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1. Inleiding 

 

1.1. Onderzoeksthema en probleemstelling 

 

De masterproef vindt zijn oorsprong in mijn bachelorpaper die ik vorig jaar heb uitgewerkt. 

Het thema van deze paper handelde over de stadsontwikkeling van Ieper in de middeleeuwen. 

Dit is een thema waaraan reeds veel aandacht werd gespendeerd. Vooral de oorsprong van de 

stad is een onderwerp waarover reeds veel werd geschreven en gediscuteerd. In deze paper 

heb ik gebruik gemaakt van een aantal oude stadsplannen van Ieper, hoofdzakelijk ter 

illustratie bij bepaalde aspecten van de stadsontwikkeling, zoals de groei en uitbreiding van de 

stad, de stadsomwallingen en het ontstaan van de buitenwijken. Deze kaarten fungeerden dus 

als een illustratie bij de historische gegevens.  

 

Dit gebruik van kaarten als illustratie bij de historische gegevens komt nog al te vaak voor.  

Oude kaarten en plannen worden nu eenmaal niet vaak als een primaire bron gebruikt bij 

historisch onderzoek.
1
 

Een dergelijk gebruik van kaarten als illustratie bij een tekst kan leiden tot foutieve 

redeneringen. Er wordt niet altijd aandacht gegeven aan een op kaarten toegespitste 

bronnenkritiek. Op die manier neemt men informatie zomaar over van de oude kaart zonder er 

vragen bij te stellen.
2
 Wanneer een historicus echter schriftelijk bronnenmateriaal gebruikt in 

een onderzoek, gaat hij ook eerst de betrouwbaarheid van deze bronnen na. Voor het gebruik 

van oude kaarten als bron geldt dezelfde regel en dus moet de betrouwbaarheid en 

bewijskracht van deze oude kaarten ook getoetst worden.
3
 

 

Deze problematiek omtrent het gebruik van oude kaarten en plannen is eveneens van 

toepassing op de Ieperse kaarten. Ik heb er voor gekozen om te werken met twee van de 

oudste stadsplannen van Ieper: 

                                                 
1
 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, pp.16-17. 
2
 Margry (P.J.). “Het gebruik van oude stadsplattegronden en pre-kadastrale kaarten.” In: Margry (P.J.), Ratsma 

(P.) en Speet (B.M.J.). Stadsplattegronden. Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek. 

Hilversum, Uitgeverij Verloren – Historische Vereniging Holland, 1987, p. 20.  
3
 Ibidem, p. 32. 
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- Het stadsplan van Thévelin-Destrée  uit 1564
4
 

- De gravure van Guillaume du Tielt uit 1610
5
 

Rond beide kaarten werd er nog geen grondig onderzoek gevoerd. Dit is jammer aangezien 

een diepgaande analyse ons een beter inzicht kan verschaffen in beide kaarten en antwoorden 

kan aanbieden op enkele belangrijke vragen. 

 

Bij een diepgaande analyse van deze twee oude stadsplannen kan men zich natuurlijk 

afvragen wie deze kaarten tot stand bracht, wanneer, waarom en op welke wijze dit gebeurde. 

De centrale onderzoeksvraag bij dit grondige onderzoek betreft echter de mate waarin deze 

kaarten als betrouwbare bronnen kunnen aanzien worden. Op die manier kan hun historische 

waarde worden ingeschat. Het is dus de vraag of de kaarten een werkelijkheidsgetrouwe 

weergave van de stad Ieper geven en of de ene of de andere kaart hierbij een betrouwbaarder 

beeld weergeeft. Het spreekt voor zich dat een dergelijke conclusie niet zomaar kan gemaakt 

worden. Net zoals bij geschreven bronnen moeten deze kaarten aan een bronnenkritiek 

worden onderworpen en moeten er een aantal aspecten van de kaarten grondiger worden 

onderzocht. Hoe dit in zijn werk gaat, zal worden uitgelegd in het volgende hoofdstuk waarin 

de methode wordt uiteengezet. 

 

Een diepgaand onderzoek van deze kaarten kan niet alleen een antwoord bieden op de vraag 

naar de betrouwbaarheid van deze bronnen maar biedt ook een inzicht in de 

informatiedichtheid van deze historische kaarten. Oude kaarten en plannen bevatten namelijk 

heel wat details en informatie die bij een algemeen zicht op de kaart niet altijd op te merken 

zijn.
6
  

 

Een laatste aspect waarbij deze grondige analyse meer inzicht kan bieden is de manier waarop 

beide kaarten een beeld weergeven van het stedelijke landschap van Ieper in die tijd, namelijk 

het midden van de 16
de

 eeuw en het begin van de 17
de

 eeuw. De kaart van Guillaume du Tielt 

geeft zelfs een beeld weer van de stad in 1383. Een diepgaand onderzoek kan dus de 

mogelijkheid bieden om dit middeleeuwse stedelijke landschap te reconstrueren. Door de 

verwoesting die de Eerste Wereldoorlog aanrichtte in de stad is er veel van de middeleeuwse 

                                                 
4
 Zie bijlage 1: Het stadsplan van Thévelin-Destrée (1564), uit: Stedelijk Museum Ieper, inventarisnummer: SM 

3188.  
5
 Zie bijlage 2: De gravure over het beleg van Ieper in 1383 door Guillaume du Tielt (1610), uit: Stedelijk 

Museum Ieper, inventarisnummer: SM 3185.  
6
 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, p. 19. 
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archieven verloren gegaan en zijn de middeleeuwse bouwkundige restanten in de stad 

grotendeels verdwenen. Toch moet men kritisch omspringen met de informatie die deze 

kaarten aanbieden. Vooral wat betreft de kaart van Guillaume du Tielt is dit het geval. Er zit 

namelijk een grote tijdsspanne tussen deze middeleeuwse periode en de kaarten.  

 

1.2. Historiografie 

 

De twee belangrijkste bronnen voor mijn onderzoek zijn uiteraard de twee kaarten die ik aan 

een analyse heb onderworpen: het stadsplan van Thévelin-Destrée en de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt. De ingescande beeldbestanden die ik voor deze 

analyse heb gebruikt, zijn allebei afkomstig uit de digitale centrale inventaris van het Stedelijk 

Museum Ieper. Het ingescande beeldbestand van de gravure van Guillaume du Tielt betreft 

een scan van de gravure uit 1610. De scan van het stadsplan van Thévelin-Destrée werd 

echter niet genomen van een exemplaar van de kaart uit 1564. Een dergelijk exemplaar is niet 

meer voor handen. Het betreft hier een scan van een herdruk van deze kaart uit 1815, die wel 

nog gebeurde op de originele houtblokken, maar deze werden echter vernield in 1914.
7
 

 

Beide kaarten zijn belangrijke cartografische bronnen voor de studie van de stad en haar 

ontwikkeling. Toch is er nog maar weinig onderzoek gevoerd naar deze twee plannen en hun 

makers. Een belangrijk werk voor een cartografische studie van de stad is het boek Ieper, à la 

carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht.
8
 Beide stadsplannen worden in dit werk 

aangehaald. Hun ontstaansgeschiedenis wordt hierbij kort beschreven, samen met enkele 

belangrijke aspecten die te zien zijn op de kaarten. Deze beschrijving is dus niet zo uitgebreid 

en daarom verdienen deze twee kaarten een meer grondige analyse. 

 

Beide kaarten worden wel nog vernoemd in de weinige werken die handelen over de makers 

van deze stadsplannen. Over Guillaume du Tielt werd geschreven door A. Vandenpeereboom 

op het einde van de 19
de

 eeuw.
9
 In dit werk wordt er naast wat informatie over Guillaume du 

Tielt zelf, ook een korte beschrijving gegeven van de gravure over het beleg van Ieper uit 

                                                 
7
 Informatie verkregen via Jan Dewilde, conservator Stedelijke Musea Ieper (01-03-2010). 

8
 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, 256 

p.  
9
 Vandenpeereboom (A.). “Guillaume du Tielt, graveur: notes sur sa vie et sur ses oeuvres.” In: Annales de la 

Société historique, archéologique et littéraire de la ville d’Ypres et de l’ancienne West-Flandre. Ieper, 1880, 

deel IX, pp. 254-315. 
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1610. In een ander werk van Vandenpeereboom wordt deze gravure opnieuw kort 

besproken.
10

 Deze twee beschrijvingen gaan echter niet grondig in op de weergave van het 

stadsgebied op deze kaart. 

Het stadsplan van Thévelin-Destrée onderging ongeveer hetzelfde lot. De bronnen over de 

makers van dit stadsplan zijn schaars en hetzelfde is waar voor het stadsplan zelf. Vorig jaar 

verscheen er wel een artikel in het lokale tijdschrift De Omwalling, dat een kritische kijk 

werpt op dit grote stadsplan.
11

 In dit artikel worden enkele aspecten en gebouwen van de kaart 

kort besproken maar deze beschrijvingen zijn niet gesteund op andere schriftelijke bronnen. 

Er blijven dus nog steeds heel wat details op de kaart over die een grondige studie verdienen. 

 

1.3. Overzicht 

1.3.1. Begrenzing van het onderzoek 

 

Voor de analyse van de twee kaarten heb ik ervoor gekozen om de eerste stadsomwalling als 

grens te kiezen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat deze verdedigingsgordel op 

allebei de kaarten afgebeeld staat. Op de gravure van Guillaume du Tielt staat echter nog een 

tweede verdedigingsgordel aangeduid, de „Uterste veste‟. Deze tweede stadsomwalling werd 

in het begin van de 14
de

 eeuw aangelegd en bood zo een betere beveiliging van de 

buitenparochies. De „Uterste veste‟ werd echter verwoest tijdens het beleg van de stad in 

1383, en nooit meer heraangelegd.
12

 Aangezien dit beleg van Ieper het thema is van de 

gravure van Guillaume du Tielt, is deze tweede omwalling dan ook weergegeven op de kaart. 

Deze vestinggordel staat echter niet afgebeeld op het stadsplan van Thévelin-Destrée. Deze 

kaart toont namelijk een zicht op de stad in de 16
de

 eeuw, toen deze tweede stadsomwalling 

reeds lange tijd verdwenen was.  

Met deze eerste stadsomwalling als grens heb ik mij dus vooral gericht op de weergave van 

het stadsgebied binnen deze vestinggordel. Mijn analyse van de kaarten richt zich hierdoor 

hoofdzakelijk op dit gebied van de kaarten, dit ook in functie van een vergelijking tussen 

beide stadsplannen. Op beide kaarten echter wordt er eveneens een deel van de omgeving 

                                                 
10

 Vandenpeereboom (A.). Ypriana: notices, études, notes et documents sur Ypres. Tuindag et Notre Dame de 

Tuine. Brussel, Culture et Civilisation, 1976, deel 5, pp. 271-272. 
11

 Vanderghote (P.). “Wat we uit kaartdetails kunnen leren. Een kritische blik op de kaart van Thévelin-Destrée.” 

In: De Omwalling, 18 (2009), 3, pp. 51-66. 
12

 Termote (J.). “De stadsverdediging van Ieper vóór 1388.” In: Wevend aan het verleden. Liber amicorum O. 

Mus. Veurne, 1992, pp. 225-228. 
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weergegeven. Wat het stadsplan van Thévelin-Destrée betreft, wordt slechts een zeer klein 

deel van het gebied buiten de stadsomwalling getoond. Voor de gravure van Guillaume du 

Tielt ligt dit anders. Het afgebeelde stadsgebied met de eerste stadsomwalling vormt slechts 

een klein aandeel van de hele kaart. Het grootste deel van de kaart is een weergave van de 

omgeving rond de stad, namelijk de buitenwijken, de tweede stadsomwalling en nog een stuk 

van de omgeving buiten deze tweede vestinggordel. 

  

Ik ben er mij van bewust dat de keuze van de eerste stadsomwalling als afbakening een 

beperking met zich meebrengt. Er wordt nu geen grondige studie gedaan van de omgeving 

buiten deze eerste vestinggordel. Een studie van dit gebied, en dan vooral de buitenwijken, is 

echter moeilijker. Door een gebrek aan bronnen zou het moeilijk worden om de 

betrouwbaarheid van de weergave van dit gebied te staven. Een vergelijking van deze 

omgeving met het stadsplan van Thévelin-Destrée of andere kaarten is niet mogelijk. De 

gravure van Guillaume du Tielt is namelijk de enige kaart die de middeleeuwse stad met haar 

buitenwijken afbeeldt.
13

 Over deze buitenwijken is zeer weinig bekend. Men weet waar ze 

ongeveer gesitueerd waren en langs welke wegen ze ontstonden, maar verder is er slechts 

weinig over geweten. Enkel de Sint-Michielsparochie werd beter bestudeerd omwille van een 

archeologisch onderzoek dat in het begin van de jaren negentig in de Verdronken Weiden 

werd gevoerd, toen daar een spaarbekken werd uitgegraven. Deze Verdronken Weiden 

omvatten echter niet het hele gebied van deze parochie en de opgravingen moesten snel 

gebeuren.
14

 Dit archeologisch onderzoek heeft natuurlijk wel belangrijke vondsten 

opgeleverd, maar deze kunnen mij niet meteen verder helpen in een vergelijking met wat er 

van deze parochie staat afgebeeld op de gravure van Guillaume du Tielt. Bijgevolg ligt het 

dus wat moeilijk om dit gebied op de kaart te kunnen vergelijken met andere bronnen. Het 

leek mij dan ook nuttiger om mij te concentreren op  de weergave van de eigenlijke stad zelf, 

een gebied dat op allebei de kaarten duidelijk te bestuderen valt, samen met de eerste 

stadsomwalling, een duidelijke fysieke grens tussen de stad en haar omgeving.  

  

 

 

 

                                                 
13

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

32. 
14

 Van Bellingen (S.), Dewilde (M.) en Mus (O.). “De verdwenen Sint-Michielsparochie te Ieper (prov. West-

Vlaanderen) Interimverslag 1993.” In: Archeologie in Vlaanderen. 1994, III, pp. 255-256. 
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1.3.2. Opzet  

 

Om de betrouwbaarheid van deze twee Ieperse stadsplannen te staven, moeten vooreerst 

allebei de kaarten grondig geanalyseerd worden. Dit gebeurt via een nieuwe analysemethode, 

de Digitale Thematische Deconstructie, die werd ontwikkeld door B. Vannieuwenhuyze in 

functie van zijn doctoraatsverhandeling Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse 

stedelijke ruimte. Net zoals in dit onderzoek over Brussel, wordt er in deze scriptie getracht 

om twee oude stadsplannen van Ieper op een diepgaandere manier te analyseren, met het oog 

op een mogelijke uitspraak over hun betrouwbaarheid als weergaves van de stad Ieper.  

 

In het tweede hoofdstuk dat hierna volgt, wordt de gebruikte onderzoeksmethode, namelijk de 

Digitale Thematische Deconstructie, van uitleg voorzien. In een derde hoofdstuk wordt er 

uitleg gegeven over de twee onderzochte kaarten en hun makers. In de twee volgende 

hoofdstukken wordt de methode van de Digitale Thematische Deconstructie toegepast op de 

twee Ieperse stadsplannen en komt de kaartanalyse dus aan bod. Beide kaarten worden 

vervolgens van naderbij bekeken, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de voorstelling van 

de stedelijke ruimte.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid en de al dan niet 

werkelijkheidsgetrouwe weergave van deze twee oude stadsplannen worden beide kaarten in 

een volgend hoofdstuk met elkaar vergeleken. De resultaten van de individuele kaartanalyses 

worden tegenover elkaar geplaatst en besproken. Dit hoofdstuk eindigt bijgevolg reeds met 

een kort en voorlopig besluit omtrent de betrouwbaarheidswaarde van deze Ieperse kaarten.  

 

Een vergelijking tussen beide kaarten is echter niet voldoende om een dergelijke uitspraak 

reeds met zekerheid te kunnen vormen. Daarom wordt er in een voorlaatste hoofdstuk 

aandacht besteed aan enkele aparte aspecten van de kaarten. Enerzijds worden twee 

huizenblokken in de binnenstad van dichterbij bekeken en vergeleken met de gevormde 

conclusies in de masterproef  Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper. van M. 

Breyne.
15

 In deze masterproef werden twee huizenblokken op de maquette van Ieper, 

                                                 
15

 Breyne (M.). Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper (1698-1701). Gent (onuitgegeven 

masterproef Universiteit Gent), 2009, 142 p. (promotor: M. Limberger). 
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gebouwd in 1698-1701, vergeleken met de zogenaamde Popp-kaart van Ieper, een 19
de

-

eeuwse kadastrale kaart van de binnenstad van de hand van P.C. Popp.  

Anderzijds worden een tweetal gebouwen die te zien zijn op beide kaarten van naderbij 

besproken, namelijk de Lakenhalle en het Zaalhof. Hierbij wordt de weergave op de twee 

stadplannen vergeleken met andere afbeeldingen van deze gebouwen. 

 

Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk nogmaals de belangrijkste aspecten uit de 

kaartanalyses van de twee kaarten en hun onderlinge vergelijking, alsook de vergelijking met 

de andere bronnen, aangehaald. Dit met als uiteindelijke doel een uitspraak te kunnen vormen 

over de betrouwbaarheid van deze oude Ieperse kaarten en hun historische waarde als 

cartografische bronnen van de stad. 

 

Na dit laatste besluit volgen de bijlagen met de vele figuren die vermeld worden in dit werk. 

Er is eveneens een CD-rom  toegevoegd waarop de volledige analyse volgens de methode van 

de Digitale Thematische Deconstructie van allebei de kaarten te vinden is.  
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2. Methode 

 

2.1. Doelstelling 

 

De diepgaande analyse van de twee oude stadsplannen van Ieper is gebeurd aan de hand van 

de cartografische onderzoeksmethode die werd ontwikkeld door B. Vannieuwenhuyze: de 

Digitale Thematische Deconstructie. Over deze specifieke methode komt in een volgend punt 

meer uitleg aan bod. Eerst en vooral wordt hier kort de doelstelling van deze methode uit de 

doeken gedaan. Zoals in de inleiding werd vermeld, worden kaarten zelden als primaire 

bronnen gebruikt in het kader van historisch onderzoek, maar worden ze eerder als een 

illustratie bij de tekst geplaatst.  

De onderzoeksmethode van de Digitale Thematische Deconstructie biedt de mogelijkheid om 

van de kaarten zelf een studieobject te maken en ze op die manier op een meer diepgaande 

manier te analyseren. In plaats van de kaart in zijn volledigheid te gaan bestuderen, waarbij 

enkel een algemene indruk tot stand komt, wordt de kaart opgevat als een verzameling van 

vele details. Deze details blijven echter moeilijk te bestuderen wanneer men de kaart in zijn 

geheel bekijkt. Daarom is het nuttig om deze details te gaan isoleren uit de kaart om ze op die 

manier elk afzonderlijk te kunnen bestuderen. Elk detail, bijvoorbeeld straten of gebouwen, 

kan namelijk informatie verstrekken die men anders bij een algemene indruk van de kaart 

over het hoofd zou hebben gezien. Deze details op de kaart worden opgesplitst in 

verschillende thematische lagen waardoor de kaart op die manier een document wordt dat 

verschillende lagen bevat en op die manier worden de details op de kaart beter zichtbaar 

gemaakt.
16

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, pp. 19-20. 
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2.2. De Digitale Thematische Deconstructie  

 

Om de twee oude stadsplannen van Ieper grondig te kunnen analyseren werd gebruik gemaakt 

van deze onderzoeksmethode die werd ontwikkeld door B. Vannieuwenhuyze in functie van 

zijn doctoraatsverhandeling Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. 

