzoek de 

vergelijking niet eenvoudiger zal maken. 

 

Voor het eerste woonblok kun je op de maquette 27 daken tellen langs de 

Rijselsestraat. Daken, niet noodzakelijk huizen, want de kans bestaat dat 

verschillende huizen onder hetzelfde dak werden gebouwd. Van bovenaf kunnen 

we daar geen zekerheid over krijgen. Op de Grote Markt merken we 11 daken en 

in de D‟Hondtstraat, net als in de Rijselsestraat, 27. De Oude Kleerkopersmarkt 

telt 11 daken. Deze aantallen zijn bij benadering, omdat sommige daken 

naadloos in elkaar overgaan en het af en toe niet helemaal duidelijk is of het om 

                                                 
247 Zie bijlage 44: Foto maquette, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie kaarten, 
plannen en foto's, nummer 11 
248 Tussen haakjes de namen zoals ze op de Popp-kaart staan 
249 Zie bijlage 45: Foto‟s woonblokken op de Popp-kaart, de hedendaagse orthofoto en de 
maquette, Uit: GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-
Reliefs, Parijs, sectie kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
250 Zie bijlage 44: Foto maquette, Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie kaarten, 
plannen en foto's, nummer 11 
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één dan wel twee afzonderlijke daken gaat. Behalve de tientallen huizen 

bevinden zich ook twee steegjes in het woonblok: Rue du Violon d‟Or (vandaag: 

Gouden Vioolstraat) en Rue du Malte (nu de Maanstraat). 

In het tweede woonblok onderscheid ik de volgende huizenaantallen: Sint-

Jacobsnieuwstraat: 3, D‟Hondtstraat: 16, Sint-Jacobsstraat: 15 en Grote Markt: 

13. De Rue de la Prison, de Gevangenisstraat, is het enige steegje, al bemerken 

we wel nog een naamloos straatje in het begin van de D‟Hondtstraat. Het gaat 

wellicht om een uitloper van die D‟Hondtstraat en kreeg dezelfde naam. 

Verder vallen op de foto vooral het hoge aantal bomen en struiken op. Ook de 

omheining rond de percelen is duidelijk zichtbaar. Het merendeel van de huizen 

is smal en langwerpig met een tuintje of binnenplaats erachter. De beide blokken 

zijn ongeveer even lang. Woonblok twee is iets breder, maar de oppervlakte van 

beiden verschilt niet veel.  

4.3.2 Ontleding woonblokken op Popp-kaart 

Op de Popp-kaart is het veel eenvoudiger om het aantal huizen exact vast te 

stellen.251 Via de kadastrale legger kunnen we ze met de naam van de eigenaar 

weergeven. De twee woonblokken die onderzocht zullen worden gaan van 

perceel 270 tot perceel 415. 

In een paar gevallen heeft Popp het enkel over een huis, terwijl er overduidelijk 

nog een gebouw staat. Wellicht is dan sprake van een tweede woonvertrek of 

gaat het om een onnauwkeurigheid van Popp. Hieronder geven we een 

schematisch overzicht van de percelen met hun eigenaar.252 De nummers 

stemmen voor alle duidelijkheid niet overeen met de huisnummers, wel met het 

nummer van het perceel op de Popp-kaart. Naast de familienaam van de 

eigenaar staat de functie van het pand. „Huis‟ verwijst naar een normaal 

woonhuis. Soms hoort daar nog, zonder dat het wordt vermeld, een klein 

bijgebouw of tuin bij. Popp omschrijft de aanwezigheid van een groter 

bijgebouw, een tuin of koer als „plaats‟. In een paar gevallen preciseert hij met 

„molen‟, „brouwerij‟, „remise‟ (bergruimte) en „zaal‟.253 

                                                 
251 Zie bijlage 45: Foto‟s woonblokken op de Popp-kaart, de hedendaagse orthofoto en de 

maquette, Uit: GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+Archief Musée des Plans-
Reliefs, Parijs, sectie kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
252 Deze lijst werd samengesteld d.m.v. opzoekingwerk in de kadastrale legger van Popp in het 
stadsarchief van Ieper. 
253 Zie bijlage 46: Foto kadastrale legger, Uit: stadsarchief Ieper, foto genomen door Breyne 
Matthias, 2009 
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270: Verbrugghe: huis 347: Vandewynckele: huis 

271: Verbrugghe: huis 348: Langrang: huis 

272: Pyssonier: plaats 349: Langrang: huis 

273: Cuvelier: huis 350: Langrang: huis 

274: Lambin A.: huis + plaats 351: Rabau: huis 

275: Muzeau: huis + plaats 352: Derluyn: huis 

276: Deveaux Jan: huis 353: Petyt: huis + plaats 

277: Deveaux Jaak: huis 354: Verbeke: huis + plaats 

278: Pelgrim: huis + plaats 355: Vanhee: huis 

279: Deveaux L.: huis 356a: Nuytten: huis + plaats 

280a: Nuytten: huis + plaats 356b: Phlypo: huis 

281: Debouck: huis 357: Procureur: huis + plaats 

282: Papillon: huis 358: Langrang: huis 

283: Liebaert: huis 359: Vilain: huis + plaats 

284: Liebaert: huis 360: Vilain: huis + plaats 

285: Papillon: huis 361: Mortier: huis 

286: Boedt: huis 362a: Desteurs: huis 

287a: Begeren: huis 362b: Desteurs: huis 

288a: Papillon: huis 363: Vanheyleweghen: huis + plaats 

289: Priem M.: huis 364: Peene: huis 

290: Priem M.: zoutziederij 

291b: Lapiere: fabriek 
365: Smagghe: huis 

291e: Priem M.: huis 366: Gerste: huis 

291f: Papillon: tuin 367a: Vuylsteke: huis 

291g: Priem M.: huis 367b: Vuylsteke: huis 

292: Cuvelier: huis 368: Boone: huis + plaats 

293: Cuvelier: remise 369: van Craeyelinghe: huis + plaats 
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294: Mieroo: huis + plaats 370a: Vandermeersch: huis 

295: Leleu: huis 370b: Vandermeersch: huis 

296: Boullerot: huis 371: Vandelanoitte: huis 

297a: Lapiere: huis + plaats 372: Gerste: huis 

298a: Lapiere: magazijn 373a: Doolaeghe: huis 

299a: Ryck: huis + plaats 373b: Doolaeghe: plaats 

300: bestaat niet 374: Rabau: huis 

301: Priem P.: huis 375: Bulckaert: huis 

302: Verschaeve D.: huis 376: Lugghe: huis 

303: Verhaeghe: huis 377: Vergeelzone: huis + plaats 

304: Verschaeve A.: plaats 378: Cardinael: huis + plaats 

305: Delmaere: huis 379: Muzeau: huis + plaats 

306: Verschaeve A.: huis 380a: Rabau: tuin 

307: Verschaeve A.: brouwerij 381: Ferrand: huis 

308: Demoucheron: huis 382: Domicent: huis 

309: Merghelynck: huis 383: Lesoone: huis + plaats 

310: Vertzweil: huis 384: Vandevenne: huis 

311: Joye: huis 385: de Jaegher: huis 

312a+b: Stoffel: huis 386: Liebaert: huis 

313: Vertzweil: huis 387: Desteurs: huis 

314: Liebaert: huis 388: Podeveyn: huis 

315: Ignon: huis 389: Mulle: huis + plaats 

316: Six: huis 390a: Vuylsteke: huis 

317: Willems: huis 391: Vanderheyde: huis 

318: Vandezande J.: huis + plaats 392: Mulle: huis + plaats 

319: Vandezande J.: huis + plaats 393: Desteurs: huis 

320: Coppieters: huis 394: Lambin M.: huis + plaats 
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321: Coppieters: huis 395: Keigniaert: huis 

322: Coppieters: huis 396: Vergeelzone: huis + plaats 

323: Coppieters: plaats 397: Vanderstichele: huis + plaats 

324: Desmits: huis 398: Struye: huis 

325: Allewaert: huis 399: Castrique: huis 

326: Berten: huis 400b: Beharelle: huis + plaats 

327: Priem C.: huis 400c: Beharelle: huis + plaats 

328: Dewaeghenaere: huis + plaats 400d: Beharelle: huis + plaats 

329: Desooter: huis 400e: Beharelle: magazijn + molen 

330: Donck: remise 401: Beharelle: huis + plaats 

331: Macquaert: huis 402: Beharelle: huis + plaats 

332b: Donck: tuin of gebouw 403a: Beharelle: tuin 

332c: Donck: huis 403b: Beharelle: huis + plaats 

333: Dehem: huis + plaats 404: Vandevyvere: huis + plaats 

334: Dierick: huis 405a: Vandevyvere: huis + plaats 

335: Vanhove: huis 405b: Vandevyvere: huis + plaats 

336: Soenen: huis 406: Gueau: plaats 

337: Becquaert: huis + plaats 407a: Gueau: huis 

338: Froidure: huis 408: Gueau: huis 

339: Dieryck: huis 409: Vanderstichele: huis + plaats 

340b: Vandezande H.: huis 410: Lesoone: huis 

341: Garcia: huis 411: Dehouck: huis 

342: Aeben: huis 412: Vanderstichele: huis + plaats 

343: Aeben: plaats 413: Lambin A.S.: huis + plaats 

344a/340a: de Coene: huis 414: Lambin A.S.: huis + plaats 

345a: Baert: huis 415: Parmentier: huis 

346a: Donck: huis  
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Met behulp van de Popp-kaart telde ik 27 huizen in de Rijselsestraat, exact 

evenveel als de daken die ik op de maquette zag, maar op de Popp-Kaart zijn de 

„plaatsen‟ niet altijd meegerekend. Zo wordt duidelijk dat onder één dak soms 

verschillende huizen schuilen. Op de Grote Markt stonden volgens Popp 11 

huizen, hetzelfde aantal als op de maquette. In de D‟Hondtstraat en de Oude 

Kleerkopersmarkt is er wel een verschil. In die eerste straat maakt Popp gewag 

van 30 huizen, tegenover 27 daken op de maquette, en op de Oude 

Kleerkopersmarkt moeten 15 huizen hebben gestaan, onder maar 11 daken. 

 

De steegjes van op de maquette, de Gouden Vioolstraat en de Maanstraat, vind 

ik probleemloos terug op de Popp-kaart. 

De verschillen tussen de Popp-kaart en onze maquette worden duidelijker bij het 

tweede woonblok. In de Sint-Jacobsnieuwstraat tel ik zes huizen, het dubbele 

van het aantal daken op de maquette. In de D‟Hondtstraat toonde het 

schaalmodel maar 16 daken, terwijl Popp het over 24 huizen heeft. In de Sint-

Jacobsstraat lijken beide bronnen wel overeen te komen: 15 huizen, evenveel 

daken. Maar dat is slechts schijn. Want het zuidelijke deel van dit woonblok op 

de maquette verschilt grondig met de afbeelding ervan op de kaart. De Grote 

Markt telde volgens Popp 16 huizen, terwijl op de maquette maar 13 daken te 

onderscheiden zijn. Opnieuw merken we dus dat verschillende huizen onder één 

dak lagen.  

De Popp-kaart bevestigt het bestaan van de Gevangenisstraat en het naamloze 

steegje langs de D‟Hondtstraat en heeft het daarnaast ook over de Rue Cerf 

Rouge, de Rode Hertstraat. Dat straatje is niet te zien op de maquette en bestaat 

vandaag niet meer.254 

4.3.3 Vergelijking maquette/Popp-kaart 

Om mijn foto van het bovenaanzicht van de maquette te vergelijken met de 

kaart van Philippe-Christian Popp gaan we beide op elkaar leggen in ArcMap. Na 

beide bronnen te hebben gegeorefereerd was het nodig een nieuwe „layer‟ aan te 

maken, omdat de kaarten niet doorzichtig konden worden gemaakt. Toen ik 

beide op elkaar legde, was enkel de bovenste zichtbaar. Die nieuwe layer 

creëerde ik met ArcCatalog. Een tijdrovend karwei, want alle percelen van de 
                                                 
254 Zie bijlage 47: Foto maquette, straten en steegjes in kleur (roze=maquette, groen=Popp-kaart) 
(via ArcMap), Uit: Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie kaarten, plannen en foto's, 
nummer 11 
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Popp-kaart moest ik één voor één ingeven. Eens dit was gebeurd, kon de 

eigenlijke vergelijking van start gaan.255 Ik deel deze per woonblok op in een 

vergelijking van de straten en steegjes en een vergelijking van de huizen en 

andere perceelonderdelen, zoals tuinen en magazijnen. 

4.3.3.1 Vergelijking straten en steegjes 

4.3.3.1.1 Woonblok 1 

- Algemeen 

Meteen valt op dat het woonblok op de maquette breder is dan dat op de Popp-

kaart.256 Op het schaalmodel lijkt het blok een rechthoek, terwijl het middelste 

gedeelte van het blok op de Popp-kaart wat naar binnen plooit.257 

 

- Straten en steegjes 

Het deel van de Rijselsestraat dat wij onderzoeken, lijkt op de maquette een 

rechte lijn te vormen. De Rijselsestraat van de Popp-kaart vertoont een lichte 

boog. In het begin van de straat, aan de kant van de Grote Markt, is er een 

zijdedraad die de huizen doorsnijdt. Bij de vergelijking houden we rekening met 

de vertekening die deze draad veroorzaakt. De Popp-kaart is gedetailleerder dan 

de maquette en toont ook kleine knikken in de straat, bijvoorbeeld ter hoogte 

van perceel 285. Bij beide lijkt de straat ongeveer even breed. De Popp-kaart en 

het schaalmodel geven de Oude Kleerkopersmarkt quasi identiek weer, al is het 

uiteinde ervan, aan de Rijselsestraat, iets breder op de maquette en kun je de 

buiging in het midden van de straat duidelijker zien op de Popp-kaart. Wat de 

D‟Hondtstraat betreft zijn de verschillen tussen onze twee bronnen duidelijker 

zichtbaar. De Popp-kaart toont een uitgesproken knik ter hoogte van perceel 

325, die haast niet te zien is op de maquette. De D‟Hondtstraat lijkt op het 

schaalmodel haast een kaarsrechte weg, met uitzondering van een flauwe bocht 

net voorbij de Maanstraat. Qua breedte komen beide bronnen wel min of meer 

overeen. Als we kijken naar de Grote Markt, merken we niet meteen 

noemenswaardige verschillen. Dit kan erop wijzen dat de maquettebouwer extra 

                                                 
255 L. VERVAET, Practica GIS 1: Georefereren/Data opbouwen en visualiseren, Universiteit Gent, 
2008-2009, 9p. 
256 Passim: Zie bijlage 48: Plannen en foto‟s woonblok één op de Popp-kaart en de maquette (via 
ArcMap), Uit: GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-
Reliefs, Parijs, sectie kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
257 Zie bijlage 49: Plan woonblokken, Popp-kaart op de maquettefoto geplaatst (via ArcMap), Uit: 
GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, 
sectie kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
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zijn best deed voor de „belangrijke‟ en goed zichtbare delen van het schaalmodel. 

We gaan daar dieper op in als we de gevels van naderbij bekijken.  

 

Wat voor de Gouden Vioolstraat direct opvalt, is het verschillend traject ervan op 

kaart en maquette. Op die laatste ligt het tweede deel van het steegje, in de 

richting van de D‟Hondtstraat, noordelijker dan op de Popp-kaart. De maquette 

toont een heel lichte knik naar het noorden, op de kaart zien we een meer 

uitgesproken knik naar het zuiden. In tegenstelling tot de Popp-kaart, waar het 

steegje afgesloten is met een klein gebouw of een overkoepeling, loopt de 

Gouden Vioolstraat op het schaalmodel volledig door. Dit kan twee oorzaken 

hebben: een fout in de maquette of een gebouwtje dat of overkoepeling die pas 

na de bouw van de maquette werd opgetrokken. 

Ook over de Maanstraat zijn de maquette en de Popp-kaart het niet eens. De 

straat op de maquette ligt een pak noordelijker, is zo goed als recht en loopt 

helemaal door, terwijl de Popp-kaart haar zuidelijker situeert en begrenst of 

overkoepelt (het is niet duidelijk of het steegje volledig doorloopt of niet) langs 

de Rijselsestraat. Verder vinden we enkel op de Popp-kaart een kleine knik ter 

hoogte van perceel 291. 

4.3.3.1.2 Woonblok 2 

- Algemeen 

Ons tweede woonblok lijkt op de twee bronnen erg goed op elkaar. Verschillen 

zijn wel merkbaar in het zuidelijke deel en het blok op de Popp-kaart is ook iets 

breder dan dat op de maquette.  

 

- Straten en steegjes 

Net als bij woonblok 1 is de knik in het midden van de D‟Hondtstraat veel 

duidelijker aanwezig op de Popp-kaart. De versmalling in het begin van de 

straat, aan de kant van de markt, is op beide te zien maar valt toch beter op op 

de kaart, door een hoek van 90 graden, dan de flauwe bocht op het schaalmodel. 

De Sint-Jacobsnieuwstraat loopt op de maquette in het verlengde van de Oude 

Kleerkopersmarkt, terwijl ze op de kaart wat lager begint en meer naar het 

noorden loopt. De knik die op de maquette te zien is, vinden we niet terug op de 

Popp-kaart. Beide bronnen lijken de straat even breed weer te geven. 
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Over de Sint-Jacobsstraat kunnen we kort zijn: de breedte en de lengte komen 

op de twee bronnen overeen. Enkel de knik op het einde van de straat, bijna op 

de hoek met de Sint-Jacobsnieuwstraat, ontbreekt op de maquette. Net als voor 

het eerste woonblok geldt ook nu dat de Grote Markt identiek lijkt op zowel de 

Popp-kaart als het schaalmodel. 

Het begin van de Gevangenisstraat en de eerste bocht naar links van 90 graden 

zien we op de kaart en de maquette, maar daar houdt de gelijkenis op. Popp 

tekent kort daarna een bocht van 90 graden naar rechts, op de maquette loopt 

de straat rechtdoor. Ter hoogte van perceel 387 slaat de Gevangenisstraat op de 

Popp-kaart links af, opnieuw in een rechte hoek, om zo uit te komen in de Sint-

Jacobsstraat. Die verbinding met de Sint-Jacobsstraat is onbestaande op de 

maquette. Het is trouwens niet geheel duidelijk waar het steegje op de maquette 

precies eindigt: ofwel direct na de eerste bocht naar links - waarbij het moeilijk 

uit te maken is of we te maken hebben met een steegje na de bocht of met de 

overgang tussen het steegje en een tuin of binnenplaats -, ofwel een tiental 

meter na de haakse rechtse bocht. In elk geval verschilt de Gevangenisstraat op 

de maquette danig van die op de kaart. 

Op de Popp-kaart is de Rue Cerf Rouge of Rode Hertstraat een klein straatje 

midden in het woonblok. We vinden ze niet terug op de maquette. Ofwel is de 

straat er simpelweg niet, ofwel kunnen we ze op de foto‟s niet zien doordat het 

vaak moeilijk is het verschil te zien tussen steegjes en percelen. 

Het naamloze steegje aan het begin van de D‟Hondtstraat kunnen we op de 

Popp-kaart duidelijk onderscheiden tussen percelen 359 en 389. Wellicht is het 

ook op de maquette aanwezig, al stemt de lengte niet overeen. De breedte lijkt 

dan weer wel gelijklopend. 

4.3.3.1.3 Conclusie algemene indruk, straten en steegjes 

Een eerste conclusie is dat de maquette toch niet zo gedetailleerd correct blijkt 

als algemeen wordt aangenomen. De woonblokken zijn rechthoekig op de 

maquette terwijl ze op de Popp-kaart iets langer en fijner zijn (eerste woonblok) 

of net iets breder en langer zijn (tweede woonblok).  

Wat betreft de hoofdstraten kunnen we stellen dat de maquette behoorlijk goed 

scoort. Vooral de lengte van de straten komt overeen met de Popp-kaart. Details 

– knikken in de weg, lichte bochten – worden zelden correct weergegeven. 

Straten op het schaalmodel zijn doorgaans rechtlijnig en over de hele lengte 
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even breed. Daarenboven stelt de maquette de straten voor als evenwijdig aan 

elkaar, terwijl dit zeker niet overal het geval was. 

Bij de weergave van de steegjes gaat de maquette helemaal de mist in. Zowel de 

twee steegjes van woonblok 1 als de drie van woonblok 2 worden verkeerd 

weergegeven. Soms gaat het om de ligging die niet overeenkomt (Maanstraat) of 

worden delen van de steegjes (Gevangenisstraat en Rode Hertstraat) 

weggelaten.  

Bij deze conclusies horen twee belangrijke nuances: ten eerste is ook de Popp-

kaart niet volledig vrij van fouten. Daarnaast is de maquette in het begin van de 

18de eeuw gemaakt, de Popp-kaart meer dan een eeuw later. In honderd jaar tijd 

kan er heel wat veranderen op het vlak van bebouwing. Gebouwen werden 

gesloopt, andere werden opgetrokken. Het is in de eerste plaats onze bedoeling 

om door alle percelen te vergelijken een algemene conclusie te kunnen sluiten 

over de realiteitswaarde van de gehele maquette. Verder onderzoek zou meer in 

detail kunnen onderzoeken wat in de 130 jaar tussen de bouw van de maquette 

en het maken van de kaart veranderde. 

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat straten en steegjes in die periode een andere 

ligging of een ander traject hebben gekregen. Wellicht kun je de aanwezigheid 

van steegjes die op de Popp-kaart niet doorlopen en op de maquette wel, 

verklaren doordat ze tussen begin 18de en begin 19de eeuw werden volgebouwd. 

De andere verschillen tussen de maquette en de Popp-kaart lijken ons wel te 

wijten aan onnauwkeurigheden en een gebrek aan gedetailleerde uitwerking op 

het schaalmodel. 

4.3.3.2 Vergelijking perceel per perceel 

Als we de huizen en percelen op onze twee bronnen met elkaar vergelijken, valt 

op hoe moeilijk het vaak is om een huis van een bijgebouw (magazijn, 

bergruimte, atelier, zaal) of een tuin te onderscheiden. Waar mogelijk zal ik elk 

perceel (huis plus eventueel extra gebouwen en gronden) afzonderlijk 

bespreken. Als de Popp-kaart of de maquette niet voldoende duidelijk is, zal ik 

dit vermelden. 

Onze steekproef betreft enkel de oppervlakte van een perceel en dus niet de 

vorm. Over de vorm doen we ook uitspraak, maar die is eerder subjectief en 

kunnen we niet kwantificeren. Daardoor houden we het bij de vorm bij: perfect, 

zeer goed, goed, slecht en zeer slecht. 
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Om te vergelijken nemen we er best ook de andere foto van de maquette bij, 

(diegene die niet geschikt was voor ArcGis wegens een slecht profiel) gezien de 

beperkte helderheid van ons eerste beeld. Ook de grote overzichtsfoto kan nuttig 

zijn. In bijlagen vindt u de Popp-kaart in het blauw, de maquette in het rood. 

We bespreken kort elk perceel op de maquette en vergelijken het daarna met 

ons referentiepunt, de kaart van Popp.258 Doordat termen als „goed‟ of „slecht‟ 

een subjectief waardeoordeel inhouden, hebben we een steekproef gehouden bij 

twintig percelen, waarvan de perceelnummers onderlijnd zijn. We hebben de 

oppervlakte van deze percelen op de maquette en de Popp-kaart met elkaar 

vergeleken en daar een percentage op geplakt. Daarbij staat 100% voor een 

perfecte overeenstemming tussen de twee en 0% voor een perceel dat enkel op 

de Popp-kaart is terug te vinden. Hierdoor kunnen we de beperkingen van de 

subjectieve omschrijvingen voor een groot stuk neutraliseren. We delen de 

percelen op in de volgende categorieën: 

- Perfect: maquette en Popp-kaart passen perfect op elkaar. (gelijkenisscore 

van 100%) 

- Bijna perfect: op een detail na komen beide plannen overeen. (tussen 90 en 

99%) 

- Zeer goed: het perceel op de maquette verschilt een klein beetje van dat op 

de Popp-kaart, het is wat te lang, te breed of een onderdeel ervan is niet 

correct weergegeven. (tussen 80 en 90%) 

- Goed: het grootste deel van het perceel is correct weergegeven, maar er zijn 

ook een paar duidelijke verschillen. (tussen 70 en 80%) 

- Bijna goed: we bemerken verscheidene opmerkelijke verschillen. (tussen 60 

en 70%) 

- Matig: de helft van vorm of oppervlakte stemt overeen. (tussen 50 en 60%) 

- Slecht: slechts hier en daar zijn er punten van overeenkomst tussen de kaart 

en de maquette. (tussen 30 en 50%) 

- Zeer slecht: het perceel wijkt sterk af op maquette en kaart.(tussen 0 en 

30%) 

- Onbestaande: perceel staat enkel op de Popp-kaart, niet op de maquette. ( 

0% gelijkenis) 

                                                 
258 Zie bijlage 50: Plannen woonblok één, delen één, twee en drie (via ArcMap), Uit: GIS-
administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 
kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
 



 87 

4.3.3.2.1 Woonblok 1 

- Algemeen 

Het midden van de maquette telt veel meer grote tuinen en bomen dan de Popp-

kaart, die kleinere percelen toont. De randen van het blok lijken op het eerste 

gezicht behoorlijk overeen te stemmen.259  

 

- Deel 1: Rijselsestraat, Maanstraat, D’Hondtstraat en Oude 

Kleerkopersmarkt 

270:260 huis van Verbrugghe: bestaat op de Popp-kaart uit één deel, komt bijna 

perfect overeen met de maquette, zowel qua lengte als breedte. Dat de globale 

breedte van het woonblok kleiner is op de Popp-kaart dan op de maquette 

verhindert dat ze perfect op elkaar liggen. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

271:261 huis van Verbrugghe: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. Op de 

maquette lijkt het gebouw breder dan op de Popp-kaart en het huis op de 

maquette heeft een kleine insprong, die niet zichtbaar is op de Popp-kaart.  

oppervlakte: 95,4% gelijkenis (= bijna perfect) 

vorm: zeer goed 

 

272:262 plaats van Pyssonier: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Op de 

maquette is hier een open plaats zichtbaar, waarschijnlijk een tuin of binnenkoer. 

Op de Popp-kaart is deze open plaats nog eens onderverdeeld in twee deeltjes, 

wellicht een klein bijgebouwtje met een tuintje.  

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

                                                 
259 Zie bijlage 49: Plan woonblokken, Popp-kaart op de maquettefoto geplaatst (via ArcMap), Uit: 
GIS-administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, 

sectie kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
260 Zie bijlage 51: Perceel 270, Popp-kaart op maquettefoto geplaatst (via ArcMap), Uit: GIS-
administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+ Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 
kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
261 Zie bijlage 52: Perceel 271, Ibidem 
262 Zie bijlage 53: Perceel 272, Ibidem 
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273:263 huis van Cuvelier: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen, wellicht een 

woning met bijgebouw en tuin of koer. Het huis en het deeltje achter het huis 

zijn zichtbaar op de maquette, het derde deeltje linksachter het huis is dat niet. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

274:264 huis en plaats van Lambin A.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

Op de maquette is slechts één gebouw zichtbaar, wat misschien verklaard kan 

worden doordat het tweede deel, de „plaats‟, hier een pand is dat aan het huis is 

bijgebouwd, en dus niet van boven te zien is. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

275:265 huis en plaats van Muzeau: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Is 

niet gedetailleerd weergegeven op de maquette. Het zou volgens de kaart om 

een langwerpig perceel moeten gaan, maar op de maquette lijkt het een 

vierkant. De plaats achter het huis is volgens Popp groter dan het huis zelf, 

terwijl dit op de maquette niet het geval is. Het is echter onwaarschijnlijk dat de 

grote tuin bij het kleine huis hoort, veeleer bij 291b. 

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

276:266 huis van Deveaux Jan: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Op de 

maquette merken we een langwerpig huis, net als op de Popp-kaart. Men zou 

kunnen denken dat het hier om perceel 279 gaat, maar dat klopt wellicht niet, 

omdat 279 meer naar links ligt. Het tweede deel van het perceel is niet te zien 

op de maquette, het gaat waarschijnlijk om een bijgebouwtje. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
263 Zie bijlage 54: Perceel 273, Ibidem 
264 Zie bijlage 55: Perceel 274, Ibidem 
265 Zie bijlage 56: Perceel 275, Ibidem 
266 Zie bijlage 57: Perceel 276, Ibidem 
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277:267 huis van Deveaux Jaak: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Op de 

maquette lijkt het huis op een vierkant, terwijl we op de kaart van Popp een 

rechthoekige figuur zien met een uitstulping rechts bovenaan. Ook de tuin of 

bijgebouwen achter de woning komen niet duidelijk tot uiting op de maquette, 

waar één grote tuin bij verschillende percelen lijkt te horen. Een opmerkelijk 

gebrek aan detail van de maquettebouwer.  

oppervlakte: bijna goed 

vorm: zeer slecht 

 

278:268 huis en plaats van Pelgrim: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

279: huis van Deveaux L.: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

280a: huis en plaats van Nuytten: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

281: huis van Debouck: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

282: huis van Papillon: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

Deze vijf behandel ik samen omdat ze op de maquette onmogelijk van elkaar te 

scheiden zijn. De vijf huizen zijn ondergebracht in de drie gebouwen die 

zichtbaar zijn op de foto van de maquette. Omdat op de Popp-kaart elk van deze 

vijf percelen een andere oppervlakte inneemt (278: langwerpig, 279: breder en 

korter) kan de maquette hier onmogelijk correct zijn. Ook de vele bijgebouwtjes 

en tuintjes op de Popp-kaart worden slecht weergegeven op de maquette, met 

name door een boom en één gezamenlijke tuin.  

oppervlakte: goed 

vorm: goed 

 

283:269 huis van Liebaert: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

284: huis van Liebaert: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. We nemen de 

twee huizen van Liebaert samen omdat ze op de maquette niet van elkaar te 

onderscheiden zijn. Omdat het om één groot gebouw gaat, kunnen we niet 

nagaan in hoeverre de maquette in detail treedt. Wat betreft de afmetingen 

wijken de Popp-kaart en de maquette niet veel van elkaar af, al is het gebouw op 

de Popp-kaart toch iets smaller.  

oppervlakte: goed 

vorm: goed 

                                                 
267 Zie bijlage 58: Perceel 277, Ibidem 
268 Zie bijlage 59: Perceel 278-282, Ibidem 
269 Zie bijlage 60: Perceel 283-284, Ibidem 
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285:270 huis van Papillon: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

286: huis van Boedt: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

287a: huis van Begeren: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

288a: huis van Papillon: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

289: huis van Priem M.: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

290: zoutziederij van Priem M: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

291e: huis van Priem M.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

291f: plaats van Papillon: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

291g: plaats van Priem: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

Voor percelen 285 tot 289 slaat de maquette de bal behoorlijk mis, toch in 

vergelijking met de Popp-kaart. In de Rijselsestraat tot aan de Maanstraat zien 

we op de kaart duidelijk zes gebouwen, waarvan vijf huizen. De maquette toont 

zeven daken. Ofwel staat er dus een huis te veel op het schaalmodel, ofwel gaat 

het om een gebouw met twee daken. Wellicht zou het dan gaan om de percelen 

288a en 289 langs de straatzijde. Maar dan kloppen de oppervlakte van 

tientallen kleine perceeltjes en zo goed als alle oppervlaktes van de huizen niet. 