Hij bedacht de naam Digitale Thematische Deconstructie. De drie componenten van dit 

begrip, „digitaal‟, „thematisch‟ en „deconstructie‟ wijzen elk op een onontbeerlijk facet van de 

analysemethode.
17

  

 

De eerste term „digitaal‟ verwijst naar het gebruik van een grafisch computerprogramma om 

de kaart te analyseren, namelijk Adobe Photoshop 5.0. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 

een ingescand beeldbestand van de kaart. Door deze digitale werkwijze kan men de kaart gaan 

verknippen, vergroten of verkleinen, enzovoort, zonder daarbij de originele documenten of 

reproducties te moeten vernielen. Dit digitale beeldbestand bestaat maar uit één laag wanneer 

men het opent in dit grafische computerprogramma. Tijdens het uitknippen van de 

verschillende kaartelementen wordt dit beeldbestand opgedeeld in verschillende lagen, die elk 

afzonderlijk of in combinatie met andere lagen kunnen worden aangezet.
18

 

 

Zoals hierboven wordt vermeld, kan men aan de hand van deze methode het ingescande 

beeldbestand van de kaart stuk voor stuk gaan verknippen. Dit verwijst naar een tweede 

component: de „deconstructie‟. Het deconstrueren of uitknippen van de verschillende 

elementen op de kaart gebeurt aan de hand van twee specifieke tools uit het programma 

Adobe Photoshop: de lasso tool en de move tool. Met de lasso tool worden de cartografische 

details van de kaart geselecteerd en daarna uitgeknipt. Vervolgens wordt elk uitgeknipt detail 

opgeslagen in een nieuwe laag. De move tool wordt gebruikt om het uitgeknipte stukje van de 

kaart terug te passen in het geheel.
19

 

 

De derde component van deze methode is het „thematisch‟ klasseren van de uitgeknipte 

stukjes van de kaart. Dit zorgt voor meer structuur tijdens het deconstructieproces. Tijdens het 

deconstrueren van de verschillende kaartelementen komt elk uitgeknipt stukje van de kaart 

                                                 
17

 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, p. 20. 
18

 Ibidem, pp. 20-21. 
19

 Ibidem, pp. 21-22. 
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terecht onder een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld de stereotiepe bebouwing, de markante 

bebouwing, het wegennet, enzovoort.
20

 Onder elk thema kunnen er nog verschillende 

subthema‟s voorkomen. Zo valt het thema „wegennet‟ uiteen in de subthema‟s „straten‟, 

„bruggen‟, „pleinen‟, enzovoort. Het aantal thema‟s en subthema‟s kan verschillen van kaart 

tot kaart en is hoofdzakelijk afhankelijk van de graad van detaillering van de kaart.
21

   

Zowel het stadsplan van Thévelin-Destrée als de gravure van Guillaume du Tielt leveren acht 

thema‟s op. Het stadsplan van Thévelin-Destrée bevat veel meer details waardoor er meer 

subthema‟s zijn bij deze kaart. Daarbij komt ook het feit dat de gravure van Guillaume du 

Tielt moeilijker te deconstrueren was, gezien de minder goede kwaliteit van het ingescande 

beeldbestand. Dit beeldbestand was niet scherp genoeg om bepaalde details te kunnen 

onderscheiden.    

 

Zowel bij het deconstrueren van de kaart als bij het thematisch klasseren van de uitgeknipte 

stukjes is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk interpretatie aan te pas komt. Dit wil 

zeggen dat er bij het uitknippen en plakken zo weinig mogelijk beïnvloeding is door andere 

historische of algemene kennis. Bij deze methode is het namelijk de bedoeling om de kaart als 

een primaire bron te hanteren, dus mag men enkel uitgaan van de informatie die de kaart zelf 

aanbiedt. Bij een dergelijke manier van werken zou men dus beter het uitknippen en plakken 

overlaten aan een leek die bijvoorbeeld niet weet hoeveel stadspoorten er zijn, hoeveel 

kloosters er staan in de stad, enzovoort.
22

  

 

De onderzoeksmethode maakt het dus mogelijk om oude kaarten en plannen grondiger te 

bestuderen. Het laat toe om de verschillende details op de kaart zichtbaar te maken en ze 

afzonderlijk te bestuderen en analyseren. Dit maakt het eveneens mogelijk om deze 

kaartgegevens te vergelijken met andere bronnen en historische kennis, en vervolgens de 

betrouwbaarheid van de kaart te toetsen.
23

  

 

Deze onderzoeksmethode was een goede manier om het zeer gedetailleerde stadsplan van 

Thévelin-Destrée te analyseren. Dankzij deze analyse kon de veelheid aan details nu 

afzonderlijk bestudeerd worden. Deze methode kon eveneens toegepast worden op de gravure 

                                                 
20

 Zie bijlages 3 en 4: de laag „stereotiepe bebouwing‟ en de laag „wegennet_straten‟ (bewerking van het 

stadsplan Thévelin-Destrée).  
21

 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, pp. 22-23. 
22

 Ibidem, pp. 21-22. 
23

 Ibidem, p. 23. 
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van Guillaume du Tielt maar de minder scherpe scan bemoeilijkte soms het 

deconstructieproces en het thematisch klasseren van de uitgeknipte details. Deze 

onderzoeksmethode van de Digitale Thematische Deconstructie wordt dus bij voorkeur 

toegepast op kaarten waarvan wel een scherpe scan beschikbaar is. 
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3. De twee kaarten en hun makers 

 

3.1. Het stadsplan van Thévelin-Destrée (1564) 

 

Dit stadsplan van Ieper is genoemd naar zijn ontwerpers, de schilder Jean Thévelin en de 

drukker Jacques Destrée, en verscheen als een indrukwekkende wandkaart in 1564. Thévelin 

bedacht het eigenlijke ontwerp van de kaart, dat nauwkeurig werd uitgewerkt door Destrée, 

die naast drukker ook houtsnijder was. Deze houtsnede uit 1564 bestond uit 12 losse bladen 

die samen één geheel vormden.
24

 

Het stadsplan werd in de loop van de eeuwen enkele keren herdrukt, telkens op basis van de 

originele houtblokken. Dit gebeurde een eerste keer in de 17
de

 eeuw door Dominique 

Ramault. In 1815 werd de kaart nogmaals bijgewerkt en heruitgegeven bij Annoy-

Vandevyver.
25

 In deze heruitgave werd de oorspronkelijke cartouche vervangen door een 

eenvoudig tekstbord. De randen van de oorspronkelijke cartouche werden echter niet volledig 

weggewerkt. Zo is aan de rechterzijde van het tekstbord nog steeds een deel van de 

oorspronkelijk cartouche zichtbaar.
26

 

In 1887 werd het stadsplan voor een laatste keer bijgewerkt door Henri Hosdey. Bij deze 

laatste versie werden de straatnamen vervangen door nummers die verwijzen naar een 

bijgevoegde verklarende tekst.
27

  

 

Van de eerste uitgave is er geen exemplaar meer voor handen. De originele houtblokken 

werden in 1914 vernield.
28

  In de Ieperse stedelijke collectie worden wel nog twee herdrukken 

bewaard, een ingekleurd en een ongekleurd exemplaar. Beide versies zijn afkomstig van de 

pers van Annoy-Vandevyver.
29

 Van de tweede herdruk zijn er eveneens geen exemplaren 

bewaard gebleven.
30

  

                                                 
24

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 

49-50.  
25

 Ibidem, p. 50. 
26

 Ibidem, p. 44. 
27

 Ibidem, p.50. 
28

 Informatie verkregen via Jan Dewilde, conservator Stedelijke Musea Ieper (01-03-2010).  
29

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

50. 
30

 Informatie verkregen via Jan Dewilde, conservator Stedelijke Musea Ieper (01-03-2010).  
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Het feit dat er geen originele exemplaren meer voor handen zijn is jammer voor mijn 

onderzoek. Werken met een herdruk kan namelijk het gevaar met zich meebrengen dat de 

herdruk niet meer helemaal overeenkomt met het origineel. Dit is het geval wanneer er 

aanpassingen worden gedaan. In het geval van deze kaart werd er inderdaad iets bijgewerkt. 

De herdruk van Annoy-Vandevyver gebeurde wel op de originele houtblokken maar toch 

werd bijvoorbeeld de oorspronkelijke cartouche verwijderd en vervangen door een tekstbord, 

zoals hierboven vermeld staat. Of er hierbij nog andere aanpassingen werden gedaan, is niet 

bekend.   

 

3.1.1. De makers van het Ieperse stadsplan uit 1564 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de makers van dit stadsplan Jacques Destrée en Jean 

Thévelin waren. Men is hiertoe gekomen dankzij de vondst van twee aantekeningen in de 

Ieperse archieven die verwijzen naar het jaar van de uitvoering en naar de namen van de 

makers van de kaart. Een eerste aantekening vindt men terug in het register van de besluiten 

van de Groot Ghemeene
31

 (1560-1567) in het jaar 1564:  

Up de requeste van Jan Thevelin ende Jacob Destreez hebbende ghedaen schilderen de 

pourtraicture ende descriptie van deze stede, tenderende tot zekere gratuiteyt. – Resolutie den 

voorseiden Thevelin ende Destreez te gheven bij cedule voor een gratuiteyt de somme van vier 

ponden grooten.
32

 

In de stadsrekening van datzelfde jaar staat te lezen: 

Betaelt aen Mailjaer Destreez figuersnyder ende drucker binnen deser stede ende Jan 

Thevelin schildere volghende huerlieder requeste, appostile ende quittance.  .  .xlviij lb.
33

 

Van beide auteurs echter is enkel hun naam en beroep bekend. Veel meer is er niet geweten. 

Er wordt wel veel gespeculeerd rond de persoon Jacques of Jacob Destrée. Een naam die 

hierbij telkens naar voren komt is die van Joos of Josse Destrée. Hieronder volgt wat meer 

uitleg over deze laatste persoon. 

                                                 
31

 Deze Groot Ghemeene of Gemene Raad is een andere benaming voor de Grote Raad die was samengesteld uit 

een voogd, schepenen, raadslieden, hoofdmannen, Raad van 27, poortersnering en ambachten. Deze uitleg komt 

uit:  Trio (P.). “Bestuursinstellingen van de stad Ieper (12
de

 eeuw – 1500).” In: Prevenier (W.) en Augustyn (B.), 

eds. De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Brussel, 1997, p. 336. 
32

 Diegerick (A.). Essai de bibliographie Yproise: étude sur les imprimeurs Yprois. 1547-1834. Ieper, 2000, p. 

19. 
33

 Diegerick (A.). Essai de bibliographie Yproise: étude sur les imprimeurs Yprois. 1547-1834. Ieper, 2000, p. 

19. 
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3.1.1.1. Joos Destrée 

 

Joos of Josse Destrée was een Ieperse boekdrukker en –verkoper uit de 16
de

 eeuw.
34

 Er 

bestaan verschillende meningen over de aanvang van zijn werkzaamheden als boekdrukker. 

Diegerick beweerde dat Joos Destrée boekdrukker was te Ieper in 1544 omdat zijn naam toen 

voor de eerste maal vermeld werd in de stadsrekeningen. Er werd hem een som van twaalf 

pond parisis overgemaakt om  de aankoop van een drukpers te helpen bekostigen.
35

  

Verheyden meende echter dat Joos Destrée reeds in 1537 drukker was. Hij verwijst hiervoor 

naar een verzoekschrift uit 1546 in het archief van de Geheime Raad waarin Joos Destrée de 

toestemming vraagt om te blijven boeken te drukken en te verkopen zoals hij dat reeds negen 

jaar had gedaan.
36

 Op 1 september 1546 verkreeg Joos Destrée deze toestemming van de 

Geheime Raad. We kunnen dus aannemen dat Joos Destrée al sinds 1537 als boekdrukker 

bedrijvig was. Zijn eerste boek rolde van de pers in 1547, zijn laatste in 1563. Hij heeft in 

totaal zo‟n tweeëntwintig vooral religieuze werken gepubliceerd in het Nederlands, het Frans 

en het Latijn.
37

 

Wanneer Joos Destrée stierf, is niet met zekerheid geweten. Men vermoedt dat het omstreeks 

1570-1571 was. Zijn atelier werd in dat laatste jaar overgenomen door Athonis van Volden.
38

 

Verheyden stelde echter dat Joos Destrée vóór 21 januari 1561 is overleden. Verheyden 

baseerde zich hiervoor op een nota uit het journaal van Christoffel Plantin, namelijk dat hij, 

Christoffel Plantin, op die datum meerdere boeken geleverd heeft aan Josse Destrichz le 

Jeune, libraire et messagier d’Ypres estant présant à Anvers.
39

 Duverger plaatst bij deze 

stelling van Verheyden een vraagteken. Volgens Duverger staat het vrijwel vast dat vader en 

zoon Destrée in 1561 tegelijkertijd nog actief waren als boekdrukkers in Ieper. Dat er sprake 

is van een Josse Destrichz le Jeune, duidt volgens Duverger namelijk op het feit dat men een 

duidelijk onderscheid wou maken tussen beide drukkers.
40

 Ik sluit mij aan bij de stelling van 

                                                 
34

 Duverger (E.). “Nieuws over de Ieperse boekdrukker en boekverkoper Joos Destrée en de Antwerpse 

boekbinder Adriaan van den Steene.” In: Biekorf (1988), p. 232. 
35

 Diegerick (A.). Essai de bibliographie Yproise: étude sur les imprimeurs Yprois. 1547-1834. Ieper, 2000, pp. 

11-12. 
36

 Verheyden (P.). “Over Ieperse boekdrukkers.” In: Mus (O.) en Van Houtte (J.A.), eds. Prisma van de 

geschiedenis van Ieper. Ieper, Stadsbestuur Ieper, 1974, pp. 465-466. 
37

 Duverger (E.). “Nieuws over de Ieperse boekdrukker en boekverkoper Joos Destrée en de Antwerpse 

boekbinder Adriaan van den Steene.” In: Biekorf (1988), p. 232. 
38

 Ibidem, p. 232. 
39

 Verheyden (P.). “Over Ieperse boekdrukkers.” In: Mus (O.) en Van Houtte (J.A.), eds. Prisma van de 

geschiedenis van Ieper. Ieper, Stadsbestuur Ieper, 1974, p. 467. 
40

 Duverger (E.). “Nieuws over de Ieperse boekdrukker en boekverkoper Joos Destrée en de Antwerpse 

boekbinder Adriaan van den Steene.” In: Biekorf (1988), pp. 232-233. 
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Duverger. De nota uit het journaal van Christoffel Plantin lijkt mij geen voldoende bewijs om 

te kunnen stellen dat Joos Destrée toen reeds was overleden. 

Verder is er over Joos Destrée nog geweten dat hij vader was van zes kinderen, waaronder dus 

ook Joos Destrée de Jonge, die eveneens drukker was. Zijn huis „In de Rode Pelikaan‟ bevond 

zich in de Zuidstraat (of Rijselsestraat) en zijn devies luidde: Sine sanguinis effusione non fit 

remissio (Zonder bloedvergieten is er geen vergeving).
41

 

 

3.1.1.2. Jacques Destrée 

 

Zoals eerder vermeld, kwam men tot de namen van de auteurs van dit stadsplan via twee oude 

aantekeningen, teruggevonden in de Ieperse archieven. Er is echter sprake van twee 

verschillende voornamen: Jacob (of Jacques) en Mailjaer. Deze laatste naam „Mailjaer‟ klinkt 

vreemd maar is toch een bestaande voornaam. In het „Woordenboek van voornamen‟ van J. 

Van der Schaar heb ik de naam „Maljaart‟ teruggevonden, die een Zeeuwse naam was en in 

het Frans „Mailart‟ zou luiden.
42

 De naam „Mailjaer‟ lijkt hier dus sterk op en lijkt een 

samentrekking te zijn van de Zeeuwse en Franse variant.  

Diegerick maakte in zijn werk melding van de zogenaamde Jacob of Mailjaer Destreez, 

figuursnijder en drukker te Ieper, die samen met schilder Jan Thevelin in 1564, werd betaald 

om het grote stadsplan van Ieper te maken. Volgens Diegerick slaan de namen Jacob en 

Mailjaer op één en dezelfde persoon. Hij vermoedde namelijk dat de klerk die de 

stadsrekening schreef een vergissing had gemaakt en dat het dus tweemaal dezelfde persoon 

betrof.
43

 

Verheyden opperde echter dat het even goed mogelijk is dat Jacob en Mailjaer broers waren 

en beide zonen van Joos Destrée. Er is namelijk geweten dat Joos Destrée zes kinderen had en 

het is dus goed mogelijk dat Jacob en/of Mailjaer daarbij hoorden. Mogelijk werkte Jacob 

Destrée dan als tekenaar voor zijn broer, Mailjaer die graveerder en figuurdrukker was. 

                                                 
41

 Duverger (E.). “Nieuws over de Ieperse boekdrukker en boekverkoper Joos Destrée en de Antwerpse 

boekbinder Adriaan van den Steene.” In: Biekorf (1988), p. 232. 
42

 Van der Schaar (J.). Woordenboek van voornamen. Inventarisatie van de doop- en roepnamen met hun 

etymologie. Utrecht, Spectrum, 1964, p. 166. 
43

 Diegerick (A.). Essai de bibliographie Yproise: étude sur les imprimeurs Yprois. 1547-1834. Ieper, 2000, p. 

19. 
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Verheyden verwijst verder nog naar Joos Destrée de Jonge die het drukkersbedrijf van zijn 

vader verder zette.
44

  

Over het algemeen wordt Jacques of Jacob Destrée aangewezen als de drukker van dit 

stadsplan. Of er nu twee broers aan dit plan hebben gewerkt, namelijk Jacob en Mailjaer, 

zoals Verheyden veronderstelde, valt niet met zekerheid te zeggen. Uiteindelijk is ook niet 

met zekerheid geweten of deze Jacques een zoon was van Joos Destrée. Ook over Jean 

Thévelin is er trouwens niet veel geweten, behalve dan dat hij schilder was. Er blijven dus 

toch vele vraagtekens bestaan omtrent de makers van het grote stadsplan van Ieper.     

 

3.1.2. De herdrukken 

 

Diegerick vermeldt in zijn studie over de Ieperse drukkers bij Josse Destrée een kort stukje 

over het stadsplan van Thévelin-Destrée. Hierbij wordt vermeld dat Dominique Ramault, een 

17
de

-eeuwse Ieperse drukker, enkele exemplaren van dit grote stadsplan heeft gedrukt.
45

 

Verder in dit werk staat er een korte biografie van deze 17
de

-eeuwse drukker. Hij werd te 

Ieper geboren in 1602 en stierf vermoedelijk rond 1672-1673. Zijn kantoor situeerde zich in 

de Rijselsestraat en had als uithangbord: la plume blanche, de witte pluyme. Na zijn dood 

zette zijn weduwe de drukkerij verder tot 1676. Doordat het exemplaar van de stadsrekening 

van Belle uit 1633 afkomstig was van de pers van Ramault, weet men dat zijn drukkersatelier 

reeds tot die tijd terug te voeren is. Zijn naam wordt echter pas vermeld in de Ieperse 

stadsrekeningen vanaf de jaren 1642.
46

  

 

Over Annoy-Vandevyver is er niet veel bekend. Men weet dat ze drukkers waren en dat dit 

grote stadsplan van Ieper bij hen in 1815 werd herdrukt.  

 

Henri Hosdey van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel maakte zoals hierboven vermeld een 

laatste bewerking van dit stadsplan. Het verscheen in de Atlas des villes de la Belgique au XVI 

                                                 
44

 Verheyden (P.). “Over Ieperse boekdrukkers.” In: Mus (O.) en Van Houtte (J.A.), eds. Prisma van de 

geschiedenis van Ieper. Ieper, Stadsbestuur Ieper, 1974, pp. 466-467. 
45

 Diegerick (A.). Essai de bibliographie Yproise: étude sur les imprimeurs Yprois. 1547-1834. Ieper, 2000, p. 

20. 
46

 Ibidem, p. 104.  
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siècle.
47

 Deze versie van het stadsplan van Thévelin-Destrée is wel een bewerking van de 

editie uit 1815. Op het originele plan zijn er enkele fouten te zien ter hoogte van de 

samenvoeging van de verschillende losse bladen. De overgangen gebeuren niet altijd 

naadloos. In deze bewerking van Hosdey werden enkele van die foute overgangen aangevuld 

enkel op de plaatsen waar de foutieve overgang volgens Hosdey aanleiding zou kunnen geven 

tot verkeerde interpretaties. Verder werd er niks aan gewijzigd. De toegevoegde rode letters 

en cijfers verwijzen naar een voorafgaande tekst over Ieper.
48

  

 

3.1.3. Het Ieperse stadsplan uit 1564 

 

Ik heb de Digitale Thematische Deconstructie uitgevoerd op het ongekleurde exemplaar van 

dit stadsplan uit de herdruk van 1815 door Annoy-Vandevyver. Het plan meet 172 x 113 

cm.
49

 De kaart heeft een schaal van 140 roeden = 4,3 cm.
50

 In de kasselrij Ieper stond een 

roede gelijk aan 14 voeten en was 1 voet gelijk aan 0,2738 meter.
51

 Volgens mijn omrekening 

heeft deze kaart van Thévelin-Destrée een schaal van 1 : 12480.
52

 

 

Op de kaart wordt de binnenstad van Ieper gedetailleerd weergegeven samen met de 

Bourgondische vestingmuren en dubbele gracht. Verder is er in de linkerboven - en 

onderhoek van het plan nog een klein deel van het Ieperse hinterland opgetekend. Bovenaan 

is ook het Ieperse stadswapen te zien, samen met de blazoenen van de abdijen van 

Voormezele, Zonnebeke, Lo, Ter Duinen, Nonnenbossen en Mesen.
53

 In de rechteronderhoek 

van het stadsplan wordt eveneens een kader weergegeven met daarin een korte historische 
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schets van de stad Ieper in de periode 880-1814.
54

 In de linkerbovenhoek staat een kader met 

de titel: Oud plan der stad Ypre, gemacht in de jaeren 1500.
55

  

In de rechterbovenhoek wordt nog een titel vermeld, „HYPRA FLANDRIARVM CIVITAS 

MVNITISSIMA‟ en dit betekent: Ieper, een Vlaamse versterkte stad. Deze titel staat onder 

andere ook vermeld op het Ieperse stadsplattegrond van Braun en Hogenberg.
56

 

 

Dit 16
de

-eeuwse stadsplan van Ieper lijkt op het eerste gezicht een plattegrond in 

vogelvluchtperspectief. Een dergelijk plan in vogelvluchtperspectief wil zeggen dat de stad 

bekeken wordt vanuit een hoog standpunt, waarbij het grondvlak en de gebouwen in 

perspectief staan getekend. Dit houdt echter in dat de gebouwen en straten op de voorgrond 

groter worden afgebeeld dan deze op de achtergrond. Bij deze kaart is dit echter niet het 

geval. Dit stadsplan is wat men noemt een variant op de zuivere, ortogonale plattegronden.
57

 

Zuivere plattegronden zijn tweedimensionaal van aard waarbij de schaal over de gehele 

oppervlakte constant blijft.
58

 Het is dus precies alsof men vanuit een punt recht boven de stad 

naar beneden kijkt. Dergelijke plattegronden geven doorgaans de meeste precieze weergave 

van het stadsgrondvlak. Dit stadsplan is dus een variant hierop. Het stadsoppervlak blijft dus 

meetkundig juist weergegeven maar alles wat erop staat, namelijk de huizen, gebouwen en 

verdedigingswerken, worden in perspectief weergegeven. Dit wil zeggen dat de gebouwen 

driedimensionaal worden getekend. Dergelijke plattegronden waren zeer in trek in de 17
de

 en 

18
de

 eeuw maar worden soms wel eens verward  met plattegronden in 

vogelvluchtperspectief.
59

 Wat het stadsplan van Thévelin-Destrée betreft staan alle gebouwen, 

huizen en vestingmuren in opstand weergegeven. Het verleent de kaart dus een „vals‟ 

perspectief.
60

 Hoewel de gebouwen dus in perspectief staan getekend, is dit niet het geval 

voor het grondvlak. De gebouwen worden vanuit een zuidelijk perspectief afgebeeld. Dit heb 

ik afgeleid uit een vergelijking met een andere stadsplattegrond van Ieper, namelijk de 17
de

-
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eeuwse kaart van Ieper uit de Flandria Illustrata van Antonius Sanderus. Op deze kaart 

worden de gebouwen op een zelfde driedimensionale manier weergegeven zoals op het 

stadsplan van Thévelin-Destrée en staat er een windroos op afgebeeld die wijst op een 

zuidelijk perspectief.
61

  

Een dergelijk perspectief heeft echter ook zijn nadeel. Zo blijft alles wat niet rechtstreeks 

gericht is naar de toeschouwer verborgen voor het oog.
62

 Dit is duidelijk waar te nemen bij de 

gevels van de huizen. Men ziet meestal de voor- of achtergevel samen met één van de 

zijgevels. Bij sommige huizen is er slechts één gevel zichtbaar. Dit is dan de voor-, achter- of 

zijgevel, afhankelijk van hun ligging op de kaart. Er blijven dus steeds bepaalde 

stadselementen onzichtbaar voor de toeschouwer. Zo kan men van het Vleeshuis nabij de 

Grote Markt enkel de achtergevel zien, de straatgevel blijft onzichtbaar.
63

  

Toch zorgt dit gebruikte perspectief van de gebouwen, huizen en vestingmuren voor een meer 

levendige en artistieke weergave van de stad.
64

 Op het einde van de 16
de

 eeuw was er ook 

steeds meer vraag naar beeldende kaarten waarop de stad afgebeeld stond op een visueel 

aantrekkelijke manier.
65

 Door een stad op zo‟n manier te presenteren, namelijk met een 

driedimensionale weergave van de gebouwen, kon een kaartenmaker indruk maken en de 

macht en rijkdom van een stad uitbeelden.
66

 Zo lieten steden zoals Brugge, Gent en 

Antwerpen grootse stadplannen maken om hun macht duidelijk te etaleren. Ook voor een stad 

als Ieper was dit het geval. Via dit stadsplan van Thévelin-Destrée wou Ieper zich presenteren 

als een van de belangrijkste steden van de Lage Landen, hoewel de stad op dat moment al 

veel aan belang had ingeboet.
67

  

 

De problemen die het perspectiefgebruik met zich meebrengt, namelijk dat sommige 

stadselementen verborgen blijven en het feit dat de kaart vooral bedoeld was om Ieper als een 

belangrijke stad weer te geven, kunnen de betrouwbaarheid van deze weergave van de stad 

beïnvloeden. Toch is een onderzoek van deze kaart nuttig aangezien er maar weinig kaarten 
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en stadsplannen van Ieper te vinden zijn uit deze periode (16
de

 eeuw). De gedetailleerde 

weergave van allerlei gebouwen, de stadsomwallingen en andere belangrijke stadselementen 

scheppen voor ons een beeld van het toenmalige uitzicht van de stad en biedt de mogelijkheid 

om ook een vergelijking te maken met andere Ieperse stadsplannen en kaarten. Daarom is het 

nuttig om deze kaart aan een onderzoek te onderwerpen en de vele details die erop te zien 

zijn, te isoleren en analyseren.  

 

3.2. De gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du 

Tielt (1610) 

3.2.1. Guillaume du Tielt 

3.2.1.1. Leven 

 

Er zijn slechts weinig details bekend over het leven van Guillaume du Tielt. In de 19
de

 eeuw 

verschenen enkele levensbeschrijvingen over du Tielt waarvan vooral de biografie van de 

hand van Alphonse Vandenpeereboom de meeste uitgebreide is.
68

 In 1986 verscheen in het 

West-Vlaamse tijdschrift Biekorf een kort artikel met betrekking tot Guillaume du Tielt en 

zijn werk. In dit artikel wordt verwezen naar de biografie van de hand van Alphonse 

Vandenpeereboom als de beste biografie over du Tielt. Vandenpeereboom nam namelijk de 

oudere biografieën over du Tielt onder de loep en probeerde aan de hand van die informatie 

en het weinige dat hij vond in het Ieperse archief, een samenvatting te geven van het leven en 

werk van Guillaume du Tielt.
69
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De exacte geboortedatum en -plaats van du Tielt zijn niet terug te vinden.
70

 Men vermoedt dat 

hij werd geboren tussen 1585 en 1590.
71

 Hij stierf in 1653.
72

 Wellicht was hij uit Ieper zelf 

afkomstig en stamde hij af van een oude Ieperse burgerijfamilie. De naam komt namelijk voor 

in enkele oude lokale documenten. Zo waren er reeds vanaf de 14
de

 eeuw twee beeldhouwers 

gevestigd in Ieper die de namen Jehan en Willem de Tielt droegen. Zij werkten voor de 

Ieperse schepenen van 1382 tot 1385.
73

  

 

Vandenpeereboom heeft toch geprobeerd om wat dieper te graven in het leven van Guillaume 

du Tielt. Hij was dus een graveur, geen schilder. Vandenpeereboom verwijst hier naar de 

vroegere biografieën die hem omschrijven als een leerling van Rubens. Vandenpeereboom 

beweert echter dat de schilderijen die andere auteurs aan du Tielt toeschrijven, zouden zijn 

gemaakt door één van zijn zonen.
74

 

 

Tegen 1611 kende het Ieperse stadsbestuur enkele gunsten toe aan du Tielt opdat hij zich 

definitief zou vestigen in de stad. Om deze beslissing te duiden beschrijft Vandenpeereboom 

vervolgens de litteraire en artistieke situatie in de stad gedurende de religieuze troebelen van 

de 16
de

 eeuw waarin de meeste gebouwen in de stad werden verwaarloosd. Ook het 

drukkerijwezen kreeg klappen. De 16
de

-eeuwse Ieperse drukkers zoals Josse Destrée, Antoine 

van Volden en Pierre de Vriese waren reeds overleden en er waren geen opvolgers. Het 

drukkerijwezen hield bijna op te bestaan. In de periode 1579-1610 signaleren de bibliografen 

geen enkel boek dat werd gedrukt in de stad zelf. Dit zou er dus kunnen op wijzen dat er 

gedurende deze periode geen drukkersbedrijf meer bestond te Ieper.
75

 De houtgraveerders, 

zoals Mailjaer Destrée, verging het niet veel beter. Ook zij lieten geen opvolgers na. Pas vanaf 

de komst van de aartshertogen Albrecht en Isabella kwam er verbetering. Enkele jaren vóór de 

komst van de twee aartshertogen, namelijk kort na de inname van Ieper door de troepen van 

Alexander Farnese in 1584, had ook het stadsbestuur reeds geprobeerd om de situatie te 

verbeteren en dit niet alleen op materieel vlak. Ook de intellectuele situatie en het moraal van 
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de stad werden aangepakt. Er werden opnieuw scholen geopend en een litteraire beweging 

bloeide.
76

 

Toen in 1609 het Twaalfjarig bestand van start ging, profiteerde het stadsbestuur van deze 

tijdelijke vredesperiode om nog meer leven te blazen in de ontwikkeling van een artistieke en 

litteraire beweging in de stad. Ze begunstigden de installatie van een drukkerij in de stad 

opdat schrijvers niet meer zouden moeten steunen op andere, vreemde drukkerijen.
77

 Het is 

eveneens in deze periode dat Guillaume du Tielt zich op aandrang van het stadsbestuur in de 

stad vestigde. Ze kenden hem ook een subsidie toe die hem moest helpen met de betaling van 

de huur van zijn woning en atelier.
78

 

 

Tegen 1610 woonde du Tielt dus in de stad en hij bewoonde een huis gelegen ten westen van 

de Rijselsestraat. Dit huis zou nog lange jaren na zijn dood bewoond worden door zijn 

afstammelingen. In 1611 was du Tielt al enkele jaren getrouwd met Antonie Warique en ze 

hadden toen reeds twee zonen, Pierre en Louis. In Ieper zelf werden er nog twee dochters 

geboren, Suzanne en Cécile, en nog één zoon, Guillaume.
79

 Pierre du Tielt trad in zijn vaders 

voetsporen en werd ook kopergraveerder.
80

 Louis du Tielt werd schilder en had zijn eigen 

atelier in Ieper. Het zijn deze schilderijen van de hand van Louis du Tielt die de auteurs van 

de oude biografieën van Guillaume du Tielt ertoe hebben aangezet om Guillaume du Tielt ook 

als schilder te vernoemen.
81

 Of de jongste zoon Guillaume ook graveerder was, is niet met 

zekerheid geweten. In de stadsrekening van 1653, overigens het jaar waarin zijn vader stierf, 

krijgt hij de titel van plaetesnyder. Deze rekening had betrekking op de betaling aan de zoon 

van een som geld die de stad nog verschuldigd was aan de vader als een tegemoetkoming 

voor de huur van zijn woning. In de stadsrekening van 1654 wordt hij, de zoon dus, vernoemd 

als meester. Deze rekening had betrekking op een som geld die betaald werd aan Guillaume 

du Tielt, de jongste zoon, voor de levering van vaantjes voor de processie van de Tuindag. 

Het is echter ook mogelijk dat er hier een naamsverwarring is ontstaan met zijn vader. Er is 

namelijk geen werk bekend van deze jongste zoon van Guillaume du Tielt. Vanaf 1655 is het 

zelfs Pierre du Tielt die de tuindag vaentjes levert aan het stadsbestuur.
82
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Guillaume du Tielt zelf beoefende zijn beroep als graveur uit te Ieper tussen 1611 en 1653. 

Waarschijnlijk maakte hij ook de meeste van zijn gravures in Ieper zelf. Zo dragen de meeste 

van zijn werken de woorden: Guil du Tielt fecit Ipris, ofwel volledig uitgeschreven, ofwel 

afgekort.
83

 

 

3.2.1.2.Werken 

 

Het oeuvre van Guillaume du Tielt bestaat vooral uit een aantal processievaantjes voor de 

Ieperse Tuindag, die hij vanaf 1614 jaarlijks leverde aan de stad tot enkele weken vóór zijn 

dood in oktober 1653.
84

 Deze processie werd gehouden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 

Tuine en dit gebeuren werd in 1610 eveneens door Guillaume du Tielt vastgelegd in een 

kopergravure.
85

 Een ander belangrijk werk uit zijn repertoire is natuurlijk de kopergravure die 

het onderwerp vormt van mijn analyse: de gravure over het beleg van Ieper in 1383 met de 

plattegrond van de stad en de buitenwijken in de 14
de

 eeuw. In een volgend onderdeel van dit 

hoofdstuk wordt meer aandacht besteed aan deze laatste kopergravure. 

De meeste, nog bewaarde, werken van Guillaume du Tielt zijn religieus van aard. Dit kan te 

wijten zijn aan het tijdvak waarin hij werkte, namelijk de volle contrareformatie.
86

   

 

Volgens Vandenpeereboom was Guillaume du Tielt misschien geen eersterangsmeester, maar 

was hij wel redelijk goed bekend in zijn periode.
87

 Volgens de Biographie des hommes 

remarquables de la Flandre Occidentale had du Tielt “une assez grande réputation”.
88

 Toch 

had niet iedereen hierover dezelfde mening. Vandenpeereboom verwijst hierbij naar de Duitse 

auteur Nagler die in zijn werk „Neues allgemeines Künstleer-Lexicon‟ du Thielt beschreef als 

een graveur met middelmatig talent. Vandenpeereboom is het hier niet mee eens. Nagler zou 

slechts enkele werken van du Tielt hebben beoordeeld want hij schreef dat du Tielt werkzaam 

was te Ieper van 1614 tot 1630. Nagler kende de belangrijkste werken van du Tielt dus niet, 
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zoals onder andere de gravure over het beleg van Ieper in 1383 uit 1610.
89

 Guillaume du Tielt 

werd uiteindelijk toch door het stadsbestuur aanzien als één van de opmerkelijkste mannen 

van de stad.
90

 

 

3.2.2. De gravure over het beleg van Ieper in 1383 (1610) 

 

Deze gegraveerde stadsplattegrond uit 1610 behoort tot één van de belangrijkste werken van 

Guillaume du Tielt. De kaart toont de stad Ieper rond de periode van het beleg van 1383. De 

gravure heeft een lengte van 17,2 cm en een breedte van 20,3 cm, dit is inclusief het 

tekstgedeelte of de legende onderaan de kaart.
91

   

 

De gravure verscheen samen met nog een andere kopergravure
92

 over de processie ter ere van 

Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, als illustratie in de publicatie van Adriaen van Schrieck (ca. 

1559-1621), een Ieperse schepen en vertrouweling van de aartshertogen Albrecht en 

Isabella.
93

 Deze processie werd sinds 1384 jaarlijks gehouden ter herdenking van de 

bevrijding van Ieper na het beleg in 1383. Deze bevrijding van de stad werd door de 

Ieperlingen namelijk toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, die de patrones werd 

van de stad. Deze feesten werden echter afgeschaft tijdens de religieuze troebelen van de 16
de

 

eeuw. Enkel in 1609 werd de cultus rond de patrones van Ieper terug in ere hersteld. Het was 

in deze context dat Adriaen van Schrieck zijn werk „Den oorspronck ende cause van de 

jaerlicxsche feeste der stede van Ypre ghenaemt den Tuyndach‟ schreef met als doel de 

herinnering aan de legendarische gebeurtenissen van het beleg in 1383 opnieuw op te wekken. 

Dit werk werd gedrukt in 1610 bij François Bellet, de nieuwe Ieperse drukker. Het 

stadsbestuur nam eveneens de beslissing om nog enkele gravures aan het werk toe te voegen. 
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Het was dus in deze context dat Guillaume du Tielt de twee bovenvernoemde kopergravures 

maakte.
94

  

 

Het ontwerp van de twee kopergravures die in het werk van Adriaen van Schrieck verschenen, 

is waarschijnlijk gemaakt naar het voorbeeld van twee oude plannen of kaarten (quaerten). 