Zo verschillen percelen 285 en 286 in oppervlakte maar worden ze op de 

maquette als even groot weergegeven. Het is niet duidelijk waar het gebouw op 

de maquette achter percelen 285 en 286 voor staat. Mogelijk gaat het om 

gebouw 291f, maar dan wel volledig verkeerd georiënteerd. Het kan ook om de 

overige vier delen van de percelen 285-286 gaan, maar dan niet in detail.  

De percelen 285 en 286 komen redelijk goed overeen op maquette en kaart. Ze 

zijn op beide langwerpig, al is niet helemaal duidelijk of we het gebouw op de 

maquette achter de percelen moeten meerekenen.  

287a is op de Popp-kaart een smal langwerpig perceel, op de maquette een 

breder perceel met een grote tuin. Die tuin ontbreekt op de kaart en is wellicht 

als „fantasie‟ op de maquette geplaatst. De tuin voor 287a is merkelijk te lang, 

en vormt een deel van 291f. 

 

Percelen 288a tot 291g (met uitzondering van 289, 291b en 291f) bestaan op de 

maquette uit zes grote gebouwen en een aanzienlijke tuin, terwijl de Popp-kaart 

niet minder dan vijftien grotere en kleine delen weergeeft. Zoals eerder 

aangehaald voegde de maquettebouwer vaak twee gebouwen samen tot één 

geheel, maar maakte hij de bestaande toestand niet steeds in detail na. Vooral 

                                                 
270 Zie bijlage 61: Perceel 285-291g, Ibidem 
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de grote tuin op de maquette, die logischerwijze een deel van 291e, 291g en 

288a zou moeten zijn, maakt dat duidelijk. Het enige wat bij deze percelen op 

onze twee bronnen overeenstemt, is de totale oppervlakte.  

Voor 291f haalden we al een mogelijk verklaring aan – het grote gebouw achter 

285-286 – maar meer waarschijnlijk is het de grote tuin achter de percelen 279-

280-281. Op de maquette zien we een rechthoekige tuin, op de Popp-kaart is hij 

vierkant. 291f valt in feite niet te herkennen op de maquette. We merken 

verschillende tuinen op die door elkaar lopen, met een totaal andere begrenzing. 

Het is mogelijk dat de grenzen van de tuinen in de loop der jaren wijzigden, 

maar het lijkt veeleer dat de maquettebouwer de binnenplaatsen van de 

woonwijken naar eigen goeddunken heeft ingevuld met tuinen en bomen. De 

maquette toont links onderaan plaats 291f een klein gebouw, dat nergens te 

vinden is op de Popp-kaart. 

voor 285-291 (exclusief 291b en 291f): oppervlakte: goed 

vorm: goed 

voor 291f: oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

291b:271 fabriek van Lapiere: bestaat op de Popp-kaart uit zes delen. Dit perceel 

op de maquette doorstaat de vergelijking qua oppervlakte met de kaart relatief 

goed, maar mist onderaan een uitloper en is beduidend breder. De gebouwen, 

die duidelijk zichtbaar zijn op de Popp-kaart, zijn op de maquette helemaal 

anders ingedeeld. 

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

292:272 huis van Cuvelier: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het grote 

deel, het huis, is op de maquette goed zichtbaar. De andere twee delen zijn dat 

veel minder. Het is niet goed te zien of het gedeelte achter perceel 292 bij dat 

perceel hoort dan wel bij perceel 272. Gezien de minieme oppervlakte van 272 

zal dat wellicht bij 292 zijn. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: goed 

                                                 
271 Zie bijlage 62: Perceel 291b, Ibidem 
272 Zie bijlage 63: Perceel 292, Ibidem 
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293:273 bergruimte van Cuvelier: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

294: huis en plaats van Mieroo: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

295: huis van Leleu: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

296: huis van Boullerot: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen.  

293-296 bestaan op de maquette uit één groot gebouw met drie schoorstenen. 

De vorm van de vier hoofdgebouwen, drie huizen en een bergruimte is relatief 

goed weergegeven op de maquette. Hetgeen we achter die huizen vinden is dat 

veel minder. Bijgebouwen zijn niet weergegeven, we merken enkel wat groen en 

bomen.  

oppervlakte: matig 

vorm: slecht 

 

297a:274 huis en plaats van Lapiere: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen, en 

op de maquette uit drie, maar op die laatste wordt ze als één geheel 

weergegeven. De 'plaats' van op de Popp-kaart is op de maquette een tuin en de 

vorm ervan lijkt niet correct te zijn weergegeven. 

Op de maquette is het perceel veel groter dan op de Popp-kaart en enkele delen 

van het perceel zijn niet zichtbaar. Opnieuw zien we dat de maquettebouwer 

allerlei bijgebouwen heeft „weggemoffeld‟ in de vorm van een tuin. 

oppervlakte: zeer slecht 

vorm: zeer slecht 

 

298a:275 magazijn van Lapiere: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Op de 

maquette wordt dit huis als een rechthoek afgebeeld, tegenover een rechthoek 

met een uitstulping op de Popp-kaart. De tuin achter het huis lijkt wel willekeurig 

getekend en stemt niet overeen met de kaart. De tuinen van 297a en 298a, van 

dezelfde eigenaar, lopen in de maquette over in elkaar, wat niet het geval is op 

de kaart. 297a en 298 liggen in ArcMap, ondanks georefereren, helemaal niet op 

elkaar. De maquette geeft de percelen een pak langer en breder weer, wat ook 

duidelijk te zien is aan het steegje boven dit deel.  

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

                                                 
273 Zie bijlage 64: Perceel 293-296, Ibidem 
274 Zie bijlage 65: Perceel 297a, Ibidem 
275 Zie bijlage 66: Perceel 298a, Ibidem 
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- Deel 2: Rijselsestraat, Maanstraat, Gouden Vioolstraat en 

D’Hondtstraat 

299a:276 huis en plaats van Ryck: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. Van dit 

groot perceel wordt het gebouw aan de straatkant in de Rijselsestraat goed 

afgebeeld op de maquette in de vorm van twee gebouwen. Alle andere 

afzonderlijke delen zijn niet goed weergegeven. De drie bijgebouwen en de tuin 

zien we wel op de maquette, maar niet op de correcte plaats. Ook de afbakening 

van dit domein verschilt op kaart en maquette. Die laatste suggereert dat er in 

de Maanstraat, ongeveer in het midden van het perceel, nog een huis of 

bijgebouw aanwezig was. Op basis van de kaart kunnen we daarover geen 

uitspraken doen. De tuin op de maquette is arbitrair ingevuld en te lang. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed  

 

300: bestaat niet op de Popp-kaart. 

 

301:277 huis van Priem P.: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. Het huis zelf is 

correct weergegeven, op een klein deel na. De tuin is merkbaar te kort 

weergegeven op de maquette en helemaal niet nauwkeurig. Op de kaart bestaat 

het perceel, naast het huis, uit nog drie delen. Daarvan vinden we niets terug op 

de maquette. 

De grote tuinen achter percelen 301 tot 305 vormen waarschijnlijk een 

gezamenlijke tuin voor deze percelen en een deel van perceel 321. Het is niet 

duidelijk welk deel voor welk perceel is bedoeld, en of dit wel de bedoeling was 

van de maquettebouwer. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

302:278 huis van Verschaeve D.: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Op 

zowel het schaalmodel als de kaart gaat het hier om een langwerpig huis, maar 

daar houdt de gelijkenis op. Bijgebouwen en tuin worden veel te klein 

weergegeven. De twee gebouwtjes achter percelen 301 en 302 op de maquette 

                                                 
276 Zie bijlage 67: Perceel 299a, Ibidem 
277 Zie bijlage 68: Perceel 301, Ibidem 
278 Zie bijlage 69: Perceel 302, Ibidem 
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zijn wellicht de percelen 306 en 307 van de kaart die te veel naar het zuiden 

werden geplaatst. Van wie de tuin achter percelen 306 en 307 is, is niet bekend 

oppervlakte: slecht 

vorm: zeer slecht 

 

303:279 huis van Verhaeghe: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

304: plaats van Verschaeve A.: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

305: huis van Delmaere: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

303-305 worden op de maquette goed weergegeven als één gebouw. De 

verschillende onderdelen van de percelen zijn niet zichtbaar doordat het om één 

gebouw gaat met drie huizen erin verwerkt. De tuin achter deze percelen is de 

tuin van 306. De percelen zelf zijn te zuidelijk gesitueerd. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

306:280 huis van Verschaeve A.: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

307: brouwerij van Verschaeve A.: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

306 en 307 heeft de maquettebouwer wellicht eveneens te veel naar het zuiden 

afgebeeld. Dit zou het mysterie van de twee kleine huisjes oplossen. Er zouden 

geen mensen hebben gewoond, maar het zou om een brouwerij en een huis 

gaan, waarbij dat tweede als bergruimte of bijgebouw diende. De weergave 

ervan is echter verre van perfect, vooral bij 306, wat dus te verklaren valt 

doordat ze te veel naar het zuiden staan. 

oppervlakte: bijna goed 

vorm: zeer slecht 

 

308:281 huis van Demoucheron: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 308 is 

een groot perceel dat op de maquette wordt afgebeeld door twee grote 

gebouwen langs de straatkant  Op de Popp-kaart vormen deze één geheel. De 

kaart en het schaalmodel tonen daarachter enkele bijgebouwen, maar als je de 

twee bronnen op elkaar legt, is de gelijkenis niet overal even sterk. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

                                                 
279 Zie bijlage 70: Perceel 303-305, Ibidem 
280 Zie bijlage 71: Perceel 306-307, Ibidem 
281 Zie bijlage 72: Perceel 308, Ibidem 
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309:282 huis van Merghelynck: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

Langwerpig huis met drie extra onderdelen. De maquette scoort goed wat betreft 

de weergave van het hoofdgebouw, maar beeldt de tuin en/of de bijgebouwen 

niet af. We merken enkel een gezamenlijke tuin voor percelen 309, 310, 311 en 

312, al gaat het wellicht gewoon om de tuin van 310 en staan de andere 

tuinen/bijgebouwen niet op de maquette. Door het vermoedelijk ontbreken van 

een tuin voor 309, is het perceel ook wat te kort in vergelijking met de kaart. 

oppervlakte: 44% gelijkenis (= slecht) 

vorm: goed 

 

310:283 huis van Vertzweil: bestaat op de Popp-kaart uit acht delen. Het 

langwerpige huis is goed weergegeven op de maquette. De gezamenlijke tuin 

(zie supra) hoort wellicht bij 310, omdat dat perceel op de kaart een grote tuin 

heeft. De overige delen van het perceel zijn niet of nauwelijks afgebeeld op de 

maquette. Het schaalmodel beeldt de tuin van 310 wel opmerkelijk groot af, 

zodat die in principe ook bij 309, 311 en 312 zou horen. Maar deze stelling klopt 

wellicht niet omdat het om een tuin gaat zonder begrenzing en dus wellicht bij 

één perceel hoort en niet bij meerdere. Vooral de tuinen en bijgebouwen 

verschillen op de kaart en de maquette. De opening langs de Gouden Vioolstraat 

is op het schaalmodel een pak breder weergegeven dan op de kaart. 

oppervlakte: slecht 

vorm: zeer slecht 

 

311:284 huis van Joye: bestaat op de Popp-kaart uit zeven delen. Het langwerpig 

huis wordt correct afgebeeld op de maquette. De delen achter het huis behoren 

tot de gezamenlijke tuin, die ik bij perceel 310 reken. Daarom is dit perceel 

duidelijk niet lang genoeg. Ook de detaillering ervan is onvoldoende (zes delen in 

één enkele tuin afgebeeld…) 

oppervlakte: zeer slecht 

vorm: zeer slecht 

 

                                                 
282 Zie bijlage 73: Perceel 309, Ibidem 
283 Zie bijlage 74: Perceel 310, Ibidem 
284 Zie bijlage 75: Perceel 311, Ibidem 
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312a:285 huis van Stoffel: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Langwerpig 

huis dat goed is weergegeven op de maquette. De achterbouw is verwerkt in de 

gezamenlijke tuin van 310. Op de maquette zijn deze twee huizen te groot 

weergegeven. 

oppervlakte: slecht 

vorm: slecht 

 

312b:286 huis van Vertzweil: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

313: huis van Vertzweil: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

312b en 313 geeft de maquettebouwer als één geheel weer, wat niet helemaal 

overeenkomt met de kaart. Een deel van 310 is verwerkt in het huis van 312b en 

313 op de maquette, wat we niet op de Popp-kaart terugvinden. 

oppervlakte: slecht 

vorm: slecht 

 

314:287 huis van Liebaert: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

315: huis van Ignon: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

314 en 315 worden op de maquette als één gebouw afgebeeld. In dat gebouw 

bevinden zich eveneens kleine delen van perceel 310. Onderscheid tussen de 

diverse bijgebouwen in het grote gebouw kunnen we van bovenaf niet maken. 

Toch is de weergave ervan goed. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

316:288 huis van Six: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het schaalmodel 

geeft het huis wat kleiner weer dan de kaart, maar al bij al lopen de twee 

afbeeldingen gelijk. De twee extra delen van het perceel worden op de maquette 

als niet bebouwd oppervlak weergegeven. In theorie is dit mogelijk, een tuin en 

een binnenkoer bijvoorbeeld, maar het lijkt meer voor de hand liggend dat het 

om een tuin en een bijgebouw gaat. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

                                                 
285 Zie bijlage 76: Perceel 312a, Ibidem 
286 Zie bijlage 77: Perceel 312b-313, Ibidem 
287 Zie bijlage 78: Perceel 314-315, Ibidem 
288 Zie bijlage 79: Perceel 316, Ibidem 
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317:289 huis van Willems: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. Het 

langwerpig gebouw wordt op de maquette quasi identiek als op de kaart 

afgebeeld, en vormt zo één van de beste weergaves qua lengte en breedte. Het 

schaalmodel toont wel maar één groot gebouw, zodat we de verschillende 

onderdelen zoals op de Popp-kaart getekend niet kunnen onderscheiden. Het 

meest westelijke bijgebouw van op de kaart vinden we niet terug op de 

maquette. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

318:290 huis en plaats van Vandezande J: bestaat op de Popp-kaart uit zeven 

delen. Dit huis is op de maquette behoorlijk goed weergegeven, maar erachter 

merken we enkel een tuin, terwijl de kaart duidelijk een vierkant gebouw en nog 

enkele andere bijgebouwen tekent. Achter dit perceel zien we, net als achter 

319-324, een grote tuin, die wellicht 321 voorstelt. Zeker is dit niet want de tuin 

is wat groot om enkel bij perceel 321 te horen. 

oppervlakte: 57% gelijkenis (= matig) 

vorm: goed 

 

319:291 huis en plaats van Vandezande J: bestaat op de Popp-kaart uit twee 

delen. 

320: huis van Coppieters: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

321: huis van Coppieters: bestaat op de Popp-kaart uit zes delen. 

322: huis van Coppieters: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

323: plaats van Coppieters: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

319 en 320 vormen op de maquette één geheel. Op de maquette worden ze iets 

te klein afgebeeld, maar de weergave ervan is niet slecht. Er ontbreken wel een 

aantal onderdelen die op de kaart wel te zien zijn. Percelen 321, 322 en 323 

waren allemaal eigendom van de familie Coppieters. 322 en 323 worden op kaart 

en maquette zo goed als identiek weergegeven, tot zelfs de verschillende 

onderdelen toe. 323 is wel iets breder op het schaalmodel dan op de Popp-kaart. 