Van Schrieck zou uit deze twee quaerten het idee hebben gehaald om zijn bovenstaand werk 

te schrijven. Op 1 augustus 1610 richtte van Schrieck namelijk een brief aan het stadsbestuur 

over zijn werk waarin hij het volgende vermeldde: Ende alsoo wij onder andere dierghelycke 

proposten van verouderinghe, over eenige dagen ghevallen zijn op t’verduysteren vande 

causen van onsen Tuyndagh, die principalick den gemeente meer ende meer wort onbekent, 

hoewel de Feeste solemnelyck ter eeren Godts wort onderhouden, Mr (meester) Pieter 

Vanden Broucke onsen Raet-Pensionnaris ende Greffier civil, ons gheexhibeert hebbende 

twee quaerten vander stede met demonstratie der zelver causen: mij heeft goet ghedocht de 

saecke t’ondersoecken, ende te trecken uyt d’oudste ende sekerste memorien, die by een te 

voegen, ende te deduceren met deze Narratie, die ick V.E. oock presentere op hope dat andere 

sullen exempel nemen om beter te doen, ende de stede meer ende meer te helpen repareren 

ende illustreren.
95

  

Vandenpeereboom vermoedt dat deze zogenaamde quaerten gemaakt zijn naar het ontwerp 

van een oud schilderij dat aan de ene kant van het doek het beleg van Ieper in 1383 toont en 

aan de andere kant de processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine die in 1384 werd 

ingesteld ter herdenking van de bevrijding van de stad. Dit schilderij werd vervaardigd  ter ere 

van het eerste jubileum van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine en de bevrijding van Ieper, in 

1483.
96

   

 

Zoals hierboven vermeld staat, geeft de kaart een beeld weer van enkele belangrijke 

momenten uit het beleg van Ieper in 1383. Dit beleg vond plaats binnen de context van de 

100-jarige oorlog en de Gentse oorlog. In deze 14
de

 eeuw zou de Ieperse lakenindustrie een 

grote terugloop kennen. Er waren tekenen van een recessie met daarmee gepaard een grotere 

werkloosheid onder de textielarbeiders of een daling van hun salaris. Dit proces werd ook 
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beïnvloed door de monetaire politiek van de graaf Lodewijk van Male. Het was een woelige 

periode waarin regelmatig opstanden uitbraken tegen de lokale overheid en het grafelijk 

gezag.
97

 In dit laatste kwart van de 14
de

 eeuw laaide het conflict tussen de Fransgezinde graaf 

Lodewijk van Male en de Vlaamse steden Gent, Brugge en Ieper hoog op. In deze Vlaamse 

opstand hadden de Engelsen ook eigen economische belangen te verdedigen en een Engels 

leger viel het Vlaamse kustgebied binnen.
98

 Filips van Artevelde was sinds 1382 te Gent op 

het toneel verschenen en hij zag een alliantie met Engeland wel zitten, vooral omwille van het 

belang van de Engelse wol voor de lakennijverheid. Ieper, dat sinds 1382 weer onder het 

gezag van de graaf stond werd in 1383 uiteindelijk belegerd door de Engelsen en de 

Gentenaren.
99

 De belegeraars sloegen echter op de vlucht toen het bericht kwam dat een Frans 

ontzettingsleger in aantocht was. De Ieperlingen zagen deze vlucht van de Engelsen en de 

Gentenaars echter als een bewijs dat hun gebeden werden verhoord en ze droegen de 

overwinning op aan Onze-Lieve-Vrouw van Tuine. Voor de stad zelf was deze overwinning 

echter  geen echt succes. Niet alleen waren de buitenwijken rond de stad volledig verwoest en 

mochten ze op bevel van de Bourgondische hertog Filips de Stoute niet meer opgebouwd 

worden, maar ook de lakennijverheid stortte ineen want de Engelsen wilden geen wol meer 

leveren.  Dit betekende voor de stad Ieper een einde van een gouden tijdperk.
100

  

 

Op de kopergravure van Guillaume du Tielt uit 1610 wordt dus het beleg van de stad in 1383 

weergegeven. De plaatsing van de tenten en kampementen, de verschillende aanvallen van de 

Engelsen en Gentenaars, alsook hun terugtrekking nadat ze de kerken en andere gebouwen in 

de buitenwijken in brand hadden gestoken, staan afgebeeld.
101

 

Zoals er over de maker van deze kaart, Guillaume du Tielt niet veel is geweten, zo geldt dit 

ook voor deze gravure. De kaart werd wel kort besproken in het werk van Vandenpeereboom. 

Hierin wordt vermeld dat deze gravure niet alleen interessant is omwille van de vele details 
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met betrekking tot het beleg van de stad, maar ook omwille van zijn kijk op de oude 

topografie van de stad en de buitenwijken. De gravure toont het „oude Ieper‟ met zijn 

belangrijke gebouwen zoals de Lakenhalle met het belfort, het kasteel van de graaf, de vier 

parochiekerken binnen de stadsmuren en andere religieuze gebouwen uit die tijd, … De eerste 

stadsomwalling met een aarden wal en brede gracht is eveneens te zien op de gravure samen 

met de poorten die leiden naar de buitenwijken. Deze kaart is vooral voor dit laatste 

fenomeen, de buitenwijken, een interessant gegeven. Vanaf de 12
de

 eeuw bevonden er zich 

rond de stad reeds vier buitenwijken. Deze werden echter volledig verwoest tijdens het beleg 

van de stad in 1383. Hierna werden deze structuren nooit meer heropgebouwd. De gravure 

van Guillaume du Tielt laat ons dus toe om een idee te vormen over het uitzicht van deze 

buitenwijken, al werd de kaart uiteraard ruim 225 jaar na datum vervaardigd. Vooral 

opvallend hier zijn de afbeeldingen
102

 van de vier parochiekerken van deze buitenwijken: de 

O.L.V. van Brielenkerk, de Sint-Janskerk, de Sint-Michielskerk en de Heilig Kruiskerk. Een 

ander opvallend element op de gravure is de tweede stadsomwalling. Deze verdedigingslinie 

omringde de vier buitenwijken.
103

  

 

Naast de weergave van de stad en de buitenwijken zijn er nog een aantal andere elementen te 

zien op de gravure. In de linkerbovenhoek staat er een afbeelding van O.L.V. van Tuine, de 

patrones van de stad, sinds 1383.
104

 Ze zit op een wolk waarvan een stralenkrans uitgaat. Dit 

moet haar invloed op de strijd suggereren.
105

 

Naast deze afbeelding is een chronogram
106

 te zien met daarin de volgende inscriptie: eIâ 

fIDeLeIs prInCIpI CIVeIs, eIâ, pVgnate fortIter, en parens ab oethere et gnatVs, IprIs passa 

tenDVnt braChIa.
107

  

Een chronogram is een jaartalvers, meestal in het Latijn opgesteld. In dit jaartalvers worden 

een aantal letters anders weergegeven, namelijk als hoofdletters. Deze letters hebben een 

Romeinse cijferwaarde en als ze opgeteld worden, stellen ze een verborgen getal voor. Het 
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vers op zich verwijst naar een bepaalde gebeurtenis. Wanneer men nu de hoofdletters in dit 

chronogram optelt als Romeinse cijfers, bekomt men het jaartal 1383. Bovenaan de cartouche 

staat eveneens dit getal vermeld. Ook de Latijnse tekst verwijst naar dit beleg van de stad. De 

vertaling luidt als volgt: “Heia, trouwe burgers van uw vorst, heia, strijdt dapper. Zie hoe de 

Vader en de Zoon hun duldende armen uitstrekken over Ieper”.
108

   

In de rechterbovenhoek staat een ovalen cartouche afgebeeld
109

 waarop twee schuddende 

handen te zien zijn met in hun midden een bisschopsstaf en twee gekruiste lansen. De 

bisschopsstaf staat voor de geestelijke macht en de lansen beelden de militaire, juridische en 

politiek-burgerlijke macht uit. Bij deze cartouche hoort ook een inscriptie CONCORDIA 

CIVIUM (Eendracht onder/van de poorters), waarvan de betekenis de samenhorigheid tussen 

de geestelijke en wereldlijke macht moest bevestigen. Ook de gekruiste handen verwijzen 

hiernaar. De bisschopsstaf heeft eveneens een krul die verwijst naar het bijbelse beeld van 

Jesaja: “aan een oude stronk zal een nieuwe twijg ontspruiten”. Dit is een verwijzing naar een 

nieuw leven en een nieuwe toekomst.
110

  

Onderaan, aan de rechterkant staat te lezen: Guill. Du Tielt sculps. In de marge onderaan 

bevindt zich een legende die verschillende details op het plan verduidelijkt. Op de afbeelding 

van de stad en de omgeving zijn namelijk verschillende drukletters te zien die verwijzen naar 

deze legende waarin dus bijkomende uitleg volgt. Hoewel ik er zelf geen afbeelding van heb, 

vermeldt Vandenpeereboom in zijn werk over Guillaume du Tielt dat er aan de achterkant van 

de eerste afdrukken van deze gravure nog een andere inscriptie vermeld staat. Deze luidt als 

volgt: 

Aeterno. Nvmini. 

virg. Deiparae. 

genio. Et 

felic. pvblicae. 

in. Memoriam, obsidii, oppvgnationib. 

propvgnationib. Constantia, fidelitate. 

fortitvd. Tolerantia. Concordiaq. 

civivm, mirandi. Et memorandi. 

qvo civitas. Sibi. Et principi. Servata. 
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flandria. Ab. Hostib. Liberate. Est. 

monvm. Hoc. 

S. P. Q. Iprensis. Devot. Devotiss. 

de. 

an. Repar. Sal. Hvm. CICDC.X.
111

 

 

De betekenis van deze inscriptie luidt als volgt: „Voor de eeuwige macht van de maagd en 

moeder Gods, en de beschermster van het algemeen welzijn, ter herinnering aan het beleg dat 

door de aanvallen, uitvallen, standvastigheid, trouw, kracht, duldzaamheid en eensgezindheid 

van de burgers bewondering en eeuwige gedachtenis afdwingt en waardoor de stad voor 

zichzelf en haar vorst gered is en Vlaanderen van vijanden bevrijd is hebben senaat en volk 

van Ieper in godsvrucht en geloof dit monument gewijd in het jaar van de verlossing 1610‟.
112

 

Deze inscriptie is wederom een verwijzing naar het beleg van de stad en Onze-Lieve-Vrouw 

van Tuine als patrones, en hoe deze legendarische gebeurtenis in gedachten moet worden 

gehouden door de Ieperlingen, wat dus het doel is van deze gravure. 

 

De gravure van Guillaume du Tielt is moeilijker onder een bepaald type van plattegronden 

onder te brengen. Volgens mij behoort de gravure tot het type van de varianten op de zuivere 

plattegronden. Met een zuivere plattegrond wordt een weergave van de stad in een 

tweedimensionaal grondvlak bedoeld waarbij men dus vanuit een punt recht boven de stad 

naar beneden kijkt. Een variant op zo‟n zuivere plattegrond geeft de gebouwen echter 

driedimensionaal weer, wat dus het geval is op de gravure van Guillaume du Tielt. Dergelijke 

plattegronden kunnen soms de indruk wekken dat het om een vogelperspectief gaat. Bij zo‟n 

plattegrond in vogelperspectief bekijkt men de stad vanuit een hoog standpunt en wordt alles 

wat op de voorgrond staat groter weergegeven dan de rest van de stad op de achtergrond.
113

  

 

Deze gravure van du Tielt is dus mijns inziens een variant op de zuivere plattegronden. Dat er 

hier verwarring kan bestaan met een plattegrond in vogelperspectief komt door de 

verschillende schaalverhoudingen die werden toegepast op de gebouwen en andere elementen 

op de kaart. Zo worden alle kaartelementen buiten de eerste stadsomwalling, dus ook 
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bovenaan de kaart, groter weergegeven dan de elementen in de binnenstad. Ook in de 

binnenstad zijn er kleine verschillen te zien. Zo lijken de huizen achteraan de binnenstad toch 

wat kleiner weergegeven dan deze op de voorgrond. Maar tussen deze huizen achteraan de 

binnenstad zitten er soms ook weer grotere huizen. De schaalverhoudingen werden in ieder 

geval niet goed nagevolgd, wat uiteraard een vraagteken stelt bij de betrouwbaarheid van deze 

gravure als weergave van de stad Ieper. 

 

Het feit dat deze gravure werd opgesteld om de legendarische gebeurtenissen van het beleg in 

1383 opnieuw in de herinnering te brengen, kan eveneens de betrouwbaarheid van de 

weergegeven binnenstad op deze kaart beïnvloeden. Toch is deze gravure het onderzoeken 

waard. De vele details over het beleg van de stad lijken mijns inziens minder bij de 

werkelijkheid aan te leunen. Toch is de afgebeelde binnenstad het waard om eens van 

dichterbij te bestuderen en aan een onderzoek via de methode van de Digitale Thematische 

Deconstructie te onderwerpen. 
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4. De kaartanalyse van het stadsplan van 

Thévelin-Destrée 

 

4.1. Enkele algemene opmerkingen 

 

Tijdens de analyse van het stadsplan van Thévelin-Destrée volgens de methode van de 

Digitale Thematische Deconstructie met het programma Adobe® Photoshop®, zijn enkele 

zaken opgevallen.  

 

Ten eerste valt het op dat deze kaart een grote graad van detaillering kent. Het stadsplan zelf  

is natuurlijk ook redelijk groot qua afmetingen, namelijk 172 x 113 cm.
114

 De kaartmakers 

konden met zo‟n groot plan gemakkelijker details toevoegen aan de verschillende gebouwen. 

Mede dankzij het zeer scherpe ingescande beeldbestand van het stadsplan kan men deze 

details op de kaart van dichtbij bekijken. Deze graad van detaillering is vooral opvallend bij 

de grote en belangrijke gebouwen zoals de verschillende stadskerken en de Lakenhallen. Ook 

sommige woonhuizen worden met vele details weergegeven. Dit staat dan weer wat in 

contrast met andere woonhuizen die op een veel simpelere manier worden weergegeven. Bij 

dergelijke woningen worden enkel de gevels en daken afgebeeld. De vensters en deuren 

worden op een meer rudimentaire manier weergegeven. Bij de meer gedetailleerde huizen, 

zoals die onder andere te zien zijn aan de Grote Markt, worden vensters en deuren duidelijker 

weergegeven. Bij deze huizen zijn vaak ook de trapgevels duidelijk te zien, alsook 

dakvensters, trappen, schouwen, geledingen en dergelijke meer.
115

   

 

Een tweede belangrijke opmerking bij dit stadsplan heeft betrekking op enkele fouten die heel 

duidelijk zichtbaar zijn op de kaart. Toen het stadsplan werd herdrukt in 1815 bestond het uit 

een aantal losse bladen. Bij de samenvoeging van deze losse bladen zijn er echter enkele 

fouten binnengeslopen.
116

 Zo kan men op verschillende delen van de kaart de overgangen 
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tussen de opeenvolgende bladen heel duidelijk zien. Wat echter nog meer opvalt is het feit dat 

sommige bladen niet naadloos aaneen gezet zijn. Soms lijken bij een dergelijke overgang 

zelfs stukjes van de kaart te ontbreken.
117

  

 

Wat nog is opgevallen bij deze kaart is het verschil in scherpte van de getekende lijnen. Dit 

geeft het uitzicht dat sommige delen van de kaart scherper en duidelijker werden getekend 

dan andere delen die er vager uitzien.
118

  

 

4.2. Thematische onderverdeling 

4.2.1. Thema‟s en subthema‟s 

 

De Digitale Thematische Deconstructie van het stadsplan van Thévelin-Destrée levert acht 

grote thema‟s op. De subthema‟s die bij dit stadsplan aan bod komen, kunnen verschillen van 

deze bij de kaart van Guillaume du Tielt. Deze onderverdeling in subthema‟s hangt namelijk 

af van de graad van detaillering van beide kaarten.  Om een goede vergelijking met de gravure 

van Guillaume du Tielt te kunnen maken, heb ik me bij de analyse van dit stadsplan 

hoofdzakelijk geconcentreerd op het gebied van de binnenstad. De hieronder volgende 

onderverdeling heeft dan ook betrekking op het afgebakende gebied van de binnenstad samen 

met de stadsomwalling en gracht. 

 

1. Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

 hoekhuizen
119

 

 dwarshuizen
120

 

 diephuizen
121

 

 binnenblok 
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 ongedefinieerd  

- markante bebouwing 

 kerken 

 kloosters  

 toegangspoort naar het klooster 

 windmolens 

 kapellen 

 torens 

 Lakenhalle 

 Zaalhof 

 andere 

2. Stadsomwalling 

- stadspoorten 

- dubbele gracht 

- muur 

- torens 

- aarden wal  

- patrouilleweg op de stadsmuur 

- waterpoorten 

- kanonnen 

- palissade 

3. Wegennet 

- straten 

- pleinen 

- bruggen in de binnenstad 

- bruggen aan de invalswegen 

- privéwegen 

- poortje 

- straatmeubilair 

4. Water 

- rivier  

- gracht 

- vijver 

5. Groen 
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- bomen 

- struiken 

- riet 

- grasveld 

- veldmeubilair  

6. Onbebouwd 

7. Perceelscheidingen 

- afscheidingen 

- scheidingslijnen tussen percelen 

- poortjes 

- torens 

8. Varia 

- letters 

- onbekend 

- roerende goederen  

 

De methode van de Digitale Thematische Deconstructie biedt hier nu het voordeel dat men 

deze thema‟s en subthema‟s kan aan- en uitzetten door middel van een muisklik. Zo kan men 

bijvoorbeeld enkel de laag met het wegennet aanzetten, zodat enkel het stratenpatroon kan 

geanalyseerd worden, afzonderlijk van alle andere kaartelementen.
122

  

 

4.2.2. Grootte en onderlinge verhouding van de thema‟s 

 

Wanneer men werkt volgens de methode van Digitale Thematische Deconstructie heeft men 

nood aan een ingescand beeldbestand van het stadsplan. Een dergelijk beeldbestand is een 

rasterbestand, opgebouwd uit een hele reeks pixels. Deze pixels staan naast elkaar 

gerangschikt, zijn identiek qua afmetingen en verschillen enkel op het vlak van kleur. Met het 

computerprogramma Adobe® Photoshop® kan het aantal pixels worden geteld. Zo kan het 

totaal aantal pixels van de hele kaart worden geteld alsook het aantal pixels per thema of laag. 

Dit biedt de mogelijkheid om de ruimtelijke verhoudingen van de verschillende elementen op 
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de kaart te berekenen.
123

 De resultaten van zo‟n telling kunnen daarna ook vergeleken worden 

met de resultaten van een andere kaart. Zo kan het percentage aan bebouwing op de ene kaart 

vergeleken worden met het percentage op de andere kaart. In een zesde hoofdstuk zal een 

dergelijke vergelijking tussen het stadsplan van Thévelin-Destrée en de gravure van 

Guillaume du Tielt nog ter sprake komen.  

Hieronder volgt nu de tabel met de berekende percentages. Het hele stadsgebied met de 

stadsomwalling en de gracht als begrenzing omvat in totaal 127.585 pixels.  

 

Thema Aantal pixels Percentage 

 

1. Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

 hoekhuizen 

 dwarshuizen 

 diephuizen 

 binnenblok 

 ongedefinieerd 

- markante bebouwing 

kerken 

kloosters 

toegangspoort klooster  

windmolens 

kapellen 

Lakenhalle 

Zaalhof 

 torens 

 andere 

 

 

34.312 

31.500 

4397 

10.402 

8566 

8087 

48 

2812 

1084 

637 

17 

168 

32 

419 

90 

23 

342 

 

26,9 % 

24,7 % 

3,4 % 

8,2 % 

6,7 % 

6,3 % 

0 % 

2,2 % 

0,8 % 

0,5 % 

0 % 

0,1 % 

0 % 

0,3 % 

0 % 

0 % 

0,3 % 

 

 

2. Stadsomwalling 

- dubbele gracht 

 

28.414 

19.756 

 

22,3 % 

15,5 %  
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- aarden wal 

- stadspoorten 

- muur 

- torens 

- patrouilleweg 

- palissade 

- waterpoorten 

- kanonnen 

 

2361 

465 

2320 

245 

3019 

171 

23 

54 

1,9 % 

0,4 % 

1,8 % 

0,2 % 

2,4 % 

0,1 % 

0 % 

0 % 

 

 

3. Wegennet 

- straten 

- pleinen 

- bruggen_binnenstad 

- bruggen_invalswegen 

- privéwegen 

- poortje 

- straatmeubilair 

 

 

15.660 

11.164 

2009 

268 

1470 

594 

4 

151 

 

12,3 % 

8,8 % 

1,6 % 

0,2 % 

1,2 % 

0,5  % 

0 % 

0,1 % 

 

4. Water 

- rivier 

- gracht 

- vijver 

 

 

1686 

1145 

532 

9 

 

1,3 % 

0,9 % 

0,4 % 

0 % 

 

5. Groen 

- bomen 

- struiken 

- riet 

- grasveld 

- veldmeubilair 

 

 

11.829 

3270 

5880 

2095 

347 

237 

 

9,3 % 

2,6 % 

4,6 % 

1,6 % 

0,3 % 

0,2% 
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6. Onbebouwd 

 

 

24.593 

 

19,3 % 

 

7. Perceelscheidingen 

- afscheidingen 

- scheidingen tussen percelen 

- poortjes 

- torens 

 

 

10.111 

6459 

3201 

412 

39 

 

7,9 % 

5,1 % 

2,5 % 

0,3 % 

0 % 

 

 

8. Varia  

- letters 

- onbekend 

- roerende goederen 

 

 

980 

225 

613 

142 

 

 

0,8 % 

0,2 % 

0,5 % 

0,1 % 

 

 

      Totaal 

 

127.585 

 

100 % 

 

Uit deze tabel kunnen nu enkele belangrijke thema‟s van naderbij worden besproken. Er moet 

echter eerst een belangrijke opmerking worden geformuleerd. Aangezien alle gebouwen en 

andere kaartelementen in opstand worden weergegeven, is er dus altijd een deel dat verborgen 

blijft. De contouren van de gebouwen komen namelijk niet overeen met hun werkelijke 

grondoppervlakte. Zo kunnen bijvoorbeeld de huizen een deel van de straten verbergen, 

alsook delen van de onbebouwde ruimte. Deze percentages geven dus geen 

verhoudingsgewijs beeld weer van het grondgebruik in de stad.
124

  We kunnen ze echter toch 

gebruiken om te proberen een beeld te scheppen van de verschillende elementen op de kaart 

en zo te zien waar de interesse van de kaartmakers vooral naar uitging.  

Er kunnen drie overkoepelende categorieën worden opgemaakt uit deze thema‟s. Een eerste is 

de bebouwde ruimte, waarin de stereotiepe en markante bebouwing worden onderscheiden. 

Daarnaast is er de onbebouwde ruimte, d.w.z. alle lege ruimtes op de kaart. Ten slotte kan 

men nog de infrastructuren onderscheiden. Onder deze laatste categorie vallen de 
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stadsomwallingen, het wegennet, het waterlopenstelsel, de perceelsafscheidingen en de 

groene gebieden op de kaart.
125

 

 

4.2.2.1. De bebouwing 

 

Dit thema valt uiteen in twee delen. Enerzijds is er de stereotiepe bebouwing. Dit zijn alle 

huizen en woningen die op de kaart te zien zijn, dus de private gebouwen. Doordat deze 

huizen driedimensionaal worden weergegeven, worden ze niet allemaal op dezelfde manier 

afgebeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de dwarshuizen, de diephuizen, de 

hoekhuizen en de huizen in het binnenblok.
126

  

Van vele woonblokken zijn er langs alle zijden huizen te zien, waarbij er meestal nog veel 

huizen zichtbaar zijn in de ruimte binnenin de bouwblokken. Deze bebouwingslinten langs de 

zijden van de bouwblokken lopen niet altijd ononderbroken door. Vaak bevinden er zich 

perceelscheidingen tussen zoals muurtjes of poortjes.
127

 Er zijn echter ook woonblokken 

waarbij sommige zijden geen bebouwingslint bevatten. Alle bouwblokken die langs de 

stadsomwalling gelegen zijn, hebben langs deze zijde geen huizen.
128

  

Binnenin de bouwblokken is er telkens open ruimte te zien. Deze ruimte kan op verschillende 

manieren opgevuld worden. Zoals reeds vermeld staan er vaak huizen in deze open ruimte. 

Daarnaast zijn er ook duidelijk percelen te zien met hun afscheidingen of zijn er bomen of 

struiken weergegeven.  

In de linker-onderhoek van de stad is de bebouwing minder geconcentreerd. Op deze plaats is 

er meer open ruimte merkbaar.  

 

Wat de weergave van de huizen zelf betreft, is er een verschil merkbaar. Er zijn enerzijds de 

meer gewone woningen waarbij niet veel details zijn weergeven. Men kan de gevels en het 

dak onderscheiden. Andere details zoals vensters en deuren worden slechts in rudimentaire 

vorm weergegeven.
129

 Anderzijds zijn er woningen die op een meer gedetailleerde wijze 
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worden afgebeeld. De trapgevels zijn duidelijk merkbaar en vensters en deuren worden veel 

beter afgebeeld.
130

 Deze meer gedetailleerde huizen bevinden zich hoofdzakelijk langs de 

grotere straten in de stad en vooral langs de Grote Markt. Dat dergelijke woningen op die 

plaatsen te zien zijn, heeft te maken met de rijkdom van de stad Ieper in de 13
de

 eeuw. De stad 

kende toen haar hoogtepunt mede dankzij de economische groei in die tijd. Er had zich een 

industriële elite gevormd die haar macht en rijkdom wou tonen door onder andere ruime 

„stenen‟ te bouwen langs de hoofdstraten. Ook de grote openbare gebouwen zoals de 

Lakenhalle, zijn hier een weerspiegeling van.
131

 In zijn studie over de Rijselsestraat en de 

Grote Markt kwam O. Mus ook tot de conclusie dat naarmate men het centrum naderde de 

huizen belangrijker en waardevoller werden. Het marktplein werd in de Middeleeuwen en ook 

later omringd door hoofdzakelijk ruime woningen.
132

 Dit fenomeen is dus goed te zien op de 

kaart van Thévelin-Destrée. Één van deze grote opvallende huizen aan de markt is het 

kasselrijgebouw. Dit huis, wat vroeger De Wulf werd genoemd, werd eerst afgehuurd door de 

schepenen van de Kasselrij en in 1502 werd het door hen aangekocht om in 1550 te worden 

verbouwd. Op de kaart van Thévelin-Destrée vindt men de oudst bekende afbeelding van dit 

gebouw. Een opvallend kenmerk van dit huis is een fries van zeven medaillons waarvan de 

traditie beweert dat ze de zeven hoofdzonden voorstellen.
133

 Op de kaart van Thévelin-

Destrée kan men inderdaad zeven medaillons herkennen. Dit bewijst opnieuw de grote graad 

aan detaillering van dit stadsplan.
134

   

 

Een tweede onderdeel in het thema van de bebouwing is de markante bebouwing. Onder deze 

categorie vallen enkele subthema‟s waarbij vooral de religieuze gebouwen het opvallendst 

zijn: kerken, kloosters en kapellen. De vier hoofdkerken van de stad, de Sint-Maartenskerk, 

de Sint-Jacobskerk, de Sint-Pieterskerk en de Sint-Niklaaskerk, vallen duidelijk op. Ze zijn 

dan ook zeer gedetailleerd weergegeven.
135

  

Deze graad van detaillering geldt ook voor de kloosters en enkele andere opvallende 

gebouwen zoals de Lakenhalle en het Zaalhof. Dit stadsplan heeft dus duidelijk een figuratief 

karakter, wat gelinkt kan worden aan het doel van deze kaart. Zoals eerder werd vermeld 

wilde Ieper zich via deze kaart als een belangrijke stad van de Lage Landen tonen. 
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Belangrijke gebouwen zoals de Lakenhalle, het Zaalhof en de kerken vormen een 

weerspiegeling van dit belang en de macht die Ieper als stad had, hoewel ze in die periode 

(midden 16
de

 eeuw) reeds lang over haar hoogtepunt heen was.   

 

4.2.2.2. De onbebouwde ruimte 

 

Een tweede grote thema bij deze kaart van Thévelin-Destrée is dat van de onbebouwde 

gedeeltes in de stad. Dit zijn de zogenaamde lege ruimtes en vlakken in de stad waarop niks 

getekend staat. Als men enkel de laag „onbebouwd‟ aanzet dan kan men zien dat de meeste 

onbebouwde ruimtes in de stad in hetzelfde kleur staan, namelijk beige. Toch zijn op 

sommige stukken ook zwarte lijntjes getekend, wat vermoedelijk wijst op een andere 

ondergrond dan de beige gekleurde delen. Het kan gaan over akkerland, dat zich dan vooral 

bevindt in de linkerbovenhoek en de rechteronderhoek van het stadsgebied.
136

  

De onbebouwde gedeeltes lijken op het eerste zicht min of meer evenredig verdeeld over de 

stad. Maar zoals eerder vermeld is de linker-onderhoek van de stad minder bebouwd, dus hier 

zijn de onbebouwde ruimtes dan ook groter.  

 

4.2.2.3. De stedelijke infrastructuren 

 

 De stadsomwallingen 

 

Op dit stadsplan van Ieper staat de Bourgondische vestingmuur duidelijk te zien. Deze 

stadsmuren stammen van het einde van de 14
de

 eeuw. Na het beleg van 1383 gaf hertog Filips 

de Stoute in 1386 opdracht om de stadsmuren rond de binnenstad aan te passen. Ze moesten 

namelijk beter bestand zijn tegen het nieuwe aanvalswapen uit die tijd, het kanon. De aarden 

wal werd aangevuld met een bakstenen muur. Daarnaast werd er eveneens een bredere 

stadsgracht aangelegd. De uiteindelijke ringmuur kende een lengte van 4,5 km en werd 

onderbroken door vele stadspoorten en hoge ronde torens. Deze omwalling bleef volledig 

intact tot ongeveer 1678. Daarna begon het tijdperk van Vauban.
137

  

                                                 
136

 Zie bijlage 24: Onbebouwde ruimte met zwarte lijntjes (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
137

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, 

pp. 46-47. 



45 

 

Deze kaart toont dus een mooie weergave van deze vestingmuur met de vele torens. Vooral de 

ronde hoektorens vallen op in tegenstelling tot de kleinere, halfronde muurtorens.
138

 Op de 

muur was er eveneens een patrouilleweg waarop enkele kanonnen staan afgebeeld. 

Langs de muur is ook de brede gracht duidelijk herkenbaar. In het midden van de gracht loopt 

een aarden wal. Langs de muur en de aarden wal is er heel wat begroeiing te zien die bestaat 

uit een afwisseling van riet, struiken en bomen.
139

 Op die manier werd de brede gracht 

eigenlijk opgedeeld in twee grachten. Het doel hiervan was om aanvallers te beletten de 

grachten droog te leggen, door het water af te leiden of de toevoer naar de gracht af te 

dammen. Het eerste deel van de gracht kon wel nog worden drooggelegd. Om het tweede deel 

droog te leggen zouden de belegeraars echter te dicht bij de muren moeten komen en hen 

blootstellen aan de projectielen van de verdedigers.
140

  

Een ander belangrijk en herkenbaar onderdeel van deze stadsomwalling zijn natuurlijk de 

stadspoorten. Op dit stadsplan zijn er negen poorten weergegeven.
141

 Bij de vroegere 

omwallingstructuur was er nog een tiende poort, de Komenpoort. Deze werd echter afgeschaft 

toen men in 1394-1395 de oost- en zuidzijde van de omwalling versterkte. Toch is het vreemd 

dat er negen stadspoorten op deze kaart staan. Het is namelijk zo dat rond 1480 de 

Hangewaertpoort en de Steendampoort werden dichtgemaakt. Hierdoor kreeg deze laatste 

poort de naam Blende Poort. Ook de Diksmuidepoort mocht enkel nog door voetgangers 

worden gebruikt. Dus in de periode toen dit stadsplan werd opgemaakt, waren er nog slechts 

zeven poorten, van de oorspronkelijke tien in gebruik gebleven.
142

 Op de kaart is echter niet te 

zien dat de Hangewaertpoort en de Steendampoort waren dichtgemaakt. Op de brug bij de 

Hangewaertpoort zijn zelfs mensen te zien, die doen vermoeden dat de poort nog steeds werd 

gebruikt, wat echter in die tijd niet meer het geval was. Ook de valbrug is bij deze poort nog 

duidelijk te herkennen. 

Dit stadsplan van Thévelin-Destrée is echter niet de enige kaart uit die tijd die negen poorten 

weergeeft. Op de Ieperse kaart van Braun en Hogenberg (1572) staan er namelijk ook negen 

poorten weergegeven.
143

 Het is dus waarschijnlijk dat de poortgebouwen zelf nog aanwezig 

waren waardoor ze nog steeds werden aangeduid op de kaart. Toch blijft de weergave van de 
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Hangewaertpoort met mensen op de brug vreemd. Wanneer men deze situatie vergelijkt met 

de situatie op de kaart van Ieper in de Flandria Illustrata van Sanderus (1640), is er een 

duidelijk verschil te zien. Op deze laatste kaart zijn er namelijk zes poorten te zien. De 

Hangewaertpoort en de Steendampoort worden hier niet meer aangeduid.
144

  

Thévelin en Destrée zijn dus in de fout gegaan door de Hangewaertpoort nog af te beelden als 

een toegankelijke poort.   

 

 Het wegennet 

 

Onder dit thema vallen de straten, pleinen, bruggen, privéwegen en het straatmeubilair. Bij de 

bruggen zijn er twee subthema‟s: in de binnenstad zijn er de kleine bruggen die over de rivier 

de Ieperlee lopen en dan de grote bruggen die over de gracht lopen naar de stad.
145

 De grote 

bruggen maken eigenlijk ook een deel uit van de stadspoorten aangezien op vele van deze 

bruggen een poortgebouw te zien is. Toch staan deze bruggen hier geklasseerd onder het 

wegennet, omdat ze vanuit de invalswegen naar de stad toegang boden tot de binnenstad. De 

straten en pleinen zijn op deze kaart opvallend leeg. Er worden praktisch geen mensen 

afgebeeld in deze ruimtes. Op enkele pleinen, zoals deze bij de vier grote kerken van de stad, 

zijn er enkele kleinere privéwegen weergegeven die de straten verbinden met de kerken. Het 

enige wat in deze straten wordt weergegeven is het straatmeubilair dat grotendeels bestaat uit 

waterputten.
146

 Er worden ook nog enkele trappen afgebeeld die toegang bieden aan bepaalde 

gebouwen. Rechts van de Lakenhalle staat op de Grote Markt een schandpaal afgebeeld.
147

 

Deze schandpaal of pilorijn was een symbool van de stedelijke rechtsmacht.
148

 De paal werd 

gebruikt om veroordeelden publiekelijk te laten vernederen door de gemeenschap.
149

 Nabij de 

Ieperlee staat een hijskraan weergegeven.
150

 Deze werd gebruikt om zware lasten op te hijsen 

naar de kade.
151
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Vooral de Grote Markt valt op als een grote lege ruimte in het midden van de stad. Dit geeft 

de kaart een eerder statisch karakter. De kaartmakers vonden het duidelijk niet zo belangrijk 

om ook het leven in de stad weer te geven. Wat telde was de stad met al haar belangrijke 

gebouwen en infrastructuur af te beelden en op die manier het belang van de stad Ieper te 

tonen.  

 

 De waterlopen 

 

In de stad wordt er ten eerste een rivier afgebeeld, de Ieperlee. Ze komt vanuit het noorden 

naar de stad en via een eerste waterpoort stroomt ze de stad binnen.
152

 Ter hoogte van de Sint-

Maartenskerk is er een aftakking van deze rivier te zien, die Scipleet wordt genoemd. Ze werd 

uitgegraven in de eerste helft van de 12
de

 eeuw. In die periode was de Ieperlee namelijk slecht 

bevaarbaar geworden. Dit kwam door het terugtrekken van het zeewater en de afzettingen in 

de bedding. In de binnenstad werd toen in de buurt van de Sint-Maartenskerk  een kanaal van 

de Ieperlee afgetakt, de Scipleet. De natuurlijke Ieperlee werd sindsdien de viese Ypre 

genoemd.
153

 

Ten tweede is er een grachtstructuur te zien rondom het Zaalhof of het grafelijk castrum. 

Deze gracht loopt echter ook verder en omsluit ook een stuk grond met enkele huizen erop, 

nabij het Zaalhof.
154

 Deze vlakte behoorde ook tot het grafelijke kasteel en werd het 

Groenplein genoemd. De gebouwen die erop staan waren de woningen van het personeel van 

de graaf.
155

 Het Zaalhof wordt in het voorlaatste hoofdstuk nog nader besproken. 

Een laatste onderdeel is een kleine vijver die te zien is naast een huis. Verder worden er geen 

waterstructuren meer afgebeeld in de stad zelf. 

 

 De groene ruimtes 

 

De groene ruimtes in de stad worden op verschillende manieren weergegeven. In de 

onbebouwde ruimtes doorheen de hele stad worden er vooral veel bomen en struiken 

afgebeeld. Langs de stadsomwalling en op de wal in het midden van de gracht staan eveneens 

heel wat struiken getekend. In het noorden van de stad wordt af en toe een grasveld 
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 Iweins d‟Eeckhoutte (A.). Notice sur le château des comtes de Flandre à Ypres, communément appelé 

Zaelhof. Antwerpen, 1861, p. 13. 
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weergegeven. In het water van de gracht staat er eveneens veel riet. De kaartmakers hebben 

duidelijk wel aandacht besteed aan de weergave van groene ruimtes in de stad. Al dit groen 

maakt bijna zo‟n 10 % uit van het stadsgebied.
156

 Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken 

is dit bij de gravure van Guillaume du Tielt een heel ander verhaal.  

 

 De perceelscheidingen 

 

Onder deze categorie vallen de vele afscheidingen tussen de percelen en de vele kleine 

poortjes die toegang bieden aan de binnenruimtes van de woonblokken. Daarnaast is er nog 

een subcategorie van de scheidingslijnen tussen de percelen.
157

 Hierbij is er namelijk een 

duidelijk onderscheid te zien tussen de percelen, maar zijn deze scheidingslijnen geen 

structuren zoals de afscheidingen, die eigenlijk muurtjes zijn, waarop bij sommige eveneens 

torentjes te zien zijn op de hoeken. Door de hoge graad van detaillering zijn deze 

perceelscheidingen goed op te merken over de hele kaart.  

 

4.2.2.4. Onderlinge verhoudingen van de thema‟s 

 

Om de verhoudingen tussen de thema‟s te bestuderen maak ik hier gebruik van de berekende 

percentages uit de onderstaande tabel. 

 

Thema Aantal pixels Percentage 

Onbebouwd 24.593 19,3 % 

Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

- markante bebouwing 

34.312 

31.500 

2812 

26,9 % 

24,7 % 

2,2 % 

Wegennet 15.660 12,3 % 

Stadsomwalling 28.414 22,3 % 

Groen 11.829 9,3 % 

Water 1686 1,3 % 

Perceelsafscheidingen 10.111 7,9 % 
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 Zie bijlage 36: De groene gebieden in de stad (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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 Zie bijlage 37: Afscheidingen met poortjes en de scheidingslijnen tussen de percelen (bewerking van het 

stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Varia 980 0,8 % 

Totaal 127.585 100 % 

 

Er zijn drie manieren om de stedelijke ruimte te bekijken.
158

 Ze geven elk een ander beeld 

weer van de ruimtelijke verhoudingen. Een eerste onderverdeling is er één tussen de 

bebouwing (27 %), de onbebouwde ruimte (19 %) en de stedelijke infrastructuren (53 %) 

waartoe de stadsomwallingen, het wegennet, de waterlopen, de groene ruimtes en de 

perceelscheidingen behoren. Deze laatste categorie van de infrastructuren vormt het grootste 

aandeel van de kaart, namelijk meer dan de helft. Volgens deze manier is er ook meer 

bebouwing op de kaart dan onbebouwde ruimte.  

 

Bij een tweede onderverdeling worden de stadsomwallingen en de perceelscheidingen 

geplaatst bij de bebouwde ruimte, die nu 57 % omvat, en de groene gebieden bij de 

onbebouwde ruimte (29 %). De stedelijke infrastructuren, namelijk het wegennet en de 

waterlopen, vormen bij deze onderverdeling een heel wat kleiner aandeel van de kaart (14 %). 

Deze manier om de stedelijke ruimte te bekijken, maakt het verschil tussen bebouwde ruimte 

en onbebouwde ruimte nog groter dan bij de eerste onderverdeling.  

 

Ten slotte kan men opteren voor een meer klassieke tweedeling: namelijk die tussen de 

bebouwde ruimte (57 %) en de onbebouwde ruimte. Wanneer men het wegennet en de 

waterlopen bij de onbebouwde ruimte neemt dan bekomt men een percentage van 43 %.  Ook 

bij deze onderverdeling is er meer bebouwde ruimte in de stad dan onbebouwde ruimte. 

 

Deze percentages kunnen echter geen juist beeld weergeven van het grondgebruik in de stad. 