Voor 321 gaat de vergelijking veel minder op. Popp ziet in 321 een huis, de 

                                                 
289 Zie bijlage 80: Perceel 317, Ibidem 
290 Zie bijlage 81: Perceel 318, Ibidem 
291 Zie bijlage 82: Perceel 319-323, Ibidem 
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maquettebouwer tekent het als een tuin, die veel te groot is voor het perceel 

volgens de Popp-kaart. Hierdoor worden de tuinen/bijgebouwen van de percelen 

langs de overkant (301-308) te klein afgebeeld.  

oppervlakte: bijna goed 

vorm: slecht 

 

324:292 huis van Desmits: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het huis is 

wat kleiner en de tuin wat groter op de maquette. 

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

325:293 huis van Allewaert: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het huis en 

de tuin worden goed weergegeven, met uitzondering van het laatste (westelijke) 

deel van de tuin, dat wordt opgeslorpt door een deel van perceel 299a. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

326:294 huis van Berten: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

327: huis van Priem C.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

326 en 327 vormen op de maquette één geheel. Het huis en de tuin zijn correct 

weergegeven, net als de vorm en de afmetingen, al zijn de percelen iets smaller 

op de maquette. 

oppervlakte: 71% gelijkenis (= goed) 

vorm: goed 

 

- Deel 3: Rijselsestraat, Gouden Vioolstraat, Grote Markt en 

D’Hondtstraat 

328:295 huis en plaats van Dewaeghenaere: bestaat op de Popp-kaart uit twee 

delen. De maquette en de kaart komen hier goed overeen, zowel qua lengte, 

breedte als ligging. Het tweede deel bevindt zich in het hoofdgebouw. Enkel het 

deeltje op het einde van de Gouden Vioolstraat ontbreekt op de maquette, 

waarschijnlijk omdat het toen nog niet aanwezig was.  

                                                 
292 Zie bijlage 83: Perceel 324, Ibidem 
293 Zie bijlage 84: Perceel 325, Ibidem 
294 Zie bijlage 85: Perceel 326-327, Ibidem 
295 Zie bijlage 86: Perceel 328, Ibidem 
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oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

329:296 huis van Desooter: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 328 en 329 

lijken op de Popp-kaart haast kopieën van elkaar, maar dat is zeker niet het 

geval op onze maquette, waar er sprake is van een klein huisje met grote tuin, 

tegenover het langwerpig huis met bijgebouw of binnenkoer in het gebouw op de 

kaart. De globale afmetingen kloppen, kaart en maquette spreken elkaar enkel 

tegen wat betreft de verhouding tussen huis en tuin. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

330:297 bergruimte van Donck: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

331: huis van Macquaert: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

330 en 331 zijn op de maquette weergegeven in één klein gebouwtje. De extra 

delen van 331 zijn ofwel niet afgebeeld op de maquette ofwel afgebeeld in een 

deel van het gebouw achter 331. Dat laatste is veel te lang om enkel de twee 

overige delen van 331 te bevatten en bestaat wellicht dus ook uit delen van 

332c. 

oppervlakte: matig 

vorm: slecht 

 

332b:298 tuin of gebouw van Donck: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

332c: huis van Donck: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 332b en 332c zijn 

duidelijk afgebeeld op het schaalmodel, maar de ligging en de oppervlaktes 

komen niet overeen met de percelen op de kaart. 332b wordt wat groter getoond 

op de maquette, ten koste van 329. Op de Popp-kaart is 332c sowieso al een 

groot perceel, maar de maquettebouwer maakt het nog wat groter. De tuin 

linksboven het perceel is erg ruim en leidt ertoe dat 345 en 346 op de maquette 

kleiner uitvallen. De andere, kleinere delen zijn niet weergegeven en zitten 

verscholen achter tuinen en gebouwen die wellicht aan de fantasie van de 

maquettebouwer zijn ontsproten. 

                                                 
296 Zie bijlage 87: Perceel 329, Ibidem 
297 Zie bijlage 88: Perceel 330-331, Ibidem 
298 Zie bijlage 89: Perceel 332b-332c, Ibidem 
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oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

333:299 huis en plaats van Dehem:  bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

Het huis wordt goed weergegeven op de maquette. De ligging en de afmetingen 

zijn relatief gelijklopend, al is het perceel op de maquette wat langer.  

oppervlakte: 75% gelijkenis (= goed) 

vorm: zeer goed 

 

334:300 huis van Dierick: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Dit huis wordt 

goed weergegeven op de maquette. Het is een langwerpig gebouw, waarvan de 

afzonderlijke delen niet te zien zijn. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

335:301 huis van Vanhove: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Hier hebben 

we een gelijkaardig verhaal als bij 328-329. 334 en 335 lijken op de Popp-kaart 

sterk op elkaar, maar dat is niet zo op de maquette, al is het verschil ertussen 

toch iets minder groot dan bij 328-329. Perceel 335 is zowel op de maquette als  

de kaart een langwerpig gebouw, maar het tweede deel, dat zich volgens Popp in 

het gebouw bevindt (mogelijk een koer) wordt op de maquette als een tuin 

achter het gebouw voorgesteld. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

336:302 huis van Soenen: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. De vier delen 

zijn op de maquette weergegeven als één gebouw. De tuin achter 336 is niet de 

tuin van perceel 336, maar een onderdeel van perceel 346a waardoor 336 op de 

maquette kleiner lijkt dan op de kaart.  

oppervlakte: 74,2% gelijkenis (= goed) 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
299 Zie bijlage 90: Perceel 333, Ibidem 
300 Zie bijlage 91: Perceel 334, Ibidem 
301 Zie bijlage 92: Perceel 335, Ibidem 
302 Zie bijlage 93: Perceel 336, Ibidem 
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337:303 huis en plaats van Becquaert: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

338: huis van Froidure: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

337 en 338 bestaan op de maquette telkens uit twee gebouwen. Met wat goede 

wil vind je op het schaalmodel de Popp-kaart terug, al zien we ook hier dat de 

maquettebouwer de werkelijkheid sterk heeft vereenvoudigd. Zo is het vaak niet 

zichtbaar waar welk gebouw begint en eindigt, en geldt dit nog veel meer voor 

tuinen en dergelijke. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

339:304 huis van Dieryck: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

340a: huis van de Coene: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

339 en 340a staan op de maquette als één geheel. Niet onlogisch, beide percelen 

hebben dezelfde eigenaar. Een deel van de tuin achter deze percelen hoort tot de 

percelen zelf, maar een ander deel behoort volgens Popp tot 344a. De maquette 

maakt dat onderscheid niet. 

Er wordt rekening gehouden met de band van zijde doorheen deze hoek van de 

Popp-kaart. De percelen zouden er wat anders uitzien zonder deze band. Zo 

lijken percelen op de Popp-kaart wat langer dan in werkelijkheid, maar dat 

hebben we ingecalculeerd bij de vergelijking. 

oppervlakte: bijna goed 

vorm: slecht 

 

340b:305 huis van Vandezande H.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Het 

gebouw wordt gelijklopend met de kaart afgebeeld, maar is wel iets groter op de 

maquette. Het tweede gedeelte op de maquette is wellicht een bijgebouw en dus 

geen tuin zoals afgebeeld, omdat de tuin achter 340b de tuin van 344a is. 

oppervlakte: 46% gelijkenis (= slecht) 

vorm: goed 

 

                                                 
303 Zie bijlage 94: Perceel 337-338, Ibidem 
304 Zie bijlage 95: Perceel 339-340a, Ibidem 
305 Zie bijlage 96: Perceel 340b, Ibidem 
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341:306 huis van Garcia: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

Dit langwerpig gebouw op de maquette stemt overeen met de Popp-kaart. Het 

oostelijke deel van het gebouw is voor alle duidelijkheid een bijgebouw van 342 

en 343 en dus niet van 341. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

342:307 huis van Aeben: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. Dit huis op de 

hoek Rijselsestraat-Grote Markt wordt correct weergegeven op de maquette, 

maar de tuin ontbreekt. 

oppervlakte: goed 

vorm: zeer slecht 

 

343:308 plaats van Aeben: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. Dit klein 

perceel bestaat uit twee gebouwen, die we ook als dusdanig op het schaalmodel 

terugvinden. Het bijgebouw hangt vast aan perceel 341. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

344a:309 huis van de Coene: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. Op de 

maquette wordt perceel 344a wat kleiner dan op de kaart weergegeven, de tuin 

lijkt iets groter, al kunnen we dat moeilijk zeker weten aangezien er op de 

maquette geen omheining rond de tuin is geplaatst. Het bijgebouw van perceel 

344a, dat volgens Popp tussen 340a en 340b ligt, vinden we niet terug. Ofwel is 

het niet aanwezig op de maquette, ofwel is het ondergebracht in een gebouw van 

perceel 340a en 340b. Die laatste hypothese lijkt ons de meest waarschijnlijke, 

omdat er wel meerdere huizen/gebouwen onder één dak worden samengevoegd, 

al is het niet met 100% zekerheid uit te maken. 

oppervlakte: goed 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
306 Zie bijlage 97: Perceel 341, Ibidem 
307 Zie bijlage 98: Perceel 342, Ibidem 
308 Zie bijlage 99: Perceel 343, Ibidem 
309 Zie bijlage 100: Perceel 344a, Ibidem 
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345a:310 huis van Baert: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. Dit langwerpig 

huis wordt op de maquette kleiner afgebeeld dan op de kaart, omdat de 

maquettebouwer de tuin van 332c groter heeft gemaakt. Daarnaast lijken kaart 

en maquette goed op elkaar. Het kan dat een stukje van de tuin van 332c tot die 

van 345a hoort, maar doordat er geen begrenzingen voor de tuinen op de 

maquette staan, is dat moeilijk uit te maken.  

oppervlakte: 44% gelijkenis (= slecht) 

vorm: slecht 

 

346a:311 huis van Donck: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Dit huis is op 

de maquette veel kleiner dan op de Popp-kaart, waar we een groot langwerpig 

gebouw zien met een vertakking onderaan. Daarvan valt op de maquette maar 

weinig te zien. De vertakking wordt een tuin en een deel van het langwerpige 

gebouw heeft plaats moeten maken voor een deel van de tuin van 332c. 

oppervlakte: bijna goed 

vorm: slecht 

 

347:312 huis van Vandewynckele: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Dit 

huis is ondergebracht in hetzelfde gebouw als 346a. Het is op de maquette heel 

wat kleiner dan op de Popp-kaart.  

oppervlakte: bijna goed 

vorm: goed 

 

348:313 huis van Langrang: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Is op de 

maquette vrij goed weergegeven, zowel het hoofdgebouw als het achterliggende 

bijgebouwtje.  

oppervlakte: 59% gelijkenis (= matig) 

vorm: zeer goed 

 

349:314 huis van Langrang: bestaat op de Popp-kaart uit zeven delen. Ook dit 

gebouw is gelijklopend met de maquette. Niet alle onderdelen zijn even goed 

zichtbaar, toch is de gelijkenis tussen de maquette en de Popp-kaart duidelijk. 

                                                 
310 Zie bijlage 101: Perceel 345a, Ibidem 
311 Zie bijlage 102: Perceel 346a, Ibidem 
312 Zie bijlage 103: Perceel 347, Ibidem 
313 Zie bijlage 104: Perceel 348, Ibidem 



 104 

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

350:315 huis van Langrang: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Op de 

maquette was hier wellicht wat plaats over, want het gebouw is een pak breder 

dan zijn evenknie op de Popp-kaart. Indien in dit gebouw twee percelen samen 

zouden zijn ondergebracht, schiet er op de maquette één gebouw over, wat 

onwaarschijnlijk is, tenzij er een gebouw is bijgebouwd in de 130 jaar tussen de 

maquette en de Popp-kaart. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

351a:316 huis van Rabau: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. Op de 

maquette wordt dit perceel onderverdeeld in verscheidene gebouwen waaronder 

twee langwerpige gebouwen langs de Grote Markt. Het achterliggende stuk grond 

– een tuin volgens de maquette – is kleiner op het schaalmodel dan op de kaart. 

oppervlakte: matig 

vorm: slecht 

 

352:317 huis van Derluyn: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

353: huis en plaats van Petyt: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

354: huis en plaats van Verbeke: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

355: huis van Vanhee: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

356a: huis en plaats van Nuytten: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

356b: huis van Phlypo: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

352-356b zijn ondergebracht in het langwerpige gebouw op de hoek van de 

Grote Markt en de D‟Hondtstraat. Ook de kleine bijgebouwtjes zijn ondergebracht 

in het grote gebouw. Het is onmogelijk om de detaillering ervan te onderzoeken, 

omdat de onderlinge gebouwen niet te onderscheiden zijn van elkaar, maar het 

globale beeld lijkt correct. 

oppervlakte: bijna goed 

vorm: goed 

                                                                                                                                                         
314 Zie bijlage 105: Perceel 349, Ibidem 
315 Zie bijlage 106: Perceel 350, Ibidem 
316 Zie bijlage 107: Perceel 351a, Ibidem 
317 Zie bijlage 108: Perceel 352-356b, Ibidem 
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357:318 huis en plaats van Procureur: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

358: huis van Langrang: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

357 en 358 zijn buitenbeentjes, want de percelen vinden we helemaal niet terug 

op de maquette. In de plaats merken we een opening tussen de percelen 331 en 

356b. De enig mogelijke verklaring is dat de twee kleine huisjes na de 

constructie van de maquette zijn gebouwd. 

oppervlakte: onbestaand 

vorm: onbestaand 

4.3.3.2.2 Woonblok 2 

- Algemeen 

Algemeen zien we hetzelfde beeld als bij het eerste woonblok: de huizen, vooral 

die op de Grote Markt, lijken goed overeen te komen met die op de Popp-

kaart.319 Voor de achterliggende bijgebouwen en de tuinen geldt dit veel minder.  

Het zuidelijke gedeelte, met het klooster, klopt in zijn totaliteit niet, doordat er 

verbouwingswerken zijn geweest tussen 1700 en 1830. 

 

- D’Hondtstraat, Grote Markt, Sint-Jacobsstraat en Sint-

Jacobsnieuwstraat 

Omdat woonblok twee ijkpunten zoals steegjes van west naar oost mist en het 

blok daardoor moeilijk in te delen is, onderzoeken we het in zijn geheel, van 

perceel 369 tot perceel 415 op de Popp-kaart.  

 

359:320 huis en plaats van Vilain: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Dit 

perceel is op de maquette breder dan op de kaart. Op die laatste merken we in 

het eerste deel van het perceel een tweede onderdeel, terwijl de maquette beide 

delen een afzonderlijk gebouw toewijst, achter elkaar. Het meest oostelijke deel 

van het tweede gebouw is wellicht een deel van perceel 365 van de Popp-kaart. 

oppervlakte: matig 

vorm: goed 

 

                                                 
318 Zie bijlage 109: Perceel 357-358, Ibidem 
319 Zie bijlage 110: Plannen woonblok twee (via ArcMap), Uit: GIS-administratie stad Ieper o.l.v. 
Luc Mus (via AGIV) + Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie kaarten, plannen en foto's, 
nummer 11 
320 Zie bijlage 111: Perceel 359, Ibidem 
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360:321 huis en plaats van Vilain: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

361: huis van Mortier: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

360 en 361 beschouwt de maquettebouwer als één geheel. Qua lengte en 

breedte lijkt de maquette behoorlijk overeen te komen met de Popp-kaart. 

Desondanks is de detaillering op het schaalmodel onvoldoende. Zo is duidelijk 

zichtbaar dat zowel 360 als 361 niet volledig rechthoekig zijn op de Popp-kaart, 

wat ze op de maquette wel zijn. De tuin achter deze percelen ligt op de kaart in 

de tuin van perceel 365. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: slecht 

 

362a:322 huis van Desteurs: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

362b: huis van Desteurs: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

363: huis en plaats van Vanheyleweghen: bestaat op de Popp-kaart uit twee 

delen. 