Alle gebouwen, omwallingen, groene ruimtes en perceelscheidingen worden namelijk in 

opstand en dus driedimensionaal weergegeven. De rest op de kaart, namelijk het wegennet, de 

waterlopen en de onbebouwde ruimte, wordt afgebeeld als een plat vlak en moet dus wel 

overeenkomen met de werkelijke grondoppervlakte. Toch kunnen de percentages van deze 

laatste thema‟s geen juist beeld scheppen. De driedimensionaal weergegeven gebouwen en 

andere structuren nemen namelijk telkens een deel in van de ruimtes die als een plat vlak 

worden afgebeeld. Dit wil zeggen dat bij de klassieke onderverdeling het percentage van de 

bebouwde ruimte te hoog ligt en deze van de onbebouwde ruimte te laag. We kunnen de 
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 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, p. 32. 
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werkelijke percentages echter niet berekenen, maar volgens mij zal er niet zo‟n groot verschil 

bestaan tussen beide percentages. Dit zou dan willen zeggen dat bij de laatste onderverdeling 

het aandeel aan bebouwing dicht zal aanleunen bij dit van de onbebouwde ruimte. Het zou 

dus kunnen dat ongeveer de helft van het 16
de

-eeuwse Ieper bebouwd was en ongeveer de 

helft onbebouwd bleef. Maar dit laatste kunnen we dus hier niet bewijzen.  

 

4.2.3. Het thema „varia‟ 

 

De kaartelementen die zich onder dit thema bevinden kunnen ons weinig informatie bieden 

met betrekking tot de ruimtelijke analyse. Het zijn dus geen elementen die een vast onderdeel 

van de stedelijke ruimte vormen. Tot deze elementen behoren de letters en de zogenaamde 

roerende goederen.
159

 Tot deze laatste categorie behoren met betrekking tot deze kaart, 

mensen, dieren en een aantal boten.  

 

Deze gegevens zijn eigenlijk geen cartografische weergave. Maar door hun weergave wordt er 

wel een deel van de zogenaamde cartografische ruimte opgeofferd. 
160

 

Wat de letters betreft, staan er op de kaart de namen van acht van de negen stadspoorten 

afgebeeld: Boezingepoort, Diksmuidepoort, Torhoutpoort, Mesenpoort, Tempelpoort, 

Boterpoort, Elverdingepoort en de Steendampoort.
161

 

Slecht bij één stadspoort staat geen naam vermeld. Deze poort moet de Hangewaertpoort 

voorstellen. Het ontbreken van deze naam blijft een vreemd gegeven, maar het is misschien 

een verwijzing naar het feit dat deze poort niet meer in gebruik was in 1564. De 

Steendampoort staat echter wel met naam vermeld hoewel deze poort eveneens sinds 1480 

niet meer in gebruik was.  

De benamingen staan telkens aangegeven in de straten in de buurt van de betreffende 

stadspoort. In het midden van de kaart staat in een onbebouwd gedeelte achter een aantal 

huizen, nog één woord geschreven, waarvan ik echter de betekenis niet kon onderscheiden.
162
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 Vannieuwenhuyze (B.). Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Gent (onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, p. 40. 
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 Ibidem, p. 40. 
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 Zie bijlage 38: De acht geschreven namen van de stadspoorten  (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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 Zie bijlage 39: Het onbekende woord in het midden van de kaart (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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Waarom nu enkel deze woorden zijn opgenomen in de kaart is niet duidelijk. De kaartmakers 

vonden het precies nodig om de namen van de stadspoorten te vermelden, maar toch 

ontbreekt er dan één.  

De functie van de roerende goederen is ook niet altijd even duidelijk. Er staan een aantal 

mensen getekend in de straten, namelijk bij enkele kraampjes
163

, vermoedelijk een aantal 

zwanen in de grachten
164

 en een aantal boten in de Ieperlee.
165

 De kraampjes met de mensen 

erbij verwijzen duidelijk naar een markt. Op dit stadsplan staat verder geen uitleg bij deze 

marktkraampjes. Op het Ieperse plattegrond van Braun en Hogenberg echter staat op deze 

plaats „De Vischmaert’ vermeld.
166

 In deze straat werd dus de vismarkt gehouden. Diezelfde 

straat met de marktkraampjes is op het stadsplan van Thévelin-Destrée ook wat breder en 

verwijst dus duidelijk naar een functie van marktplaats.  

Dit kleine aandeel aan roerende goederen op de kaart maakt dit stadsplan niet echt levendig. 

Het plan blijft hoofdzakelijk een statisch gegeven en de kaartmakers vonden het duidelijk niet 

noodzakelijk om nog andere elementen weer te geven die wat meer leven zouden brengen in 

het stadsgebied.  

 

4.3. Besluit 

 

Zoals reeds meerdere keren werd vermeld bezit dit stadsplan van Thévelin-Destrée een hoge 

graad aan detaillering. Alle gebouwen en infrastructuren worden met veel detail weergegeven 

waardoor de kaart een sterk figuratief karakter krijgt. Zo worden de belangrijke gebouwen 

nauwgezet weergegeven en wordt er ook aandacht besteed aan het afbeelden van veel bomen, 

struiken en perceelscheidingen.  

De gedetailleerdheid van deze kaart beantwoordt aan het doel van de kaart, namelijk een 

belangrijk en machtig Ieper weergeven, ook al was de stad toen al over haar hoogtepunt heen. 

De gedetailleerde gebouwen op de kaart, zoals bijvoorbeeld de Lakenhalle, zijn dan vooral 

een verwijzing naar het glorieuze middeleeuwse verleden van de stad.  

De bebouwde ruimte met zijn vele details neemt meer dan de helft in van de binnenstad, 

terwijl de onbebouwde ruimte opmerkelijk leeg blijft. Er worden namelijk weinig elementen 
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 Zie bijlage 40: Mensen bij kraampjes in de straat (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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 Zie bijlage 41: Enkele zwanen in de gracht bij het Zaalhof (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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 Zie bijlage 42: Enkele boten in de Ieperlee (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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 Zie bijlage 43: Detail uit de kaart van Braun en Hogenberg, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De 

Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69.  
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weergegeven die de kaart een meer levendig karakter geven. Het feit dat slechts weinig 

mensen en andere roerende goederen op de kaart worden afgebeeld, bewijst dus dat het belang 

vooral lag bij een gedetailleerde presentatie van de markante gebouwen, huizen en andere 

structuren in de stad. Deze elementen tonen dan ook het best het belang van de stad aan.     

Of deze gedetailleerde kaart ook een betrouwbare weergave is van de stad Ieper kan nu nog 

niet worden gesteld. Hierover kan een vergelijking met andere bronnen zoals de gravure van 

Guillaume du Tielt meer inzicht bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

5. De kaartanalyse van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt 

 

5.1. Enkele algemene opmerkingen 

 

Net zoals bij het stadsplan van Thévelin-Destrée zijn er mij bij deze gravure enkele zaken 

opgevallen. Een eerste opvallend punt heeft betrekking op de graad van detaillering. Enerzijds 

kun je dit zien als een zeer gedetailleerde gravure want er zijn vele details die het beleg van 

1383 illustreren. Deze details, zoals bijvoorbeeld de vele soldaten, kampementen en 

oorlogstuig, staan hoofdzakelijk in het gebied tussen de eerste en tweede stadsomwalling. 

Anderzijds kan men ook concluderen dat deze gravure van Guillaume du Tielt minder 

gedetailleerd is dan het stadsplan van Thévelin-Destrée. Dit wordt echter ook beïnvloed door 

de scherpte van het ingescande beeldbestand van deze gravure. Deze scan was namelijk veel 

minder scherp en dus onduidelijker dan de scan van de kaart van Thévelin-Destrée. Dit 

maakte het niet mogelijk om zeer dicht te kunnen inzoomen op de kaart om zo de 

verschillende gebouwen meer in detail te kunnen bekijken. Dit had tot gevolg dat ik sommige 

details op de gravure niet goed kon analyseren en dus ook niet altijd kon achterhalen wat ze 

precies voorstelden.  

Toch meen ik te kunnen vaststellen dat deze gravure van Guillaume du Tielt minder 

gedetailleerd getekend is dan de kaart van Thévelin-Destrée. De afmetingen van deze gravure 

zijn ook veel kleiner dan die van het stadsplan van Thévelin-Destrée, zo‟n 17,2 x 20,3 cm ten 

opzichte van 172 x 113 cm.
167

 Dit beïnvloedde de graad van detaillering enorm.  

 

Een tweede opmerking bij deze gravure is het toch wel opvallende verschil in verhouding van 

de gebouwen en andere kaartelementen tussen binnen- en buitenstad. De gebouwen in de 

binnenstad zijn kleiner afgebeeld in verhouding tot deze in het gebied buiten de eerste 

omwalling. Dit valt vooral op wanneer men de tentenkampen van de belegeraars in de 

buitenwijken bekijkt. Deze worden namelijk veel groter voorgesteld dan de huizen in de 

binnenstad. Sommige van deze tentenkampen zijn zelfs even groot of zelfs groter 
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weergegeven dan de kerken in de binnenstad. Hetzelfde verschil geldt voor de huizen in de 

buitenwijken ten opzichte van deze in de binnenstad. Dit verschil in verhouding doet 

vermoeden dat de gebruikte schaal voor deze gravure niet uniform werd doorgetrokken over 

heel de kaart. Alle kaartelementen die worden afgebeeld in het gebied buiten de eerste 

stadsomwalling zijn zichtbaar groter in verhouding tot alle afgebeelde gebouwen in de 

binnenstad.  

Dit wijst duidelijk op het beoogde doel van deze gravure, namelijk de gebeurtenissen van het 

beleg van de stad opnieuw onder de aandacht van de Ieperlingen te brengen.  

Wat de betrouwbaarheid van de weergave van deze buitenwijken betreft, kan niet zo veel 

worden gezegd. Deze gravure is namelijk de enige kaart die een afbeelding weergeeft van 

deze buitenwijken en de bijhorende kerken. Over deze buitenwijken is uiteindelijk niet veel 

geweten. Nu weet men waar ze ongeveer gesitueerd waren en langs welke wegen ze 

ontstonden, maar verder is er slechts weinig over bekend. Enkel de Sint-Michielsparochie 

werd grondiger bestudeerd dankzij een archeologisch onderzoek dat werd verricht vanaf 1993 

in de Verdronken Weiden. Deze Verdronken Weiden omvatten echter niet het hele gebied van 

de parochie. De archeologische opgravingen moesten ook snel gebeuren door het uitgraven 

van dat spaarbekken.
168

 Dit onderzoek biedt niet onmiddellijk veel meer informatie over het 

uitzicht van deze parochie zodat we die zouden kunnen vergelijken met wat er op de gravure 

van Guillaume du Tielt staat afgebeeld.  

Over de betrouwbaarheid van de weergave van de binnenstad op deze gravure kan meer 

worden gezegd. Hieronder volgt mijn analyse van deze gravure volgens de methode van de 

Digitale Thematische Deconstructie. 

 

5.2. Thematische onderverdeling 

5.2.1. Thema‟s en subthema‟s 

  

Net zoals bij de analyse van het stadsplan van Thévelin-Destrée volgens de methode van de 

Digitale Thematische Deconstructie zijn er bij de gravure van Guillaume du Tielt een aantal 

thema‟s en subthema‟s naar voren gekomen. Om de beide kaarten op gelijke basis te kunnen 

vergelijken, heb ik ervoor gekozen om de eerste stadsomwalling als afbakening te nemen. Op 
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de gravure van Guillaume du Tielt staan er echter veel meer elementen, zoals de hele 

omgeving buiten de eerste stadsomwalling met de buitenwijken en de tweede 

verdedigingsgordel. Aangezien de binnenstad met de eerste omwalling het belangrijkst is voor 

de vergelijking tussen beide kaarten, heb ik mij tijdens mijn analyse met Adobe® 

Photoshop® hoofdzakelijk geconcentreerd op het gebied van de binnenstad. Net zoals bij de 

kaart van Thévelin-Destrée leverde dit acht verschillende thema‟s op.  

Het aantal subthema‟s bij deze gravure komt min of meer overeen met deze van het stadsplan 

van Thévelin-Destrée. Toch zijn er minder details die men kan categoriseren onder deze 

subthema‟s aangezien het ingescande beeldbestand van deze gravure onscherp is.  

 

1. Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

 hoekhuizen 

 dwarshuizen 

 diephuizen 

 binnenblok 

- markante bebouwing 

 kerken 

 kloosters 

 windmolens 

 Lakenhalle  

 Zaalhof 

 andere 

2. Eerste stadsomwalling 

- dubbele gracht 

- aarden wal 

- stadspoorten 

- aarden muur  

- torens 

- patrouilleweg 

- waterpoort 

- kanonnen 

 

3. Wegennet 
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- straten 

- pleinen 

- bruggen 

 bruggen in de binnenstad 

 bruggen aan de invalswegen 

- straatmeubilair 

4. Water 

- rivier  

- gracht 

5. Groen 

- bomen 

- gras 

- veldmeubilair 

6. Onbebouwd 

7. Perceelscheidingen  

- afscheidingen 

- poortjes 

8. Varia 

- letters 

- onbekend 

- roerende goederen 

 

5.2.2. Grootte en onderlinge verhouding van de thema‟s 

 

Ook bij deze kaart kan men via het computerprogramma Adobe® Photoshop® het aantal 

pixels tellen, zowel van de hele kaart, als van de verschillende thema‟s en subthema‟s. De 

binnenstad, inclusief de eerste stadsomwalling, telt zo 78.564 pixels. 

 

Thema Aantal pixels Percentage 

 

1. Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

 

25.487 

22.343 

 

32,4 % 

28,4 % 
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 hoekhuizen 

 dwarshuizen 

 diephuizen 

 binnenblok 

- markante bebouwing 

 kerken 

 kloosters 

 windmolens 

 Lakenhallen 

 Zaalhof 

 andere  

 

4221 

6379 

7655 

4088 

3144 

1846 

473 

158 

451 

93 

123 

5,4 % 

8,1 % 

9,7 % 

5,2 % 

4 % 

2,3 % 

0,6 % 

0,2 % 

0,6 % 

0,1 % 

0,2 % 

 

2. Eerste stadsomwalling 

- dubbele gracht  

- aarden wal 

- stadspoorten 

- aarden muur 

- torens 

- patrouilleweg 

- waterpoort 

- kanonnen 

 

 

20.410 

11.227 

2782 

1060 

2978 

143 

1790 

149 

281 

 

25,9 % 

14,3 % 

3,5 % 

1,3 % 

3,8 % 

0,2 % 

2,3 % 

0,2 % 

0,4 % 

 

3. Wegennet 

- straten 

- pleinen 

- bruggen in de binnenstad 

- bruggen aan de invalswegen 

- straatmeubilair 

 

 

11.622 

8723 

1801 

212 

720 

166 

 

14,8 % 

11,1 % 

2,3 % 

0,3 % 

0,9 % 

0,2 % 

 

4. Water 

 

1442 

 

1,8 % 
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- rivier 

- gracht 

 

1177 

265 

1,5 % 

0,3 % 

 

5. Groen 

- bomen 

- gras 

- veldmeubilair 

 

 

1098 

639 

245 

214 

 

1,4 % 

0,8 % 

0,3 % 

0,3 % 

 

6. Onbebouwd 

 

 

12.507 

 

15,9 % 

 

 

7. Perceelscheidingen 

- afscheidingen 

- poortjes 

 

 

4560 

4468 

92 

 

5,8 % 

5,7 % 

0,1 % 

 

8. Varia 

- letters 

- onbekend 

- roerende goederen 

 

 

1438 

39 

369 

1030 

 

1,8 % 

0 % 

0,5 % 

1,3 % 

 

 

Totaal 

 

78.564 

 

100 % 

 

Net zoals bij de analyse van het stadsplan van Thévelin-Destrée kunnen er bij deze gravure 

drie overkoepelende categorieën worden onderscheiden: de bebouwing, de onbebouwde 

ruimte en de stedelijke infrastructuren.  
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5.2.2.1. De bebouwing 

 

Onder de categorie bebouwing behoren ten eerste de private gebouwen, namelijk de huizen en 

woningen die zichtbaar zijn op de kaart. Zij vormen het subthema „stereotiepe bebouwing‟. 

Deze huizen heb ik nogmaals onderverdeeld in hoekhuizen, dwarshuizen, diephuizen en de 

huizen in het binnenblok.
169

 Ook hier is het stadsgebied opgedeeld in verschillende 

woonblokken, waarbij langs de meeste zijden bebouwingslinten te zien zijn. Af en toe worden 

ook huizen afgebeeld binnenin zo‟n woonblok. De bebouwingslinten langs de zijden van de 

verschillende bouwblokken worden af en toe onderbroken door bijvoorbeeld muurtjes of 

poortjes. De woonblokken die langs de stadsomwalling liggen hebben geen huizen langs deze 

zijde.
170

 Het valt op dat de linkeronderhoek van de afgebeelde stad op de kaart duidelijk 

minder sterk bebouwd is. Ook in de rechterbovenhoek staan minder huizen afgebeeld.  

 

Er is een groot verschil merkbaar tussen de huizen onderling. Er zijn huizen die zeer 

rudimentair getekend staan, enkel gevels en daken en andere die wat meer gedetailleerd zijn, 

namelijk met een aanduiding van vensters en deuren. Er zijn echter geen trapgevels 

herkenbaar zoals bij het stadsplan van Thévelin-Destrée. De graad van detaillering is dus 

duidelijk minder hoog. De meer rudimentair getekende huizen vormen het grootste aandeel.
171

 

Aan de Grote Markt en langs de grotere straten zijn er meer gedetailleerde en grotere huizen 

te zien.
172

 Dezelfde uitleg zoals bij het stadsplan van Thévelin-Destrée is hier van toepassing. 

De rijkdom en de economische groei die de stad kende in de Middeleeuwen maakte het de 

elite van de stad mogelijk om grote huizen te bouwen in het stadscentrum.
173

 Dus naarmate 

men het centrum naderde, weerspiegelde de rijkdom van de stad zich in ruime woningen en 

grote openbare gebouwen zoals de Lakenhalle. Bij de kaartanalyse van het stadsplan van 

Thévelin-Destrée heb ik het kasselrijhuis vermeld als een voorbeeld van zo‟n groot en 

opvallend gebouw aan de Grote Markt. Op de gravure van Guillaume du Tielt is er op 

dezelfde plaats aan de markt eveneens een groot huis te zien. Dit huis heeft echter niet 
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 Zie bijlage 44: De verschillende types van stereotiepe bebouwing (bewerking van de gravure over het beleg 

van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 45: Huizenblokken zonder bebouwingslinten langs de kant van de stadsomwalling (bewerking van 

de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 46: Rudimentaire huizen in de binnenstad (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 47: Meer gedetailleerde huizen aan de Grote Markt (bewerking van de gravure over het beleg van 

Ieper van Guillaume du Tielt).  
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dezelfde graad aan detaillering zoals bij de kaart van Thévelin-Destrée, waardoor het moeilijk 

is om details te onderscheiden.
174

  

Guillaume du Tielt heeft duidelijk wat meer aandacht besteed aan het tekenen van deze 

grotere huizen. Maar in het algemeen lijkt Guillaume du Tielt zich toch minder te hebben 

beziggehouden met de weergave van de huizen in de binnenstad. De graad van detaillering is 

niet erg hoog en sommige woningen zijn zelfs zeer rudimentair getekend.   

Een ander verschil betreft de grootte van de afgebeelde huizen. Op bepaalde delen van de 

kaart zijn de huizen namelijk kleiner afgebeeld dan elders op de kaart. Hier zit geen vast 

patroon in. In het bovenste gedeelte van de binnenstad zijn de meeste huizen kleiner 

weergegeven, maar toch zitten er af en toe grotere woningen tussen. Dat er bovenaan de 

binnenstad kleinere huizen staan weergegeven, zou kunnen de indruk wekken dat het om een 

kaart in vogelperspectief gaat, maar dit is niet het geval. In het onderste gedeelte van de 

binnenstad staan er namelijk ook veel kleinere huizen afgebeeld tussen grotere woningen. 