Op het schaalmodel zijn percelen 362a, 362b en 363 ondergebracht in één 

gebouw. Dit is logisch voor 362a en 362b, die dezelfde eigenaar hebben. Voor 

363 is dat minder eenvoudig te verklaren. Hoewel we de verschillende percelen 

niet kunnen onderscheiden op de maquette, lijken de afmetingen overeen te 

komen met de Popp-kaart. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

364:323 huis van Peene: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het gaat om een 

smal langwerpig gebouw, dat nagenoeg identiek is op maquette en kaart. De 

verschillende onderdelen van het perceel zijn meer dan waarschijnlijk 

bijgebouwen en dus geen tuin, omdat daarvoor geen plaats is op de maquette. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

365:324 huis van Smagghe: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. Van het 

gebouw en de tuin op dit perceel geeft de maquette haast hetzelfde beeld als de 

                                                 
321 Zie bijlage 112: Perceel 360-361, Ibidem 
322 Zie bijlage 113: Perceel 362a-363, Ibidem 
323 Zie bijlage 114: Perceel 364, Ibidem 
324 Zie bijlage 115: Perceel 365, Ibidem 
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kaart, dit wel ten koste van enkele kleinere tuintjes en bijgebouwen van percelen 

360-364.  

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

366:325 huis van Gerste: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Dit langwerpig 

huis wordt goed afgebeeld op de maquette. Het perceel loopt door tot het kleine 

steegje van de D‟Hondtstraat, wat op het schaalmodel niet het geval lijkt te zijn. 

Een deel van de tuin is wel zichtbaar, maar het perceel 396b lijkt op de maquette 

groter dan op de kaart waardoor 366 op de maquette een deel „verliest‟ aan 

396b. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

367a:326 huis van Vuylsteke: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

367b: huis van Vuylsteke: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

We nemen 367a en 367b samen omdat ze in het verlengde van elkaar liggen en 

dezelfde eigenaar hebben. Zowel het huis als de tuin van 367a zijn goed 

weergegeven. Het achterliggend bijgebouw op de maquette is onderdeel van 

zowel 367a als 367b. Waarschijnlijk was het in realiteit ook een deel van 366. Dit 

is op de maquette echter niet uit te maken.  

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

368:327 huis en plaats van Boone: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen.  

Dit langwerpig gebouw langs de straatkant wordt goed weergegeven op de 

maquette, maar het bijgebouw is niet aanwezig omdat het opgeslorpt wordt door 

de tuin van 370a, waardoor de hele vorm sterk afwijkt.  

oppervlakte: 81% gelijkenis (= zeer goed) 

vorm: slecht 

 

                                                 
325 Zie bijlage 116: Perceel 366, Ibidem 
326 Zie bijlage 117: Perceel 367a-367b, Ibidem 
327 Zie bijlage 118: Perceel 368, Ibidem 
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369:328 huis en plaats van van Craeyelinghe: bestaat op de Popp-kaart uit drie 

delen. Hetzelfde verhaal als bij perceel 368: het huis op zich wordt goed 

afgebeeld, maar omdat de tuin van 370a te groot is uitgevallen, worden de tuin 

en het bijgebouw niet weergegeven. 

oppervlakte: goed 

vorm: slecht 

 

370a:329 huis van Vandermeersch: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. Een 

goede weergave, met als minpunt dat het wat te groot staat afgebeeld op de 

maquette onder de percelen 368 en 369, waardoor kleinere gebouwen en tuinen 

van enkele andere percelen niet op de maquette werden gezet. Op basis van het 

schaalmodel kunnen we niet met zekerheid zeggen of het derde gebouw ten 

oosten van de percelen 389 en 390 bij 370a hoort of niet. 

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

370b:330 huis van Vandermeersch: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

371: huis van Vandelanoitte: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

372: huis van Gerste: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

373a: huis van Doolaeghe: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

373b: plaats van Doolaeghe: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

370b tot 373b nemen we samen omdat het moeilijk uit te maken is waar elk 

perceel begint en eindigt. Wellicht zijn 370b, 373a en 373b één gebouw en 

vormen 371 en 372 het andere gebouw, met voorgevel op de Grote Markt. Als 

dit klopt, dan is 371 wel duidelijk te klein afgebeeld. De Popp-kaart tekent 

immers één groot gebouw, terwijl de maquette een gebouw met tuin suggereert. 

oppervlakte: matig 

vorm: goed 

 

374:331 huis van Rabau: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Dit gebouw 

lijkt met zorg weergegeven op onze maquette, al is het jammer dat de 

verschillende onderdelen ervan niet zichtbaar zijn. Op de Popp-kaart loopt achter 

                                                 
328 Zie bijlage 119: Perceel 369, Ibidem 
329 Zie bijlage 120: Perceel 370a, Ibidem 
330 Zie bijlage 121: Perceel 370b-373b, Ibidem 
331 Zie bijlage 122: Perceel 374, Ibidem 
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374 de Gevangenisstraat, op de maquette zien we die straat niet, enkel een 

kleine opening tussen 372 en 374 waarna de straat lijkt op te houden en over te 

gaan in tuinen. Eventueel was er een steegje voorzien voor het bereiken van de 

bijgebouwen achter percelen 374, 375 en 376. Het gaat hier om het perceel 388 

en misschien ook 379. We kunnen besluiten dat de maquettebouwer in de fout is 

gegaan door de Gevangenisstraat volledig verkeerd weer te geven en daarbij 

heel wat huizen, bijgebouwen en tuinen foutief of zelfs helemaal niet af te 

beelden. Voor het perceel zelf (374) is de gelijkenis wél uitstekend. 

oppervlakte: 93% (= bijna perfect) 

vorm: zeer goed 

 

375:332 huis van Bulckaert: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

376: huis van Lugghe: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

Percelen 375 en 376 zijn ondergebracht in hetzelfde gebouw. Doordat de 

Gevangenisstraat foutief is weergegeven op de maquette, is het moeilijk uit te 

maken of perceel 374 te kort dan wel of 375 en 376 te lang zijn afgebeeld. Er 

schort in elk geval iets met de afmetingen. De bijgebouwen van 375/376 zijn op 

de maquette vereenvoudigd tot een tuintje of een deel van de Gevangenisstraat. 

In de bijlage is te zien dat ik de Gevangenisstraat afbaken tot aan perceel 376. 

Waarschijnlijk is dit al te ver en is er hier geen sprake meer van een steegje, 

maar van tuinen. Doordat ik dit doe, worden percelen 375-376 kleiner afgebeeld 

op de maquette in vergelijking met de kaart. Het gebouw ten noorden van het 

tuintje van deze percelen is perceel 379. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

377:333 huis en plaats van Vergeelzone: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

Dit huis wordt goed weergegeven op de maquette, de bijgebouwen zijn in het 

hoofdgebouw geïntegreerd. Het kleine tuintje is opgeslorpt door de grote tuin 

van 378. 

oppervlakte: 97% gelijkenis (= bijna perfect) 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
332 Zie bijlage 123: Perceel 375-376, Ibidem 
333 Zie bijlage 124: Perceel 377, Ibidem 
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378:334 huis en plaats van Cardinael: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen en 

op de maquette uit slechts drie delen, namelijk twee gebouwen en een tuin. 

Ondanks de niet volledig nauwkeurige weergave van alle delen afzonderlijk, is de 

gelijkenis zeer goed. 

oppervlakte: 89% gelijkenis (= zeer goed) 

vorm: zeer goed 

 

379:335 huis en plaats van Muzeau: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. Dit 

klein gebouwtje ligt op de Popp-kaart aan de Gevangenisstraat. Op de maquette 

is, zoals gezegd, geen sprake van deze straat zodat 378 eerder op een 

bijgebouwtje van de percelen 375, 376 en 377 lijkt. Het perceel 379 is groter op 

de maquette dan op de kaart, maar de ligging ervan komt wel overeen. Dit is 

een mooi voorbeeld van de moeilijkheid van het vergelijken. Gaat de maquette in 

de fout, of is er hier doorheen de jaren heel wat veranderd? Of zit de Popp-kaart 

misschien fout? 

oppervlakte: 46% gelijkenis (= slecht) 

vorm: slecht 

 

380a:336 tuin van Rabau: bestaat op de Popp-kaart uit zes delen. Bestaat op de 

maquette uit twee gebouwen en wat grond, een tuin wellicht. De 

Gevangenisstraat ontbreekt hier dus en de tuin/koer die we rechts van het huis 

zien, staat niet op de Popp-kaart. Daardoor komen afmetingen en ligging niet 

overeen. 

oppervlakte: slecht 

vorm: slecht 

 

381:337 huis van Ferrand: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. De afmetingen 

en de lengte van dit perceel lopen gelijk op kaart en maquette. De tuin achter 

het huis, die we wel zien op het schaalmodel, valt niet te ontwaren op de kaart. 

Dit kan te verklaren zijn door de veelvuldige verschuivingen ten gevolge van het 

ontbreken van de Gevangenisstraat. 

oppervlakte: 83% gelijkenis (= zeer goed) 

vorm: zeer goed 

                                                 
334 Zie bijlage 125: Perceel 378, Ibidem 
335 Zie bijlage 126: Perceel 379, Ibidem 
336 Zie bijlage 127: Perceel 380a, Ibidem 
337 Zie bijlage 128: Perceel 381, Ibidem 
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382:338 huis van Domicent: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

383: huis en plaats van Lesoone: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

Op percelen 382 en 383 staan twee kleine huisjes met respectievelijk twee en 

één extra delen. De huizen worden correct weergegeven. De extra delen stelt de 

maquettebouwer als tuinen voor, wat best mogelijk is. Maar die zijn wel nogal 

lang en niet in detail afgebeeld. 

oppervlakte: goed 

vorm: goed 

 

384:339 huis van Vandevenne: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

Zowel de kaart van Popp als onze maquette beelden hier een langwerpig huis af. 

Het gebouw achter het hoofdgebouw is wellicht ook onderdeel van dit perceel, al 

is dit, nogmaals, door het wegvallen van de Gevangenisstraat niet helemaal 

duidelijk. Op de kaart bestaat dit perceel uit twee delen, op de maquette uit drie 

(twee gebouwen en de tuin ertussen). De lengte van het perceel stemt overeen, 

de breedte niet. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: slecht 

 

385:340 huis van de Jaegher: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen 

386: huis van Liebaert: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

385 en 386 bestaan langs de straatkant uit één gebouw, maar perceel 385 telt 

nog een tweede gebouw en een tuin, duidelijk zichtbaar op de maquette. 386 

bestaat enkel nog uit een klein tuintje achter het huis. 

Perceel 385 zien we op de Popp-kaart als langwerpig getekend, dit is niet zo op 

de maquette, waar een deel van het huis is omgezet in een tuin. De 

maquettebouwer heeft deze percelen allicht niet lang genoeg en te breed 

afgebeeld. Ook hier maakt het wegvallen van de Gevangenisstraat het 

vergelijken van percelen erg moeilijk.  

oppervlakte: zeer goed 

vorm: slecht 

 

                                                 
338 Zie bijlage 129: Perceel 382-383, Ibidem 
339 Zie bijlage 130: Perceel 384, Ibidem 
340 Zie bijlage 131: Perceel 385-386, Ibidem 
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387:341 huis van Desteurs: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

Door het ontbreken van de Gevangenisstraat vinden we perceel 387 niet terug 

op de maquette. Op de exacte plaats waar 387 zou moeten staan, zien we een 

boom in een tuin.342 

oppervlakte: onbestaand 

vorm: onbestaand 

 

388:343 huis van Podeveyn: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Dit groot 

perceel loopt op de Popp-kaart langs de Gevangenisstraat evenwijdig met de 

percelen 379 tot 386. Op de maquette is het perceel onderverdeeld in twee 

gebouwen en twee tuinen, tegenover twee grote delen en een kleintje op de 

kaart. Ondanks de verschillen qua invulling en het aantal gebouwen komen de 

ligging en de afmetingen behoorlijk goed overeen, al is het perceel op de 

maquette wel wat langer. Dat laatste valt te verklaren doordat perceel 387 op de 

maquette ontbreekt. 

oppervlakte: 99% gelijkenis (= bijna perfect) 

vorm: goed 

 

389:344 huis en plaats van Mulle: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

390a: huis van Vuylsteke: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

389 en 390a worden op de maquette in twee gebouwen samengenomen. De 

weergave ervan is niet subliem, maar doorstaat de vergelijking met de Popp-

kaart. Zoals zo vaak laat de maquette wel wat te wensen over als het om details 

gaat. Het is niet duidelijk wat het derde gebouw achter percelen 389 en 390a 

precies is. Het kan geen onderdeel zijn van 391 noch van 370a. De enige 

logische verklaring is dat het gebouw ooit wel deel uitmaakte van 370a maar bij 

het tekenen van de Popp-kaart al was afgebroken. Als dat zo is, dan is de ligging 

van het gebouw en van perceel 370a niet volledig correct weergegeven op het 

schaalmodel. 

oppervlakte: 90% gelijkenis (= bijna perfect) 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
341 Zie bijlage 132: Perceel 387, Ibidem 
342 Zie de bespreking van perceel 393 voor een mogelijke verklaring voor deze onduidelijkheid 
343 Zie bijlage 133: Perceel 388, Ibidem 
344 Zie bijlage 134: Perceel 389-390a, Ibidem 
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391:345 huis van Vanderheyde: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Het 

langwerpig gebouw wordt behoorlijk weergegeven op de maquette. 

oppervlakte: 74% gelijkenis (= goed) 

vorm: zeer goed 

 

392:346 huis en plaats van Mulle: bestaat op de Popp-kaart uit zeven delen. Groot 

perceel dat op de maquette redelijk goed is weergegeven. Op de kaart loopt 392 

tot aan perceel 388, wat op ons schaalmodel niet het geval is. De vorm van de 

percelen op kaart en maquette verschillen een beetje, de oppervlaktes komen 

overeen. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

 

393:347 huis van Desteurs: bestaat op de Popp-kaart uit zeven delen. Op de 

Popp-kaart is sprake van een langwerpig perceel dat uit twee onderdelen 

bestaat: een gebouw en een tuin. De maquette deelt het perceel in drie delen 

op: het huis, een tuin en een tweede gebouw. Die laatste kan de sleutel zijn voor 

perceel 387. Omdat dat perceel achter perceel 393 ligt, en omdat het tweede 

gebouw op de maquette duidelijk te groot is voor de andere twee (kleinere) 

deeltjes van 393, is de kans groot dat het grotere gebouw zowel een deel van 

393 als perceel 387 overspant. Het georefereren en de moeilijkheid om Popp-

kaart en maquette perfect op elkaar te leggen, leidden er immers toe dat heel 

wat huizen op de Popp-kaart op een andere plaats staan dan op de maquette. 