Deze soms slordige en verschillende weergave van de huizen en hun onderlinge verhoudingen 

toont aan dat Guillaume du Tielt hieraan minder aandacht heeft besteed en dat deze weergave 

van de binnenstad duidelijk minder belangrijk was dan de weergave van het beleg van de stad.  

 

Als tweede onderdeel van de categorie bebouwing is er de markante bebouwing. Net zoals bij 

het stadsplan van Thévelin-Destrée vallen de religieuze gebouwen het meest op. In de 

binnenstad heb ik 14 kerken of kerkjes kunnen aanduiden. Daarnaast zijn er nog twee 

kloosters te zien die bestaan uit een kerk met bijgebouwen.
175

 

Hoewel gebouwen zoals de Lakenhalle en de vier grote Ieperse kerken meer gedetailleerd 

staan afgebeeld dan andere gebouwen, valt het ook hier op dat de graad van detaillering heel 

wat minder is dan bij het stadsplan van Thévelin-Destrée.  

 

5.2.2.2. De onbebouwde ruimte 

 

De tweede grote categorie is deze van de onbebouwde ruimte, dit zijn de lege ruimtes in het 

stadsgebied. Al deze vlakken worden niet in één homogeen kleur weergegeven. De beige 

hoofdkleur wisselt zich af met grijze en zwarte tinten. Het gescande beeldbestand van deze 
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 Zie bijlage 48: Het kasselrij-huis aan de Grote Markt (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 49: 14 kerken en 2 kloosters in de binnenstad (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper 

van Guillaume du Tielt).  
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kaart is echter niet scherp genoeg om te kunnen opmaken wat deze kleurverschillen 

betekenen. Vermoedelijk duiden ze op verschillen in grondgebruik. In de linkeronderhoek van 

het stadsgebied zijn duidelijk verschillende percelen waar te nemen. Uit de verschillende 

kleurschakeringen is echter niet op te maken wat de functie van deze onbebouwde ruimte in 

dit stadsdeel was. In ieder geval staan in dit deel van de stad minder huizen afgebeeld. 

Misschien betreffen de lege gebieden hier akkerland of weiland. In dit gedeelte van de stad, 

namelijk de linkeronderhoek op de kaart, is ook meer onbebouwde ruimte te zien dan elders 

in de stad en staan er minder huizen in dit stadsgedeelte.
176

  

 

5.2.2.3. De stedelijke infrastructuren 

 

 De stadsomwallingen 

 

Omdat ik mij tijdens mijn analyse geconcentreerd heb op de afgebeelde binnenstad, bespreek 

ik hier enkel de eerste stadsomwalling. Deze omwalling vormt een duidelijk zichtbaar 

element op de kaart. Vooral de dubbele gracht met de aarden wal vallen hierbij op.
177

 De 

muur en de patrouilleweg zijn niet altijd even duidelijk te onderscheiden. Soms wordt het 

zicht op de omwalling ook belemmerd door de afgebeelde soldatengroepen van het beleg. Dit 

is vooral het geval aan de linkerkant van de binnenstad. Op de omwalling zelf staan er ook 

verschillende kanonnen getekend die dus duidelijk deel uitmaken van de verdediging van de 

stad tegen de aanstormende belegeraars.
178

 Deze omwalling dateert van het begin van de 13
de

 

eeuw toen graaf Ferrand van Portugal het bevel gaf om een dubbele gracht met daarachter een 

aarden wal aan te leggen. Water was namelijk een uitstekend verdedigingsmiddel aangezien 

Ieper in een laag en waterrijk gebied gelegen was.
179
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 Zie bijlage 50: De onbebouwde ruimte linksonder in de binnenstad (bewerking van de gravure over het beleg 

van Ieper van Guillaume du Tielt).  
177

 Zie bijlage 51: De gracht van de eerste stadsomwalling met de aarden wal in het midden (bewerking van de 

gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 52: De muur, de patrouilleweg en de kanonnen op de muur (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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13. 



62 

 

Een ander belangrijk element van de stadsomwallingen zijn natuurlijk de stadspoorten. Op 

deze gravure heb ik er negen geteld.
180

 Dit lijkt echter niet overeen te komen met wat de 

historische literatuur hierover vermeldt. Aangezien deze gravure een beeld weergeeft van de 

stad Ieper ten tijde van het beleg in 1383, moet deze kaart dan ook de stad in deze periode, 

namelijk eind 14
de

 eeuw, weergeven. Ten tijde van het beleg zou de stad tien stadspoorten 

moeten gehad hebben: de Boezingepoort, de Diksmuidepoort, de Torhoutpoort, de 

Hangewaertpoort, de Komenpoort, de Mesenpoort, de Tempelpoort, de Boterpoort, de 

Elverdingepoort en de Steendampoort.
181

 Op deze gravure van Guillaume du Tielt staat de 

Komenpoort echter niet afgebeeld. Deze poort lag tussen de Hangewaertpoort en de 

Mesenpoort. Op de plaats waar deze poort zich moet situeren is op de kaart enkel een grote 

groep van soldaten te zien.
182

 Nu is het mogelijk dat deze getekende groep soldaten de stad 

binnenstormt via deze Komenpoort en daarom het zicht belemmert. Maar de andere groepen 

soldaten die de gracht oversteken worden niet afgebeeld bij een poort en brug. Deze groepen 

lijken als het ware het water over te steken. Er zijn dus twee mogelijkheden: ofwel heeft 

Guillaume du Tielt deze poort niet afgebeeld omdat hij juist op die plek een groep soldaten 

tekende die via de brug en de poort de stad bestormden, ofwel is hij de Komenpoort vergeten 

af te beelden. Het is zo dat in de tijd van Guillaume du Tielt, namelijk het begin van de 17
de

 

eeuw, deze Komenpoort niet meer als een stadspoort werd gebruikt. Ze werd namelijk ten 

tijde van de bouw van de Bourgondische omwallingen, in 1395, gesupprimeerd waardoor er 

enkel nog een kleine doorgang overbleef.
183

 Dit kan er dus op wijzen dat Guillaume du Tielt 

zich bij het opmaken van deze gravure toch heeft laten leiden door de bestaande situatie in 

zijn tijd en zich niet heeft gehouden aan de situatie in 1383. 

 

 Het wegennet 

 

Het wegennet valt bij deze gravure uiteen in de straten en pleinen, bruggen en het 

straatmeubilair. De bruggen zijn net zoals bij het stadsplan van Thévelin-Destrée opgedeeld in 

twee subthema‟s. Er zijn enerzijds de kleinere bruggen in de binnenstad die over de rivier, de 
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 Zie bijlage 53: De negen stadspoorten van de eerste stadsomwalling (bewerking van de gravure over het beleg 

van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 
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 Zie bijlage 54: De plaats waar de Komenpoort zou moeten gelegen zijn (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Ieperlee, lopen. Anderzijds zijn er nog de grotere bruggen die over de gracht heenlopen en 

toegang bieden tot de binnenstad.
184

 

Over de straten en pleinen valt niet zo veel te zeggen. Tot de pleinen behoren de Grote Markt 

en de ruimtes rond de vier grote Ieperse kerken: de Sint-Maartenskerk, de Sint-Jacobskerk, de 

Sint-Pieterskerk en de Sint-Niklaaskerk. In de straten staan af en toe mensen afgebeeld, zoals 

bij de Boezingepoort. Op deze plaats zijn dit waarschijnlijk groepen soldaten. Dit is wederom 

een verwijzing naar het beleg van de stad. Op de Grote Markt staat er heel wat meer 

afgebeeld. Zo staan er grote groepen mensen en zelfs iemand te paard weergegeven. Deze 

afgebeelde mensen behoren echter niet tot de stedelijke infrastructuren. Ze belemmeren 

eigenlijk het zicht op de straten en pleinen zelf doordat ze een deel van de ruimte innemen. 

Wat wel tot de infrastructuur van het wegennet behoort is het straatmeubilair. Dit zijn vaste 

elementen die op de straten en pleinen worden weergegeven. Op de Grote Markt staan een 

galg en een schandpaal getekend.
185

 Deze schandpaal staat trouwens ook op het stadsplan van 

Thévelin-Destrée. De galg op de Grote Markt wordt ook vermeld in het dagboek van Galbert 

van Brugge dat hij schreef naar aanleiding van de moord op graaf Karel de Goede in 1127. In 

het dagboek wordt de executie van één van de hoofdschuldigen van deze moord beschreven 

en uit het verhaal blijkt dat deze galg reeds voor de executie was opgesteld op de markt. 

Galbert heeft een zeer nauwkeurige beschrijving van deze executie en daaruit kan worden 

afgeleid dat het om een „halskluisterhoutkaak‟ gaat. Dit strafinstrument was geëvolueerd uit 

een onderdeel van de galg, namelijk de galgladder. Het werd gebruikt als instrument om de 

schandstraf en de doodstraf mee uit te voeren. In de 13
de

 eeuw werd dit toestel meestal 

vervangen door de schandpaal maar in Ieper was dit pas in 1456 het geval.
186

 Op de gravure 

van Guillaume du Tielt  kan de weergegeven galg dus deze zogenaamde 

„halskluisterhoutkaak‟ zijn.  

Verder staan er nog vele waterputten doorheen de straten afgebeeld. Tussen de Sint-

Maartenskerk en de rivier, de Ieperlee, is er ook een hijskraan te zien.
187

 Voor de rest blijft het 

grootste deel van het wegennet een lege ruimte. Toch heeft Guillaume du Tielt geprobeerd om 

er wat meer leven in te brengen en het beleg van de stad te tonen door veel mensen en 

soldaten weer te geven.  
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 Zie bijlage 55: Grote en kleine bruggen (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du 

Tielt).  
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 Zie bijlage 56: De Grote Markt met in het midden een galg en schandpaal en vele mensen (bewerking van de 
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 Zie bijlage 57: De hijskraan aan de Ieperlee (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  
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 De waterlopen 

 

Tot deze categorie van de stedelijke infrastructuren behoren er niet zoveel kaartelementen. In 

de stad is te zien hoe een rivier, de Ieperlee zich een weg baant doorheen de binnenstad. 

Buiten de eerste omwalling is reeds te zien hoe deze rivier vanuit het noorden de stad nadert. 

Ze komt de stad binnen via een waterpoort in de stadsomwalling. Ter hoogte van de Sint-

Maartenskerk is de aftakking, Scipleet genaamd, van deze rivier duidelijk te zien. De Ieperlee 

verlaat de binnenstad opnieuw via een waterpoort in de omwalling en mondt zo uit in de 

dubbele gracht.  

Tot deze categorie behoort eveneens een grachtstructuur. Deze is te zien rondom het Zaalhof 

ofwel het grafelijke castrum en diende dus als een verdedigingsstructuur. Over dit Zaalhof en 

de gracht volgt er meer uitleg in het voorlaatste hoofdstuk. 

Verder zijn er geen waterlopen meer te onderscheiden. De aanwezige waterlopen in de 

binnenstad worden in een donkere kleur weergegeven, bijna zwart. Dit zorgt ervoor dat ze 

goed te onderscheiden zijn van de andere kaartelementen zoals de straten en de onbebouwde 

ruimte.
188

  

 

 De groene ruimtes 

 

Op deze gravure is het opvallend dat er maar weinig groene gebieden in de stad zijn 

afgebeeld. Het enige wat wordt getekend zijn bomen en af en toe een klein grasveldje. Hierbij 

valt ook op dat deze bomen zich vooral bevinden in het bovenste gedeelte van de binnenstad. 

De bomen staan vooral in de buurt van kerken en kloosters of op grotere onbebouwde ruimtes 

in de stad.
189

 Verder valt op dat het onderste gedeelte van de binnenstad praktisch geen groene 

ruimtes kent. Enkel nabij de Sint-Pieterskerk staan er enkele bomen. Het lijkt mij echter nogal 

onwaarschijnlijk dat er zo weinig groene gebieden in de binnenstad waren. De enkele bomen 

die getekend staan, lijken eerder zomaar geplaatst, waardoor de getekende groene ruimtes 

volgens mij niet echt met de werkelijkheid kunnen overeenkomen. Guillaume du Tielt heeft 

hieraan duidelijk minder aandacht besteed dan aan de weergave van de vele kaartelementen 

met betrekking tot het beleg van de stad.  
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 Zie bijlage 58: De Ieperlee en de gracht rond het Zaalhof (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper 

van Guillaume du Tielt).  
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 Zie bijlage 59: De groene ruimte in de binnenstad, omringd door de gracht van de eerste omwalling 

(bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 De perceelscheidingen 

 

Tot deze categorie behoren de afscheidingen tussen de percelen en de vele kleine poortjes die 

onder andere toegang verlenen aan de binnenblokken. Er zijn op deze gravure niet zoveel 

afscheidingen en poortjes te zien. Door de slechte kwaliteit van de scan van deze kaart is het 

soms moeilijk te onderscheiden waar nu precies een afscheiding is te zien. Het zijn er in ieder 

geval minder dan op het stadsplan van Thévelin-Destrée, wat wederom wijst op een lagere 

graad van detaillering bij deze gravure.
190

  

 

5.2.2.4. Onderlinge verhoudingen van de thema‟s 

 

Om de verhoudingen tussen de verschillende ruimtelijke categorieën te bestuderen maak ik 

ook hier gebruik van de berekende percentages uit de onderstaande tabel.  

 

Thema Aantal pixels Percentage 

Onbebouwd  12.507 15,9 % 

Bebouwing 

- stereotiepe bebouwing 

- markante bebouwing 

25.487 

22.343 

3144 

32,4 % 

28,4 % 

4 % 

Wegennet 11.622 14,8 % 

Eerste stadsomwalling 20.410 25,9 % 

Groen 1098 1,4 % 

Water 1442 1,8 % 

Perceelscheidingen 4560 5,8 % 

Varia 1438 1,8 % 

Totaal 78.564 100 % 

 

Er zijn dus drie manieren om de afgebeelde stedelijke ruimte te analyseren.
191

 De eerste 

manier volgt de onderverdeling die hierboven reeds vermeld staat: bebouwing (32,4 %), 

onbebouwde ruimte (16 %) en stedelijke infrastructuren (stadsomwallingen, wegennet, 
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 Zie bijlage 60: Perceelscheiding met poortje in het midden (bewerking van de gravure over het beleg van 

Ieper van Guillaume du Tielt).  
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doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, p. 32.  
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waterlopen, groene gebieden en de perceelsafscheidingen) (50 %). De infrastructuren nemen 

hier het grootste gedeelte in beslag. De onbebouwde ruimte komt overeen met minder dan een 

vijfde van het stadsgebied en de bebouwing komt op een derde.  

 

Een andere manier om de onderverdeling in de ruimtelijke elementen op de kaart te bekijken, 

geeft een ander onderscheid. De bebouwde ruimte, nu met de stadsomwallingen en de 

perceelsafscheidingen erbij bedraagt hier nu 64 %. De onbebouwde ruimte, nu samen met de 

groene gebieden, neemt 17,3 % in beslag. De stedelijke infrastructuren, namelijk het 

wegennet en de waterlopen nemen bij deze onderverdeling slechts 16, 6 % in beslag. 

  

Een laatste opdeling die men kan kiezen is de klassieke tweedeling tussen bebouwde en 

onbebouwde ruimte. De bebouwing (64 %) neemt hier duidelijk het grootste gedeelte in van 

het stadsgebied ten opzichte van de onbebouwde ruimte (34 %). Volgens deze waarden was 

ongeveer twee derde van de stad bebouwd, terwijl een derde onbebouwd bleef. 

 

Het is moeilijk te stellen welke van de drie onderverdelingen het best de realiteit weergeeft. 

Er moet namelijk rekening worden gehouden met het feit dat alle bebouwing, alsook de 

stadsomwallingen, de groene ruimtes en de perceelscheidingen driedimensionaal worden 

weergegeven, terwijl het stadsoppervlak zelf, waaronder de onbebouwde ruimte, de straten en 

de waterlopen, als een plat vlak wordt afgebeeld. Het percentage aan bebouwing is dan in 

geen enkele onderverdeling realistisch. Door de driedimensionale weergave van de 

bebouwing wordt steeds een deel van de ruimte van de onbebouwde gebieden op de kaart 

ingenomen. Dit zorgt ervoor dat het percentage van de bebouwing te hoog ligt, terwijl het 

percentage van de onbebouwde ruimte dan weer te laag ligt. Dit maakt dat eigenlijk geen 

enkel van de drie onderverdelingen een echt realistisch beeld weergeeft van de bebouwde en 

onbebouwde ruimte. Deze percentages kunnen echter wel een beeld geven van de visie van 

Guillaume du Tielt en aanduiden waar hij meer of minder aandacht voor had. Zo is reeds 

gebleken dat hij niet veel aandacht heeft geschonken aan het weergeven van groene ruimtes in 

de stad. Ook zijn weergave van de huizen in de stad verloopt nogal grillig. De verhoudingen 

tussen de woningen verschillen zeer vaak, alsook de graad van detaillering. Het beoogde doel 

van deze kaart was de legendarische gebeurtenissen van het beleg in de verf te zetten en dit 

zal waarschijnlijk een accurate weergave van de stad in de weg hebben gestaan.  
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5.2.3. Het thema „varia‟ 

 

Net zoals bij het stadsplan van Thévelin-Destrée vormen ook hier letters en roerende goederen 

een onderdeel van dit thema. Het zijn wederom elementen op de kaart die geen deel uitmaken 

van de hierboven besproken ruimtelijke elementen.  

 

De letters die worden weergegeven op de kaart hebben een verwijzende rol. Ze verbinden 

namelijk de cartografische weergave met talige begrippen die in een legende onderaan de 

kaart te vinden is. In het stadsgebied zelf staan er slechts twee letters, de „A‟ en de „D‟.
192

 De 

andere letters bevinden zich in het gebied buiten de eerste stadsomwalling. De letters 

verwijzen echter niet altijd naar een gebouw. Vaak verwijzen ze naar gebeurtenissen over het 

beleg van de stad, die op verschillende momenten plaatsvonden. Deze afgebeelde letters 

hebben dus een duidelijk doel, namelijk verwijzing naar de legende. Ze nemen echter wel een 

deel van de plaats in van de afgebeelde ruimtelijke elementen op de kaart.  

 

Ook op deze gravure zijn er verschillende roerende goederen afgebeeld. Enkele dieren, 

waarschijnlijk zwanen, staan getekend in de gracht. Andere, zoals de vele mensen, hebben 

hier waarschijnlijk de functie om een levendig tafereel te scheppen.  

De mensen op de Grote Markt en deze in de dubbele gracht staan namelijk afgebeeld bij 

respectievelijk de letters „A‟ en „D‟. Beide letters verwijzen naar een gebeurtenis die te maken 

heeft met het beleg van Ieper. De „A‟ is een verwijzing naar de Grote Markt.  

De „D‟ verwijst naar het mirakel van de jonge maagd dat werd afgebeeld in de gracht. Dit is 

een volkse legende over de wonderbaarlijke redding van de drenkelinge Maria Fierin. Zij 

vluchtte voor de aankomende Engelsen en Gentenaren maar raakte de gracht niet over. Ze riep 

hierbij Onze-Lieve-Vrouw aan die haar vervolgens in een bootje kwam helpen. Deze legende 

ligt mee aan de basis van de lokale verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine.
193

   

Net zoals op het stadsplan van Thévelin-Destrée worden op deze kaart enkele mensen bij 

kraampjes afgebeeld. Ze staan in dezelfde straat als op de kaart van Thévelin-Destrée en deze 

straat is hier ook wat breder, wat dus ook verwijst naar de aanwezigheid van een markt.
194
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 Zie bijlage 61: De letter „A‟ op de markt en de letter „D‟ in de gracht rondom de binnenstad (bewerking van 

de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 
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 Zie bijlage 62: Mensen bij kraampjes in de straten (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  
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5.3. Besluit 

 

Zoals reeds meerdere keren werd herhaald, werd deze gravure opgemaakt als illustratie bij het 

werk van Adriaen van Schrieck. Van Schrieck wou met zijn werk de herinnering aan de 

legendarische gebeurtenissen van het beleg in 1383 opnieuw ter herinnering brengen. 