Toch moeten we ons hoeden voor definitieve uitspraken, omdat het duidelijk is 

dat rechts van dit grote gebouw een tuin aanwezig is, die in onze hypothese zeer 

moeilijk te plaatsen is. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

                                                 
345 Zie bijlage 135: Perceel 391, Ibidem 
346 Zie bijlage 136: Perceel 392, Ibidem 
347 Zie bijlage 137: Perceel 393, Ibidem 
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394:348 huis en plaats van Lambin M.: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

De maquette toont hier drie gebouwen en twee tuinen. Niet precies hetzelfde als 

de kaart dus, maar de ligging lijkt wel te kloppen. 

oppervlakte: 91,5% gelijkenis (= bijna perfect) 

vorm: zeer goed 

 

395:349 huis van Keigniaert: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. Dezelfde 

situatie als bij perceel 394: de verschillende delen kloppen niet, de ligging is wel 

correct. Het gebouw achteraan het perceel behoort wellicht deels tot 395 en 

deels tot 413/414. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: zeer goed 

 

396:350 huis en plaats van Vergeelzone: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

397: huis en plaats van Vanderstichele: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

398: huis van Struye: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

399: huis van Castrique: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

De vier grote percelen 396, 397, 398 en 399 zijn op de maquette moeilijk van 

elkaar te scheiden. Of correcter: het is niet eenvoudig om de grenzen van elk 

van deze percelen exact te bepalen. Daarom bespreken we ze samen. De eerste 

drie percelen lijken heel erg op hun evenknieën op de Popp-kaart, enkel 399 lijkt 

wat langer en breder naar het einde toe. Wellicht hoort het gebouw rechts 

bovenaan deze vier percelen toe aan perceel 396, al kan ook 397 een deel 

hebben ingepalmd. De grens tussen 397 en 398 is helemaal onduidelijk omdat er 

sprake is van een gezamenlijke tuin die doorloopt tot in perceel 399. De 

contouren van deze percelen zijn dus wel duidelijk afgebakend, maar onderling 

kunnen we ze moeilijk onderscheiden. 

oppervlakte: goed 

vorm: zeer goed 

 

400b:351 huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

400c: huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

                                                 
348 Zie bijlage 138: Perceel 394, Ibidem 
349 Zie bijlage 139: Perceel 395, Ibidem 
350 Zie bijlage 140: Perceel 396-399, Ibidem 
351 Zie bijlage 141: Perceel 400b-408, Ibidem 
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400d: huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

400e: magazijn en molen van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

401: huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

402: huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

403a: huis en plaats van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

403b: tuin van Beharelle: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

404: huis en plaats van Vandevyvere: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

405a: huis en plaats van Vandevyvere: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

405b: huis en plaats van Vandevyvere: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

406: plaats van Gueau: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

407a: huis van Gueau: bestaat op de Popp-kaart uit drie delen. 

408: huis van Gueau: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

Met de percelen 400b en 408 is er iets vreemds aan de hand. De maquette komt 

voor deze percelen totaal niet overeen met de Popp-kaart. Op de maquette is er 

op deze percelen plaats voor het karmelietessenklooster, iets wat op de Popp-

kaart slechts voor een deel zo is. De enige mogelijke verklaring is dat het 

klooster tussen 1700 en 1830 grondig werd verbouwd, en aan oppervlakte heeft 

moeten inboeten voor gewone huizen, ateliers en dergelijke. Op Sanderus‟ kaart 

van Ieper uit 1641 is duidelijk een klooster te zien over de totale oppervlakte van 

de percelen 400b-409, wat min of meer overeenkomt met de maquette.  

voor 400b-406: oppervlakte: 88% gelijkenis (= zeer goed) 

vorm: slecht 

voor 407-408: oppervlakte: goed 

vorm: zeer goed 

 

409:352 huis en plaats van Vanderstichele: bestaat op de Popp-kaart uit één deel. 

Is goed weergegeven op de maquette, enkel het gebouw linksboven in het 

perceel is moeilijk te plaatsen: hoort het bij 409 of bij 412? 

oppervlakte: goed 

vorm: goed 

 

410:353 huis van Lesoone: bestaat op de Popp-kaart uit vijf delen. 

411: huis van Dehouck: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. 

                                                 
352 Zie bijlage 142: Perceel 409, Ibidem 
353 Zie bijlage 143: Perceel 410-411, Ibidem 
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Deze percelen worden op de maquette als één gebouw weergegeven. De 

verschillende kleine deeltjes zijn niet zichtbaar. Op ons schaalmodel zijn percelen 

410 en 411 heel wat kleiner dan op de Popp-kaart. 

oppervlakte: slecht 

vorm: slecht 

 

412:354 huis en plaats van Vanderstichele: bestaat op de Popp-kaart uit twee 

delen. Dit grote perceel wordt prima weergegeven, zowel qua oppervlakte, 

ligging als detaillering van de onderdelen.  

oppervlakte: bijna perfect 

vorm: zeer goed 

 

413:355 huis en plaats van Lambin A.S.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

414: huis en plaats van Lambin A.S.: bestaat op de Popp-kaart uit twee delen. 

413 en 414 zijn samengebracht in één gebouw, mogelijk samen met een deel 

van 395, maar dat is niet te zien op de maquette. 

oppervlakte: slecht 

vorm: zeer slecht 

 

415:356 huis van Parmentier: bestaat op de Popp-kaart uit vier delen. De 

afmeting van dit perceel komt overeen met de afmeting ervan op de Popp-kaart. 

Op die laatste bestaat perceel 415 uit vier delen, terwijl dat er op de maquette 

zes zijn: vier gebouwen en twee tuinen. 

oppervlakte: zeer goed 

vorm: goed 

                                                 
354 Zie bijlage 144: Perceel 412, Ibidem 
355 Zie bijlage 145: Perceel 413-414, Ibidem 
356 Zie bijlage 146: Perceel 415, Ibidem 
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4.3.3.2.3 Conclusie vergelijking perceel per perceel 

 

 

OPPERVLAKTE 

(ALLE PERCELEN) 

OPPERVLAKTE 

(PERCELEN VAN DE 

STEEKPROEF) 

VORM 

(ALLE PERCELEN) 

PERFECT 0 0 - 

BIJNA PERFECT 19 6 - 

ZEER GOED 29 4 39 

GOED 20 4 24 

BIJNA GOED 7 0 - 

MATIG 7 2 - 

SLECHT 11 4 24 

ZEER SLECHT 2 0 8 

ONBESTAAND 2 0 2 

 

De 145 afzonderlijke percelen hebben we samengevoegd tot 97 percelen en 

daarna beoordeeld.357 Wat betreft de oppervlakte komt net geen vijfde van de 

percelen bijna perfect overeen met de Popp-kaart, 30% zeer goed, 20,5% goed, 

7% bijna goed, 7% matig, 11,5% slecht, 2,25% zeer slecht en 2,25% 

onbestaand. 

Deze cijfers liggen in de lijn van de uitkomsten van onze steekproef: 30% bijna 

perfect, 20% zeer goed, 20% goed, 0% bijna goed, 10% matig, 20% slecht, 0% 

zeer slecht en 0% onbestaand. We mogen dus met een hoge waarschijnlijkheid 

aannemen dat onze uitkomsten betrouwbaar zijn. 

Qua vorm kregen we de volgende resultaten: 40 % van de percelen komt zeer 

goed overeen met de kaart, 25 % goed, 25 % slecht, 8 % zeer slecht en 2 % 

onbestaand. 

Wat kunnen we nu concluderen uit dit cijfermateriaal? De cijfers zeggen immers 

niets over de invulling van de percelen (met een huis, tuin of bijgebouw, 

bijvoorbeeld), maar enkel over de oppervlakte en de vorm van een bepaald 

perceel in vergelijking met datzelfde perceel op de Popp-kaart. Het kan dus goed 

zijn – en dat is ook meermaals zo – dat de invulling van een perceel volledig of 

deels verschilt, maar dat de oppervlakte of vorm overeen komt. Zo is de 

                                                 
357 Zie bijlage 147: grafiek oppervlakte en vorm van de percelen 



 118 

oppervlakte van percelen 400b-406 ongeveer gelijk op kaart en maquette, maar 

is de invulling ervan op beide bronnen totaal anders. 

Op het vlak van gebouwen en percelen is de maquette zeker geen 

nattevingerwerk geworden, aangezien de oppervlakte bij zowat 70% van de 

percelen op de maquette goed tot bijna perfect overeenkomt met de kaart en de 

vorm bij tweederde van de percelen gelijkloopt. Maar het is even duidelijk dat 

het schaalmodel geen perfect detailwerk is geworden: van één op zeven percelen 

varieert de gelijkenis in oppervlakte van slecht tot onbestaand en voor wat de 

vorm betreft is dat zelfs een derde. Dat de maquette vooral bij details de mist in 

gaat, komt door het militaire doel ervan, met name de vestingen minutieus 

weergeven. Daardoor had de maquettebouwer minder aandacht voor de 

binnenstad. Daarenboven was het praktisch onmogelijk om, zeker op schaal 

1/600, heel de stad tot in de kleinste details af te werken. 

Vanzelfsprekend moeten we steeds het verschil tussen het bouwjaar van de 

maquette (1684/1698-1701) en het realiseren van de Popp-kaart (midden 19de 

eeuw) in het achterhoofd houden. In de periode daartussen werd ongetwijfeld 

gebouwd, verbouwd en gesloopt, zodat de vergelijking niet steeds opgaat. 

Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen waar de wijzigingen in die jaren precies 

hebben plaatsgevonden. 

Tevens moeten we rekening houden met de feilbaarheid van de Popp-kaart. 

Wellicht liggen deze onvolkomenheden niet op het vlak van de percelering, maar 

eerder in de afmetingen, zoals het niet overal exact toepassen van de schaal. 

 

Door de iconografische voordelen van een 3D-voorstelling heeft de maquette een 

uitzonderlijke plaats in de geschiedschrijving en is ze, ondanks een aantal fouten 

en onnauwkeurigheden, minstens even waardevol als een kaart of plan.  

4.3.3.3 Kunsthistorische bespreking van de gevels 

4.3.3.3.1 Inleiding 

Omdat de vorm en de oppervlakte van percelen op de maquette zeker niet altijd 

overeenkomen met de Popp-kaart en omdat de invulling ervan met huizen, 

tuinen en bijgebouwen vaak te wensen overlaat, lijkt het me overbodig om de 

maquette op vlak van percelering te vergelijken met een hedendaagse kaart, 

zoals de orthofoto van Ieper. Tussen de twee ligt 300 jaar geschiedenis, met een 

Eerste Wereldoorlog die de stad volledig in puin legde.  
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Na de Eerste Wereldoorlog werd Ieper zo goed en kwaad als mogelijk 

heropgebouwd zoals de stad er voordien uitzag. Daarbij moet wel worden 

opgemerkt dat in de eerste plaats de Grote Markt in zijn oorspronkelijke staat 

werd hersteld. De zijstraten en de steegjes werden heel wat minder 

waarheidsgetrouw gerestaureerd volgens hun uitzicht van voor de oorlog. We 

bestuderen een deel van de Grote Markt (Sint-Jacobsstraat tot D‟Hondtstraat) 

zodat we iets meer kunnen vertellen over het soort huizen dat op de maquette 

staat en zodat we een beeld kunnen vormen van de al dan niet correcte 

weergave van gevels en huizen. 

 

Bij een eerste kennismaking met de maquette word je overweldigd. Met 

verbazing kijk je naar de straten, de kerken, de openbare gebouwen, de 

kastelen, poorten en landerijen. Hoeveel mensenhanden hebben met precieze 

vakkundigheid al die gebouwtjes uitgetekend, geschilderd en gelijmd. Alles is tot 

in de details uitgewerkt, herkenbaar en realistisch afgebeeld. Of toch niet? In de 

overtuiging dat kerken, openbare gebouwen en vooral de fortificaties dicht de 

realiteit benaderen, stel ik me de vraag of de burger- en arbeiderswoningen ook 

een getrouwe weergave zijn van hoe ze er destijds uitzagen. 

De moeilijkheid hierbij is dat er zo goed als geen referentiemateriaal bestaat 

waarmee we de huizen op de maquette kunnen vergelijken. Afbeeldingen van 

„gewone huizen‟ in „gewone straten‟ zijn onvindbaar. Noodzakelijkerwijze moeten 

we ons dus beperken tot een bespreking van een huizenrij op de Grote Markt, 

waarvan wel nog tekeningen en schilderijen uit de periode van de bouw van de 

maquette en daarna bewaard zijn gebleven. 

4.3.3.3.2 Huizenrij tussen Sint-Jacobsstraat en Gevangenisstraat 

Om de bespreking te verduidelijken heeft Anne Bulcke tekeningen358 gemaakt 

van de huizen uit vier perioden:359 

1. huizenrij van de maquette (1698-1701)360 

2. huizenrij van een schilderij van een anonieme meester (1712)361 

                                                 
358 Zie bijlage 148: Foto maquette van de huizenrij tussen de Gevangenisstraat en de Sint-

Jacobsstraat, Breyne Matthias, Palais des Beaux-Arts in Rijsel, 2009 
359 Zie ook bijlage 149: Tekeningen van de huizenrij uit verschillende periodes, Bulcke Anne, 2009 
360 Zie bijlage 148: Foto maquette van deze huizen, Breyne Matthias, Palais des Beaux-Arts in 
Rijsel, 2009 
361 Zie bijlage 150: Gezicht op de Grote Markt, schilderij van anoniem, Uit: MINISTERIE VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP, BESTUUR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Bouwen door de eeuwen 
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3. huizenrij van een schilderij van Serafijn Vermote (1829)362 

4. huizenrij na de Eerste Wereldoorlog, heropgebouwd door Jules Coomans363 

(1923), zoals ze er vandaag nog altijd uitziet364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
heen, Inventaris van het cultuurbezit in België Architectuur. Deel 11n 1 Provincie West-Vlaanderen 
Arrondissement Ieper Kanton Ieper, Brepols, Turnhout, 1987, p. 116-117 
362 Zie bijlage 151: Gezicht op de Grote Markt door Serafijn Vermote, Uit: J. BREYNE, Portret van 
Ieper, een stad, Lannoo, Tielt, 1992, p. 10 
363 De gevels op de Grote Markt zijn beschermd en zijn in 85 jaar niet veranderd, met uitzondering 
van de gelijkvloerse handels- en horecaruimtes 
364 Zie bijlage 152: Foto‟s van de huizenrij op de Grote Markt vandaag, Breyne Matthias in Ieper, 
2009 

1. 

2. 

3. 

4. 
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-   Tekening 1: huizenrij uit 1698-1701 

Door het sterk inzoomen op de foto van de maquette krijgen we een wat 

onduidelijk beeld.365 Toch kunnen we de huizenrij redelijk goed schetsen. We 

zien vier huizen opgetrokken uit baksteen, dit wordt gesuggereerd door de fijne 

horizontaal geschilderde lijnen. De huizen hebben allen een zadeldak366 en van 

drie ervan zijn we zeker dat ze ook een trapgevel hadden: huizen 1, 2 en 3. Huis 

nummer 4 is een twijfelgeval, al lijkt het er op dat ook deze woning een 

trapgevel had. Het aantal trappen is steeds 10 of 11. Huizen 1 en 4 bestaan uit 

drie verdiepingen en zijn iets kleiner dan 2 en 3, die hoger en breder zijn en vier 

verdiepingen tellen. De schilder gebruikt telkens andere kleuren voor deuren, 

ramen en lijsten, wat een zekere levendigheid aan het geheel geeft, dat nog 

versterkt wordt door de speelse lineaire variatie in de geschilderde dakpannen op 

de achtergrond. 

 

- Tekening 2: huizenrij uit 1712 

Deze tekening werd gemaakt naar een schilderij van een anonieme meester uit 

1712 dat zich in het Ieperse Stedelijk Museum bevindt. 

Op de tekening bemerken we opnieuw vier bakstenen huizen, die allen een 

zadeldak hebben en een trapgevel van 12 à 14 treden. De waterlijsten – 

horizontale lijnen tussen de verdiepingen – worden sterk geaccentueerd. Elk van 

de huizen telt drie verdiepingen. Huis nummer 4 is het grootst. De bakstenen 

zijn in verschillende tinten geschilderd (huis 1: geel, huizen 2 en 3: rood, huis 4: 

roodbruin). 

 

                                                 
365 De huisnummers die aan bod komen, moeten van links naar rechts worden geteld 
366 DAKTECHNIEK HOLLAND, een zadeldak, in: 
http://www.daktechniekholland.nl/mos_dth/images/stories/dakvormen/01_Zadeldak.jpg, 
geraadpleegd op: 09/05/2009 
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- Schematische vergelijking van tekeningen 1 en 2 
 

 

GELIJKENISSEN 

TEKENING 1 TEKENING 2 

4 huizen 4 huizen 

Baksteenbouw Baksteenbouw 

Trapgevels Trapgevels 

Kleurenspel in gevels Verschillend kleurgebruik in voorgevels 

 
 
 

VERSCHILLEN 

TEKENING 1 TEKENING 2 

Huis 2 is het grootst Huis 1, 2 en 3 zijn even groot 

Huis 4 is het kleinst Huis 4 is het grootst 

Deuringang huis 1 is in het midden Deuringang huis 1 is rechts 

Huizen 2 en 3 hebben 4 verdiepingen Alle vier de huizen hebben 3 verdiepingen 

 

- Conclusie tekeningen 1 en 2 

Algemeen kunnen we stellen dat de weergave van de huizenrij op de maquette 

(= tekening 1) in vergelijking met onze tekening 2 (het schilderij uit 1712) heel 

bevredigend is. Qua opbouw en stijl verschillen de huizen maar weinig van 

elkaar. Toch heeft de maquettebouwer wellicht een zekere artistieke vrijheid aan 

de dag gelegd wat betreft het aantal ramen, de inplanting van de deuren en de 

grootte, hoogte en breedte van de huizen. Gezien de schaal waarop de huizen 

werden nagemaakt, kunnen we besluiten dat de maquettebouwer op een 

realistische manier deze huizenrij uit 1701 heeft nagemaakt. 

 

- Tekeningen 3 (huizenrij uit 1829) en 4 (huizenrij van vandaag) 

Tekening drie toont een schets gemaakt naar een schilderij van Serafijn Vermote 

uit 1829. We zien drie huizen in baksteen, 1; 2 en 3, allen met een trapgevel. 

Het vierde huis is groter en gebouwd in classicistische stijl. Het is opgetrokken 

uit grijze baksteen. Alle huizen tellen drie verdiepingen. 
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De vierde tekening toont ons de situatie vandaag. We zien vijf huizen met 

verschillende gevels.367  

Huizen 1 en 2 zijn in laatgotische stijl heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. 

Huis 3 is in renaissancestijl opgetrokken, huis 4 in neogotische stijl. Het vijfde 

huis is dan weer classicistisch heropgebouwd, wat je merkt aan het 

diamantenmotief, het fronton en de balustrade. Alle gebouwen bestaan uit 

baksteen, voor huis 5 werd ook grijze steen gebruikt. Met uitzondering van huis 

2, dat vier verdiepingen telt, hebben alle huizen drie etages.  

 

- Schematische voorstelling van de huizenrij 
 

1701 1712 1829 Na WOI 

Vier huizen Vier huizen Vier huizen Vijf huizen 

Vier met trapgevels Vier met trapgevels Drie met trapgevels Drie met trapgevels 

Vier laatgotische stijl Vier laatgotische stijl 
- Drie laatgotische stijl 
- Eén classicistische 

stijl 

- Twee laatgotische 
- Eén renaissance 

- Eén neogotisch 
- Eén classicistisch 

Vier in baksteen Vier in baksteen 

- Drie in baksteen 
- Eén in baksteen met 

grijze steen 

- Vier in baksteen 
- Eén in baksteen met 

grijze steen 

- Twee huizen met 
drie verdiepingen 

- Twee huizen met 

vier verdiepingen 

Vier huizen met drie 
verdiepingen 

Vier huizen met drie 
verdiepingen 

- Vier huizen met drie 
verdiepingen 

- Eén huis met vier 

verdiepingen 

 

                                                 
367 Huis nummer drie is in de loop der jaren in twee woningen opgesplitst 
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4.3.3.3.3 Huizenrij tussen Gevangenisstraat en D’Hondtstraat 

We hebben opnieuw vier tekeningen368 van de voorgevels van de huizenrij uit 

vier verschillende periodes.369 Tekeningen 3 en 4 zijn louter informatief, ze 

worden niet expliciet besproken. 

 

1. huizenrij van de maquette (1698-1701)370 

2. huizenrij van het schilderij van een anonieme meester uit 1712371 

3. huizenrij gemaakt naar een foto van Maurice Anthony uit 1902372 

4. huizenrij na de Eerste Wereldoorlog, heropgebouwd door Jules Coomans373 

(1923), zoals ze er vandaag nog altijd uitziet.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
368 Zie bijlage 153: Foto maquette van deze huizen, Breyne Matthias, Palais des Beaux-Arts in 
Rijsel, 2009 
369 Zie ook bijlage 154: Tekeningen van de huizenrij uit verschillende periodes, Bulcke Anne, 2009 
370 Zie bijlage 153: Foto maquette van de huizenrij tussen de Gevangenisstraat en de 
D‟Hondtstraat,Breyne Matthias, Palais des Beaux-Arts in Rijsel, 2009 
371 Zie bijlage 150: Gezicht op de Grote Markt, schilderij van anoniem, Uit: MINISTERIE VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP, BESTUUR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Bouwen door de eeuwen 

heen, Inventaris van het cultuurbezit in België Architectuur. Deel 11n 1 Provincie West-Vlaanderen 
Arrondissement Ieper Kanton Ieper, Brepols, Turnhout, 1987, p. 116-117 
372 Zie bijlage 155: Gezicht vanaf het belfort op de toehoorders bij de inhuldiging van de nieuwe 
beiaard (M.A. 1909), Uit: J. DEWILDE, Godenschemering over Ieper. Ieper gezien door fotografen 

Léontine, Maurice en Robert Anthony (1893-1930), Erfgoedcel en Stedelijke Musea Ieper, Ieper, 
2007, p. 66 
373 De gevels op de Grote Markt zijn beschermd en zijn in 85 jaar niet veranderd, met uitzondering 
van de gelijkvloerse handels- en horecaruimtes 
374 Zie bijlage 156: Foto‟s van de huizenrij op de Grote Markt vandaag, Breyne Matthias in Ieper, 
2009 
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- Tekening 1: huizenrij uit 1698-1701 

Deze tekening hebben we gemaakt op basis van een foto van de maquette. We 

bemerken negen huizen, elk met een eigen kleurschakering. Ook de fijne lineaire 

afwerkingen van de water- en deurlijsten en de vensterdorpels zijn duidelijk 

zichtbaar. 

Huis nummer 1 is waarschijnlijk in hout gebouwd, omdat het geen trapgevel 

heeft en omdat de verdiepingen lichtjes naar voren komen. Het blijft echter een 

twijfelgeval, want de lijnen zijn horizontaal (duidt op baksteenbouw) en niet 

verticaal (houtbouw) geschilderd. Huis nummer 2 vertoont een trapgevel, niet 

met echte trappen maar eerder met een golvende lijn, wat op renaissance-

invloed wijst. Huizen 3, 4, 5 en 6 hebben wel een echte trapgevel en lijken 

behoorlijk op elkaar wat betreft grootte, breedte en hoogte.  

Huis 7 is het grootst van allemaal. Het is het enige huis met vier traveeën 

(verticale lijn tussen de vensters). Het huis heeft geen trapgevel, wat eventueel 

kan wijzen op houtbouw. Huizen nummers 8 en 9 vertonen geen trapgevels en 

zijn dus mogelijk eveneens uit hout opgetrokken. Alle negen huizen hebben een 

zadeldak. 

 

- Tekening 2: huizenrij uit 1712 

Dit is een tekening gemaakt naar een schilderij van een anonieme meester uit 

1712. 

We zien tien huizen. Huis 1 is een houtbouwconstructie, met typische 

vooruitspringende verdiepingen en een drielob in de voorgevel.375 

Huis nummer 2 is eveneens uit hout opgetrokken. 

Huis 3 is een hoog en breed huis in renaissancestijl, het telt vijf traveeën en 

heeft een fronton met halfboog in de geveltrap. Er is ook een dakkapel. 

Huizen nummers 4, 5, 6 en 7 zijn bijna identiek, ze zijn in baksteen opgetrokken 

en hebben een trapgevel. 

Huizen 8, 9 en 10 zijn ook bijna identiek, maar zijn in hout gebouwd, wat 

duidelijk zichtbaar is aan de drielob in de voorgevel. 

 

                                                 
375 Gelijkaardig voorbeeld: H.J. CONSTANDT, Ieperse middeleeuwse huizen met houten gevels, 
AWLsK jaargang 43, Nummer 33, 1981, Brussel, figuur 34 
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- Conclusie tekeningen 1 en 2 

Als we er van uitgaan dat het schilderij uit 1712 een realistische weergave is van 

de huizenrij zoals ze er toen uitzag, scoort de huizenrij op de maquette niet zo 

goed. Aannemelijk is dat de huizen 7, 8 en 9 van de maquette eventueel de 

houten constructies op het schilderij zijn (huizen 8, 9 en 10 op tekening 2). 

Huizen 3, 4, 5 en 6 op tekening 1 zijn dan de gotische bakstenen 

trapgevelhuizen van tekening 2, de huizen met nummers 4, 5, 6 en 7. Tot daar 

lijken beide bronnen overeen te stemmen. Maar er resten nog twee huizen op de 

maquette, en drie op het schilderij.  

Huis 1 van tekening 1 is redelijk groot en kan eventueel nog opgesplitst worden 

in twee huizen (van hout). Dat zouden dan huizen nummers 1 en 2 van tekening 

2 zijn.  

Huis nummer 2 van tekening 1 zou dan moeten overeenkomen met huis nummer 

3 van tekening 2. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk, omdat de afmetingen noch 

de stijl overeenkomen. Ofwel de maquette ofwel het schilderij gaat hier de mist 

in. Gezien het grote renaissancehuis (nummer 3 op tekening 2) terugkeert op 

latere afbeeldingen (tekening 3 en 4) kunnen we stellen dat de maquette het 

wellicht bij het verkeerde eind heeft. 

4.3.3.3.4 Algemeen besluit kunsthistorische bespreking van de gevels 

Hoewel niet alle huizen even waarheidsgetrouw op de maquette zijn afgebeeld, 

blijft het algemene beeld overeind. Delen van de stad, huizen en percelen tonen 

heel wat gelijkenissen met de situatie zoals die enkele jaren na de bouw van de 

maquette op doek werd gezet, bijvoorbeeld de huizenrij tussen de 

Gevangenisstraat en de Sint-Jacobsstraat. Andere stadsdelen, gebouwen en 

percelen verschillen daarentegen nogal wat betreft bouwstijl, omvang, 

oppervlakte en decoratie. Openbare gebouwen en kerken zoals de Lakenhalle en 

de Sint-Maartenskathedraal zijn vaak prachtig uitgewerkt, maar de eenvoudige 

burger- en arbeiderswoningen zijn nogal stereotiep en zeker niet altijd 

waarheidsgetrouw weergegeven. Ze zijn als het ware „aan de lopende band‟ 

geknutseld, wat duidelijk zichtbaar is in de tweede huizenrij die we hebben 

besproken.  

Doordat we hier slechts twee huizenrijen hebben behandeld, kunnen we niet 

veralgemenen voor de hele stad, te meer doordat het om huizenrijen langs de 

Grote Markt gaat, die als kloppend hart van de stad en centraal deel van de 
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maquette – na de vestingen – het best werd nagemaakt. We menen wel te 

kunnen stellen dat de maquette tot op zekere hoogte correct is opgebouwd, 

maar tekort schiet als het om detaillering en correctheid van bouwstijlen gaat. 

De maquette kun je een „aanpassing‟ en vereenvoudiging van de werkelijkheid 

noemen, eerder dan een foutieve weergave ervan. 

4.3.3.4 Onderzoek naar de schaalverhoudingen van grote gebouwen 

Tenslotte willen we ook nagaan in hoeverre de gebruikte schaal op onze 

maquette voor grote gebouwen effectief 1/500 bedraagt, en voor de rest 1/600 

werd gehanteerd. Als voorbeeld nemen we de Lakenhalle, een groot en 

belangrijk gebouw in het centrum van de stad waarvan de oppervlakte vrij 

eenvoudig te berekenen is en die zowel op de Popp-kaart als op de foto‟s van de 

maquette staat. 

 

Op de foto is duidelijk te zien dat de Lakenhalle op de maquette relatief groter is 

dan op de Popp-kaart (paars is de oppervlakte van de Lakenhalle op de Popp-

kaart, blauw de oppervlakte van de Lakenhalle op de maquettefoto).376 Vandaag 

is de Lakenhalle exact even groot als ze op schaal op de kaart werd 

weergegeven. Na de oorlog heeft men de Lakenhalle immers op exact dezelfde 

plaats met exact dezelfde afmetingen heropgebouwd. 

Zonder de precieze afmetingen van de Lakenhalle op de maquette zelf te 

kennen, dus niet deze op een foto of plan, kunnen we dit onderzoek niet correct 

verder zetten. Praktisch konden we onmogelijk die afmetingen opnemen, 

aangezien de Lakenhalle centraal op de maquette staat en we er niet bij konden. 

Het was Luc Mus, GIS-verantwoordelijke van de stad Ieper, die me hielp bij het 

georefereren en het opzoeken van geschikte kaarten, die me dat bevestigde.  

We moeten het dus doen met de literatuur die stelt dat grote gebouwen op 

schaal 1/500 zijn opgemaakt. Een meer overtuigend bewijs voor deze bewering 

zal enkel mogelijk zijn als de tafels van de maquette van elkaar gescheiden 

kunnen worden, zodat het mogelijk is de exacte afmetingen vast te stellen. Eén 

zaak is zeker: de Lakenhalle wordt relatief groter afgebeeld op de maquette, dus 

de schaal ervan is groter dan 1/600. Maar of het effectief om 1/500 gaat, kunnen 

we niet met zekerheid zeggen. 

                                                 
376 Zie bijlage 157: de Lakenhalle, Popp-kaart op de maquettefoto geplaatst (via ArcMap), Uit: GIS-
administratie stad Ieper o.l.v. Luc Mus (via AGIV)+Archief Musée des Plans-Reliefs, Parijs, sectie 
kaarten, plannen en foto's, nummer 11 
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5 Besluit 

Als geboren en getogen Ieperling wou ik het in deze thesis eens over een minder 

bekende episode uit de geschiedenis van mijn stad hebben. Mijn stad, beroemd 

om haar middeleeuwse lakennijverheid, berucht om de Eerste Wereldoorlog die 

er zo bloederig toesloeg. Ik koos ervoor om een maquette van Ieper uit 1698-

1701 te bestuderen, een van de vele schaalmodellen uit de verzameling van 

Lodewijk XIV.  

 

Maquettes – steden in het klein – werden om verschillende redenen gebouwd. De 

eerste en voornaamste reden was militair. Lodewijk XIV, de Zonnekoning en 

exponent van het absolutisme, veroverde tal van steden in het huidige 

Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Daarna versterkte hij ze tot haast oninneembare 

bastions. Of beter: hij líét ze fortificeren, en Sébastien Le Prestre, beter bekend 

als Vauban, speelde daarin een sleutelrol. Nadat hij een stad had ingenomen, gaf 

Lodewijk opdracht om er een maquette van te bouwen. Zo ging het in heel wat 

Zuid-Nederlandse steden, in het zuiden van Frankrijk of zelfs over de plas, in 

Québec. Lodewijk voerde een centralisatiepolitiek, en dan bleken maquettes van 

de steden aan de buitengrenzen van zijn rijk van onschatbare waarde. In 

Versailles kon hij, samen met een kleine kring vertrouwelingen, op elk ogenblik 

rond een van zijn vele schaalmodellen militaire plannen smeden. Een stad 

verdedigen of net een tegenaanval op het getouw zetten: op basis van een 

realistisch uitgewerkte en voldoende grote maquette kon het probleemloos, 

zonder dat hij zich ter plaatse van de situatie moest vergewissen. Zwakke 

punten in de verdedigingslinie werden meteen opgemerkt en stante pede 

aangepakt. 

 

Niettegenstaande Ieper in de 17de eeuw verscheidene overheersers kende, was 

de bevolking niet murw geslagen. Zolang ze hun vrijheden én vrijheid maar 

behielden. Tot de Zonnekoning op de proppen kwam. Hij liet indrukwekkende 

vestingsmuren rond de stad bouwen, als bescherming tegen agressors maar 

evenzeer om de Ieperling het gevoel te geven: ik ben hier de baas. De 

Ieperlingen werden als het ware opgesloten in hun eigen stad. De macht lag ver 

weg, in Versailles, waar Lodewijk Ieper enkel kende van de miniatuurversie 
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waarop hij en minister Louvois met een handvol speelgoedsoldaatjes heroïsche 

gevechten nabootste. 

 

Naast het militaire aspect kunnen we ook het symbolische belang van de 

maquettes niet negeren. Koning Lodewijk was maar wat trots, telkens hij zijn 

hooggeëerde gasten een blik op zijn indrukwekkende verzameling kon gunnen. 

Die waren, afhankelijk van hun rang en stand, onder de indruk of volledig met 

verstomming geslagen. Zo‟n verzameling had niemand, behalve de Zonnekoning, 

die dan ook niets liever deed dan ermee te pronken. 

 

De bouw van een maquette nam al gauw een paar jaar in beslag. Er kwam heel 

wat bij kijken: van het ter plaatse opmaken van plannen over het versnijden van 

zijde voor de beplanting tot het zagen van tafels en schragen waarop het 

schaalmodel zou rusten. Een heel team van specialisten werkte mee: ingenieurs, 

schrijnwerkers, schilders en leerjongens. Ook de restauratie van maquettes 

vergde en vergt heel wat mankracht, al neemt een laser vandaag het delicate 

werkje grotendeels over.  

 

Toen we onze maquette van Ieper gingen bestuderen, doken al snel een aantal 

moeilijkheden op. De maquetteverzameling mag dan wel relatief uitgebreid 

gedocumenteerd zijn, het gaat in de eerste plaats om overzichtswerken, die 

maar weinig gedetailleerde informatie verschaffen. Daarenboven bleken heel wat 

bronnen elkaar tegen te spreken, waren ze onvolledig of zelfs eenvoudigweg 

fout. Zo bestempelen een aantal bronnen de oppervlakte van de maquette als 50 

vierkante meter, liefst 15 vierkante meter méér dan ze in werkelijkheid 

bedraagt. Rond het exacte bouwtijdstip hangt een waas van onduidelijk. Zeker is 

dat in 1684 een maquette van de stad werd gebouwd en dat ook in 1698-1701 

sprake is van een schaalmodel van Ieper. Maar of het om dezelfde dan wel twee 

verschillende exemplaren gaat, daar zijn niet alle auteurs het over eens. We 

hebben zowel voor de hypothese „er zijn twee verschillende maquettes gebouwd‟ 

als voor de stelling dat het om dezelfde maquette ging een aantal argumenten 

pro en contra geformuleerd. Een gevolg van het voorgaande is dat het geen 

sinecure is om te achterhalen wie onze maquette van Ieper precies heeft 

gebouwd en wie de bouw ervan heeft beïnvloed, al hebben we, behalve Lodewijk 

XIV en Vauban, wel een aantal sleutelfiguren kunnen achterhalen: Tessier de 
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Derville, die tussen 1698 en 1701 aan de maquette heeft gewerkt, Claude 

Chazaret en Jean-Anténor Hue, directeurs van de Ieperse fortificatiewerken, 

Jean-François de Montaigue, die volgens sommige bronnen de leiding had over 

de maquettebouw, en minister van Oorlog François-Michel le Tellier, marquis de 

Louvois. 

 

Het belangrijkste onderdeel van dit werkstuk is een onderzoek naar de 

historische realiteitswaarde van de maquette. Met andere woorden: hoezeer lijkt 

het Ieper op het schaalmodel op de stad zoals ze er in het begin van de 18de 

eeuw uitzag? Komen grote gebouwen (kerken, hallen en kloosters) overeen, 

lopen straten in dezelfde richting en lijken markten op elkaar? En hoe zit het met 

de details: kleine arbeidershuisjes, steegjes en tuinen? 

Alweer stootten we op een gebrek aan betrouwbaar bronnenmateriaal, aan een 

geschikte referentiekaart uit het begin van de 18de eeuw waarmee we onze 

maquette kunnen vergelijken. Er bestaan wel kaarten uit die periode, maar ze 

focussen op de versterkingswerken, op de vestingen, hoornwerken en bastions. 

De binnenstad wordt, wegens militair niet belangrijk, op enkele grote gebouwen 

na als één homogene vlek afgebeeld. Totaal nutteloos dus voor ons onderzoek.  

De oudste betrouwbare en gedetailleerde kaart die wij vonden, was die van 

Philippe-Christian Popp, die van bijna 2.000 Belgische gemeenten kadastrale 

kaarten opstelde. Dat deed hij echter wel tussen 1830 en 1860, zowat 

anderhalve eeuw ná de bouw van onze maquette. Het is daarom niet uitgesloten 

– en blijkt ook hier en daar, zoals met het karmelietessenklooster – dat Ieper in 

die tijdspanne veranderde. Huizen werden gerenoveerd of gingen tegen de 

vlakte, nieuwe gebouwen werden opgetrokken. Het is een belangrijke nuancering 

op de resultaten van onze vergelijking, maar ze ondermijnt de waarde ervan 

niet. De reële bouwkundige verschillen tussen het Ieper van 1700 en dat van 

1830 blijken al bij al wel mee te vallen, en zeker straten en steegjes 

veranderden maar zelden van traject.  

 

Bij het maken van zijn kadastrale kaart van Ieper ging Popp heel minutieus te 

werk. In de kadastrale legger die bij de kaart hoort heeft hij alle percelen 

gerangschikt volgens eigenaar en sectie en per perceel geeft hij duidelijk de 

oppervlakte en functie aan. Dat wijst erop dat een heel grondig onderzoek de 

realisatie van de kaart voorafging, wat de betrouwbaarheid ervan alleen maar 
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verhoogt. Ook vandaag nog wordt de Popp-kaart veelvuldig geconsulteerd door 

historici op zoek naar demografische, economische en cartografische gegevens. 

Dat alles neemt niet weg dat ook deze kaart niet onfeilbaar is. Onder meer bij de 

toepassing van de schaal gaat Popp enkele keren de mist in.  

 

Om onze maquette met de kaart van Popp te vergelijken, hebben we in het 

programma ArcMap, een onderdeel van ArcGis, een foto van het bovenaanzicht 

van de maquette op de kaart van Popp gelegd. Daardoor was het mogelijk om 

perceel voor perceel te vergelijken. Dat deden we voor de percelen van twee 

woonblokken in het centrum van Ieper, omdat deze centraal liggen en zowel op 

de Popp-kaart als op de enige bruikbare foto van de maquette staan. Niet dat 

onze vele andere foto‟s nutteloos waren, maar ArcMap vereist een perfect 

bovenaanzicht en zo‟n beeld van de maquette is zeldzaam. Zelf een foto nemen 

boven het schaalmodel bleek praktisch onmogelijk, gezien de oppervlakte ervan 

en het feit dat de verschillende tafels waaruit de maquette bestaat enkel in 

uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld restauratie) uit elkaar worden gehaald.  

 

Eerst hebben we de maquette en de kaart op het niveau van de straten en 

steegjes vergeleken. De straten op de maquette kwamen vrij goed overeen met 

die op de Popp-kaart, op enkele knikken en andere details na. Dat kan niet 

worden gezegd van de steegjes, die nauwelijks of niet herkenbaar waren. Omdat 

ook een steegje niet zomaar van plaats en traject verandert en andere, oudere 

kaarten zoals die van Sanderus wel met Popp overeenkomen, lijkt het erop dat 

de maquettebouwer minder belangrijke straten ook als dusdanig heeft 

beschouwd, en ze niet realistisch heeft nagemaakt.  

 

Vervolgens hebben we 145 percelen samengevoegd tot 97 en deze één voor één 

bestudeerd: in hoeverre lijkt een perceel van de maquette op of verschilt het van 

zijn evenknie op de kaart? We hebben gekeken naar de oppervlakte, de vorm en 

de indeling (huis, tuin, bijgebouw,…). Van twintig percelen berekenden we de 

effectieve procentuele gelijkenis, wat ons in staat stelde om ook over alle andere 

percelen een onderbouwde uitspraak te doen. Iets meer dan de helft van de 

percelen bleek op de maquette goed tot haast perfect de Popp-kaart te 

weerspiegelen, zowel in oppervlakte als in vorm. De kleine helft van de percelen 
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verschilde redelijk tot heel sterk op onze beide bronnen. Twee percelen vonden 

we wel op de Popp-kaart, maar ontbraken op onze maquette.  

 

We onderwierpen ook enkele gevels op ons schaalmodel aan een onderzoek. 

Daarvoor vergeleken we twee huizenrijen op de Grote Markt met een schilderij 

uit 1712 – kort na de bouw van de maquette dus -, een schilderij uit 1829, een 

foto uit 1909 en een tekening van de situatie van vandaag.  

 

Ook hier is het resultaat wat dubbel. Bij de eerste huizenrij, vier huizen tussen 

de Gevangenisstraat en de Sint-Jacobsstraat, gooit de maquette hoge ogen. Wat 

betreft stijl en opbouw lijkt het schaalmodel heel erg op het schilderij. Dat is veel 

minder het geval voor de tweede huizenrij die we vergeleken, tussen de 

Gevangenisstraat en de D‟Hondtstraat. Gebouwen worden duidelijk te breed 

weergegeven en de maquettebouwer vergist zich meermaals van bouwstijl – of 

past artistieke vrijheid toe. 

 

In de inleiding van dit werk formuleerden we de centrale 

onderzoeksvraag als volgt: is ons schaalmodel een betrouwbare 

weergave van de historische realiteit? Hoe sterk zijn de overeenkomsten 

tussen het Ieper van enkele eeuwen geleden en de stad die op de 

maquette verrijst? En kunnen we de maquette catalogeren als een 

betrouwbaar historisch instrument, een bron die niet alleen leuk is om 

naar te kijken maar ons ook iets bijleert, of is ze veeleer ontsproten aan 

de fantasie van een ingenieur van de Zonnekoning? 

 

Op al deze vragen luidt het antwoord: Ja, maar. 

 

Ja, want de maquette is een uitzonderlijke bron, die de historische 

realiteit tot op zekere hoogte correct weergeeft en door zijn drie 

dimensies informatie bevat die een kaart of tekening ons niet kan 

leveren. 

 

Maar, we moeten er ons heel goed van bewust zijn dat de maquette een 

aantal onmiskenbare tekortkomingen heeft. Gezien de militaire 

ontstaansgrond ervan is zeker niet heel de Ieperse binnenstad in detail 
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nagemaakt en kan men de maquette niet als een hyperrealistische 

miniversie van de toenmalige stad beschouwen. En ondanks een aantal 

‘verzachtende omstandigheden’ - in de eerste plaats het tijdsverschil 

tussen de bouw van de maquette en de Popp-kaart waarmee we hebben 

vergeleken – moeten we ons ervoor hoeden om enkel en alleen op basis 

van de maquette uitspraken te doen over het Ieper aan het begin van de 

18de eeuw. Want de maquette toont dat Ieper wel, maar toch weer niet. 

 

Het zou me plezier doen mocht deze thesis op de één of andere manier de eerste 

aanzet vormen voor verder onderzoek. Naar de maquette van Ieper, of, waarom 

niet, naar één van de vele andere schaalmodellen in de rijke verzameling. In het 

Parijse Musée des Plans-Reliefs liggen, deels verborgen op zolder, parels van 

kunstwerken stof te vergaren. Ook de maquettes die wel staan tentoongesteld in 

Rijsel en Parijs hebben nog lang niet al hun geheimen prijsgegeven. De beperkte 

publieke belangstelling voor beide tentoonstellingen lijkt me veroorzaakt door de 

geringe bekendheid ervan en zorgt er in elk geval voor dat de verzameling op dit 

moment nog niet de weerklank krijgt die ze verdient. Een stap in de goede 

richting zou kunnen zijn dat stadsbesturen voor een tijd de maquette die hun 

stad weergeeft in bruikleen krijgen en in hun stadhuis of stedelijk museum 

tentoon stellen, zoals reeds in Oudenaarde gebeurde. De maquette van Ieper zou 

in elk geval niet misstaan in de Lakenhalle. We kijken er alvast naar uit. 
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7 Buitenlandse archieven 

7.1 Het SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre) 

Archives du genie in Vincennes 

Article 14 Ypres Carton 1 (1678-1729) 

 

In het eerste carton steken in totaal 33 nummers. Declercq heeft de meeste 

ervan al opgesomd, het heeft weinig zin deze nogmaals te geven.377  

Dit eerste carton bevat vooral brieven en plannen van de fortificatie van Ieper. 

Vaak draait het rond technische vragen. In het SHAT is heel veel te vinden rond 

de fortificaties. In verband met onze maquette is de oogst heel wat minder. Het 

was dan ook een ontgoocheling toen ik de archieven van het SHAT doorzocht en 

niets bruikbaars vond voor mijn masterproef. Het enige wat het SHAT mij heeft 

bijgebracht is de hypothese dat er meer dan waarschijnlijk veel meer brieven 

moeten hebben bestaan tussen de hoofdfiguren bij de bouw van de maquette en 

dat het schaalmodel van Ieper ook regelmatig het onderwerp van een brief moet 

zijn geweest. Dit soort brieven heb ik jammer genoeg niet gevonden, het is niet 

zeker dat ze nog bestaan.  

In andere artikels en cartons was er heel wat minder te vinden rond Ieper. 

Declercq heeft hiervan een korte opsomming gegeven.378 

7.2 Musée des Plans-Reliefs, Parijs 

In het museum voor maquettes in Parijs werd ik hartelijk ontvangen door de 

restaurateur van het museum, de heer Christian Charlet. Hij heeft me overladen 

met interessante boeken en verschillende foto‟s.  

Uit het Musée des Plans-Reliefs heb ik volgende bronnen gebruikt: 

 

- Een 40-tal zelfgenomen foto‟s van de tentoonstelling rond de maquettes 

- Een foto in bovenaanzicht van de maquette, een belangrijk hulpstuk in 

hoofdstuk 4 

- Tien foto‟s van de volledige maquette 

- Enkele boeken in verband met maquettes 

                                                 
377 J. DECLERCQ, Op. Cit. pp. 26-27 
378 Ibidem pp. 28-33 
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7.3 Palais des Beaux-Arts, Rijsel 

Hier werd ik eveneens hartelijk ontvangen door de heer François Becuwé. 

Dankzij hem kon ik prachtige foto‟s nemen van de maquette en heb ik 

verschillende interessante kopieën kunnen nemen van foto‟s en bronnen. 

In het Palais des Beaux-Arts verzamelde ik volgende bronnen: 

 

- 300 foto‟s die ik zelf nam van de maquette  

- Een kopie van de kaart van de maquette 

- Elf kopieën van foto‟s van de maquette 

- Technische specificaties van het schaalmodel: plattegrond van de tafels, 

cijfermateriaal en gebruikte materialen 
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8 Bijlagen 

Door hun grote aantal zijn alle bijlagen bij hoofdstuk vier enkel te bekijken via de 

cd-rom, op enkele voorbeelden na ter illustratie. 

Alle bijlagen van hoofdstuk twee en drie zijn zowel op papier als digitaal te 

bekijken. De meeste op papier zijn wel in zwart-wit, alle kleurversies staan op de 

cd-rom. Ook alle genomen foto‟s van de maquette uit het Palais des Beaux-Arts 

in Rijsel vindt u op de cd-rom. 

 