Guillaume du Tielt streefde met deze gravure hetzelfde doel na. Het beleg van Ieper hangt 

eveneens nauw samen met de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, waardoor er ook 

elementen worden afgebeeld die verwijzen naar haar invloed op het verloop van het beleg, 

zoals de hierboven vermelde redding van Maria Fierin. De gravure krijgt op die manier een 

meer levendig karakter en is hierdoor niet enkel een statische weergave van de binnenstad en 

de buitenwijken.  

Dergelijke prenten, zoals deze gravure, waren geliefd in de 16
de

 eeuw. Toen gebeurde het 

vaak dat belegeringen en veldslagen werden afgebeeld. Aangezien dergelijke scènes zich vaak 

afspeelden in en rond een stad, bevatten zulke prenten vaak ook een afbeelding van de stad in 

kwestie. Margry vermeldde hierbij dat zulke prenten vaak nogal onbetrouwbaar of zelf 

helemaal verzonnen waren. Hij vermeldde echter ook dat er toen nog niet veel onderzoek naar 

dergelijke prenten was gedaan.
195

  

Deze gravure van Guillaume du Tielt had dus het duidelijke doel om de gebeurtenissen van 

het beleg van Ieper in de verf te zetten. De kaart bevat daarom ook een weergave van de stad 

zelf. Of dit nu een onbetrouwbare weergave is van de stad, zoals Margry het zou stellen, kan 

nu nog niet met zekerheid gesteld worden. In ieder geval is duidelijk dat Guillaume du Tielt 

niet altijd evenveel aandacht heeft gestopt in de weergave van bepaalde stadselementen, zoals 

de groene gebieden. De lagere graad van detaillering in de binnenstad duidt ook reeds op het 

mindere belang van een goede weergave van de stad. Toch kunnen deze conclusies nog geen 

uitsluitsel bieden over de betrouwbaarheid van deze gravure als afbeelding van de stad. 

Daarom worden in een volgend hoofdstuk de resultaten van de analyse van deze gravure 

vergeleken met die van het stadsplan van Thévelin-Destrée.  
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 Margry (P.J.). “De ontwikkeling van de stadsplattegrond.” In: Margry (P.J.), e.a. Stadsplattegronden. Werken 

met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek. Hilversum, 1987, p. 13. 
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6. Vergelijkende studie tussen het stadsplan van 

Thévelin-Destrée (1564) en de gravure van 

Guillaume du Tielt (1610) 

 

6.1. Algemene vergelijking tussen beide kaarten in hun geheel 

 

Wanneer men de twee kaarten die hier worden besproken naast elkaar legt, zijn er 

onmiddellijk een aantal gelijkenissen en verschillen die in het oog springen. Deze 

opmerkingen hebben betrekking op het algemene uitzicht van de kaarten en gaan nog niet in 

detail. Pas in een volgend punt worden de kaarten onder de loep genomen en komen de 

gelijkenissen en verschillen tussen de individuele kaartanalyses uit de vorige twee 

hoofdstukken aan bod. 

 

6.1.1. Gelijkenissen 

 

 Oriëntatie 

 

Allebei de kaarten hebben een zelfde oriëntatie. Het bovenste deel van de kaart komt namelijk 

overeen met het geografisch noordwesten van de stad.  Deze oriëntatie werd eveneens bij 

andere bekende plattegronden van Ieper gebruikt, zoals bijvoorbeeld de Ieperse plattegronden 

van Braun en Hogenberg
196

, Sanderus
197

 en Ludovico Guicciardini
198

.  

 

                                                 
196

 Zie bijlage 63: De kaart van Braun en Hogenberg, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse 

vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69.  
197

 Zie bijlage 8: Kaart van Sanderus, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08: sectie kaarten en plannen, 

nummer 89.  
198

 Zie bijlage 64: De kaart van Ludovico Guicciardini, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse 

vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 62-63.  
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Het is echter vaak het geval bij kaarten dat het noorden samenvalt met de bovenzijde van de 

kaart, er zijn hier zelfs internationaal erkende afspraken over.
199

 Over de stad Ieper zijn echter 

niet veel kaarten die het noorden van de stad laten samenvallen met de bovenzijde van de 

kaart. Zo graveerde Frederick de Wit, een Amsterdamse graveur, drukker en uitgever, in 1689 

een plattegrond van Ieper waarvoor hij zich baseerde op een gelijksoortige prent van 

Sanderus.
200

 Uitzonderlijk liet hij het kaartnoorden samenvallen met het noorden van de stad 

zelf.
201

 Een dergelijke noordelijke oriëntatie voor stadsplattegronden van Ieper komt dus niet 

veel voor. Anderzijds bestaan ook heel wat kaarten van Ieper met nog een andere oriëntatie. 

Er zijn er die het oosten
202

 of het westen
203

 van de stad laten samenvallen met de bovenzijde 

van de kaart. Deze kaarten stammen echter allemaal uit een latere periode (eind 17
de

 eeuw -

18
de

 eeuw) dan de bovenvernoemde kaarten met een noordwestelijke oriëntatie.  

 

Van een echte traditie om de stad Ieper met een noordwestelijke oriëntatie weer te geven kan 

er dus niet gesproken worden. Ieper werd op verschillende manieren afgebeeld, maar de 

oudere kaarten lijken toch een voorkeur te hebben gehad voor een noordwestelijke oriëntatie. 

Het is echter wel opvallend dat P.C. Popp
204

 in de 19
de

 eeuw opnieuw voor een 

noordwestelijke oriëntatie koos voor zijn kadasterplan van Ieper, terwijl er sinds de oudere 

kaarten van Ieper uit de 16
de

-17
de

 eeuw vooral plattegronden verschenen met een andere 

oriëntatie (oostelijk, westelijk of noordelijk). 

 

 Driedimensionale weergave van de bebouwing 

 

Beide kaarten geven een driedimensionale weergave van de bebouwing in de binnenstad. 

Hiertoe behoren de huizen, markante gebouwen, de stadsomwallingen, de perceelscheidingen 

en de groene gebieden. De rest van de kaartelementen in de binnenstad, namelijk de 

onbebouwde ruimte, het wegennet en de waterlopen worden als een plat vlak weergegeven. 
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 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

222. 
200

 Zie bijlage 65: De kaart van Frederick de Wit, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08: sectie kaarten 

en plannen, nummer 99.  
201

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, 

pp. 138-139.  
202 Zie bijlage 66: Kaart van Gaspard Baillieu, uit Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in 

kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 168-169. 
203

 Zie bijlage 67: Anonieme kaart, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart 

gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 146-147.  
204

 Zie bijlage 68: De kaart van P.C. Popp, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in 

kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 234-235.  
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Dit maakt dat het voor allebei de kaarten moeilijk is om het grondgebruik van de stad te gaan 

analyseren. De bebouwde ruimte in de binnenstad komt namelijk niet overeen met de 

werkelijke grondoppervlakte en neemt zo steeds een deel in van de onbebouwde ruimtes in de 

stad.  

Een dergelijke manier van weergave van de stad komt ook voor bij de Ieperse 

stadsplattegronden van Ludovico Guicciardini, Braun en Hogenberg en Sanderus. Deze 

laatste kaarten hebben dus niet alleen hun oriëntatie gemeen met de twee stadsplannen die 

hier worden bestudeert. Dergelijke stadsplattegronden, die dus een variant zijn op de zuivere, 

ortogonale  plattegronden, kwamen zeer vaak voor in de 17
de

 en 18
de

 eeuw.
205

 Hier is dus wel 

sprake van een echte traditie om steden op een dergelijke manier weer te geven. 

 

6.1.2. Verschillen 

 

 Omvang van de afgebeelde omgeving 

 

Er is een duidelijk verschil aanwezig qua omvang van de afgebeelde omgeving tussen deze 

twee stadsplannen. Op het stadsplan van Thévelin-Destrée staat er praktisch niks van de 

omgeving rond de stad weergegeven. De gravure van Guillaume du Tielt echter toont zeer 

veel van de omgeving. Niet alleen de buitenwijken worden op deze kaart afgebeeld maar zelfs 

nog wat van de gebieden buiten de tweede stadsomwalling. Dit verschil kan echter duidelijk 

verklaard worden.  

 

Ten eerste tonen beide kaarten de stad in een andere periode. De gravure van Guillaume du 

Tielt toont de stad Ieper tijdens het beleg in 1383. Toen was er nog sprake van buitenwijken 

en een tweede stadsomwalling. Het stadsplan van Thévelin-Destrée geeft de stad weer in de 

16
de

 eeuw. Er was in deze periode geen sprake meer van buitenwijken, aangezien deze 

verwoest werden tijdens het beleg van de stad en niet heropgebouwd werden. Na het beleg 

werden deze buitenwijken niet meer hersteld en evolueerde het gebied buiten de eerste 

stadsomwalling opnieuw naar een plattelandsgebied.
206
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 Margry (P.J.). “Het gebruik van oude stadsplattegronden en pre-kadastrale kaarten.” In: Margry (P.J.), e.a. 

Stadsplattegronden. Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek. Hilversum, 1987, p. 23. 
206

 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

28. 
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Ten tweede hadden de kaartenmakers van beide kaarten een ander doel voor ogen. Guillaume 

du Tielt wou de mensen herinneren aan de legendarische gebeurtenissen van het beleg in 

1383, alsook verwijzen naar de miraculeuze invloed van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine. Deze 

gravure moest namelijk passen in het werk van Adriaen van Schrieck. Daarom was het 

belangrijk om de omgeving buiten de eerste stadsomwalling af te beelden, aangezien het 

beleg zich voornamelijk daar afspeelde. Het feit dat de binnenstad wordt weergegeven, was 

hier niet het belangrijkste doel. Het doel van het stadsplan van Thévelin-Destrée echter was 

om Ieper als een machtige en belangrijke stad weer te geven. Aangezien er toen geen 

buitenwijken meer waren, was het niet echt belangrijk om de omgeving, namelijk 

plattelandsgebied, buiten de stadsomwalling af te beelden. Enkel de stad op zichzelf telt hier. 

 

 Graad van detaillering 

 

Dit verschil heeft vooral betrekking op de weergave van de binnenstad. Het is namelijk zo dat 

het stadsplan van Thévelin-Destrée veel gedetailleerder is uitgewerkt dan de gravure van 

Guillaume du Tielt. Op dit eerstgenoemde stadsplan kan de toeschouwer een veel 

nauwgezettere afbeelding bekijken van de stad met haar vele gebouwen en infrastructuren. Bij 

Guillaume du Tielt zijn deze stadselementen ook wel aanwezig maar werden ze niet zo 

gedetailleerd uitgevoerd. Natuurlijk spelen de afmetingen van beide kaarten hier ook een rol. 

Het stadsplan van Thévelin-Destrée is veel groter, namelijk 172 x 113 cm, dan de gravure van 

Guillaume du Tielt, die maar 17,2 x 20,3 cm groot is.
207

 Dit verschil in afmeting zorgt dus 

eveneens voor een verschil in detaillering.  

Er moet wel vermeld worden dat ondanks de minder gedetailleerde weergave van de 

binnenstad op de gravure van Guillaume du Tielt, deze gravure toch veel details bevat over 

het beleg van de stad. Denk maar aan de vele soldaten, kampementen en oorlogstuigen die 

rond de stad staan afgebeeld. Dat deze details er wel opstaan is opnieuw een verwijzing naar 

het reeds hierboven vermelde doel van deze kaart. Hetzelfde kan gesteld worden voor het 

stadsplan van Thévelin-Destrée. Aangezien deze kaart de grootsheid en het belang van Ieper 

moest tonen, was het nodig om alles wat er binnenin de stad te zien was op een gedetailleerde 

wijze weer te geven. 
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 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

248. 
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 Contouren van de stadsomwalling 

 

Wanneer men de contouren van de eerste stadomwalling bekijkt, zijn er verschillen op te 

merken. Ruwweg komen de contouren wel overeen, maar aan de linkerkant van het 

stadsgebied zijn de verschillen toch opvallend.
208

 In het zuidwesten heeft de stad een 

karakteristieke inham. Deze inham wordt minder geprononceerd weergegeven op de gravure 

van Guillaume du Tielt en de stadsomwalling lijkt hier ook meer kronkels te maken dan op 

het stadsplan van Thévelin-Destrée. Dit heeft eveneens zijn gevolgen voor het stadsgebied 

binnen de muren en de ligging van bepaalde gebouwen. Zo is de ligging van het Zaalhof en 

het Predikherenklooster anders op beide kaarten. Hierbij moet wel gemeld worden dat het 

Predikherenklooster niet zozeer als een klooster te herkennen is op de gravure van Guillaume 

du Tielt. Er wordt namelijk enkel een kerk weergegeven. Op de kaart van Thévelin-Destrée 

liggen beide gebouwen min of meer op dezelfde rechte lijn.
209

 Op de gravure van Guillaume 

du Tielt echter ligt het Predikherenklooster veel meer naar boven, waardoor het niet op een 

rechte lijn ligt met het Zaalhof. Dit komt doordat de stadsomwalling op deze plaats een andere 

lijn volgt. Er is hier namelijk een grote kronkel in de omwalling te zien die bij het stadsplan 

van Thévelin-Destrée lager ligt dan de twee bovengenoemde gebouwen.  

Guillaume du Tielt gaat hier volgens mij in de fout, aangezien de karakteristieke contouren 

van de stad Ieper zoals die worden weergeven op de kaart van Thévelin-Destrée, ook te 

herkennen zijn op andere oude kaarten van Ieper, zoals bijvoorbeeld de kaart van Braun en 

Hogenberg of Sanderus. De contouren die de stadsomwalling aan de linkerkant van de stad 

volgen op de gravure van Guillaume du Tielt zijn daarentegen niet te zien op andere kaarten. 

Dit wijst dus op een nauwkeurigheidsfout van Guillaume du Tielt en stelt eveneens een 

vraagteken bij de betrouwbaarheid van de rest van de afgebeelde binnenstad op zijn gravure.  

 

 Huizenblokken  

 

Dit verschil gaat al wat meer in detail dan de vorige drie, maar desondanks viel het mij toch 

op. Het betreft hier een verschil in het aantal huizenblokken op bepaalde plaatsen in de stad. 

Zo zijn er op het stadsplan van Thévelin-Destrée meer huizenblokken dan op de kaart van 

Guillaume du Tielt. Een voorbeeld hiervan is de rij van huizenblokken tussen de Rijselsestraat 

                                                 
208

 Zie bijlage 69: De contouren van de omwalling aan de linkeronderkant van de stad (bewerking van de gravure 

over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
209

 Zie bijlage 70: Het Predikherenklooster links van het Zaalhof (bewerking van de gravure over het beleg van 

Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
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en de D‟Hondtstraat. Op de kaart van Guillaume du Tielt staan slechts zes blokken afgebeeld 

terwijl er op het stadsplan van Thévelin-Destrée acht te zien zijn.
210

  Dit komt elders in de 

afgebeelde binnenstad nog voor. Zo is er boven het Zaalhof een huizenblok te zien op de kaart 

van Thévelin-Destrée dat niet terug te vinden is op de kaart van Guillaume du Tielt.  

De kaart van Guillaume du Tielt verschilt op dit vlak niet alleen van het stadsplan van 

Thévelin-Destrée, ook met andere kaarten, zoals deze van Braun en Hogenberg en Sanderus, 

komen dezelfde verschillen weer aan bod en komt het erop neer dat Guillaume du Tielt 

minder huizenblokken heeft afgebeeld op zijn gravure.  

Dezelfde conclusie als bij het voorgaande punt, kan hier worden getrokken. Guillaume du 

Tielt is minder nauwkeurig te werk gegaan in zijn weergave van de binnenstad van Ieper. Het 

doel van deze kaart moet natuurlijk in het achterhoofd worden gehouden. Guillaume du Tielt 

heeft zich vooral beziggehouden met de weergave van het beleg van de stad. Een accurate 

weergave van de binnenstad was hier secundair. 

  

6.1.3. Besluit 

 

Hoewel beide kaarten enkele gelijkenissen delen, zijn het vooral de verschillen die het meeste 

opvallen. Op dit moment is het nog moeilijk om een duidelijk oordeel te vellen over de 

betrouwbaarheid van deze kaarten als een weergave van de stad Ieper. Toch valt het nu reeds 

op dat de gravure van Guillaume du Tielt een eerder twijfelachtige afbeelding van de stad 

bevat. Vooral de laatste twee verschillen spreken eerder in het voordeel van de kaart van 

Thévelin-Destrée. Toch is een meer diepgaande vergelijking tussen beide kaarten nodig om 

hierover tot een duidelijk antwoord te kunnen komen. 
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 Zie bijlage 71: De huizenblokken tussen de Rijselsestraat en de D‟Hondtstraat (bewerking van de gravure 

over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
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6.2. Diepgaande vergelijking 

 

In deze volgende vergelijking wil ik de aandacht vestigen op de gelijkenissen en verschillen 

die naar voren zijn gekomen tijdens de individuele analyses van beide kaarten. De analyse 

volgens de methode van Digitale Thematische Deconstructie heeft voor allebei de kaarten een 

achttal thema‟s opgeleverd. In de individuele analyses heb ik deze thema‟s besproken volgens 

deze onderverdeling: bebouwing, onbebouwde ruimte en de stedelijke infrastructuren. Voor 

de vergelijking tussen beide kaarten heb ik dezelfde structuur overgenomen. Hierbij wordt nu 

de aandacht gegeven aan de verschillen en gelijkenissen die beide kaarten vertonen op deze 

vlakken. 

 

6.2.1. Bebouwing 

6.2.1.1. Stereotiepe bebouwing 

 

 Gelijkenissen 

 

Zoals reeds werd vermeld hierboven, worden de gebouwen op beide kaarten driedimensionaal 

weergegeven. Dit heeft als gevolg dat slechts een deel van de huizen kan gezien worden. 

Afhankelijk van de ligging op de kaarten ziet men van een huis de zijgevel, voorgevel of 

achtergevel. Op beide kaarten kunnen bijgevolg dezelfde types van huizen worden 

onderscheiden: hoekhuizen, dwarshuizen, diephuizen en de huizen in het binnenblok. 

Anderzijds is er eveneens een gelijkenis qua weergave van de huizen. Beide kaarten tonen 

namelijk een verschil in detaillering van bepaalde huizen. Er zijn huizen die op een meer 

rudimentaire manier worden weergegeven en er zijn huizen die meer gedetailleerd worden 

afgebeeld. Dit fenomeen is te zien op beide kaarten, hoewel het op het stadsplan van 

Thévelin-Destrée duidelijker te onderscheiden is, dit als gevolg van de grotere mate aan 

detaillering op het hele stadsplan. Op allebei de kaarten zijn deze meer gedetailleerde huizen 

vooral op te merken aan de Grote Markt en de grotere wegen. De uitleg hiervoor geldt dan 

ook voor beide kaarten.  
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Verder vertonen de twee Ieperse kaarten nog enkele andere gelijkenissen. De 

bebouwingslinten langs de huizenblokken worden bij allebei af en toe onderbroken door 

muurtjes of hekjes. Op de beide kaarten vertonen de huizenblokken langs de stadsomwalling 

aan deze zijde geen bebouwing.  

Eveneens valt het bij beide kaarten op dat de linkeronderhoek van de binnenstad minder 

huizen heeft dan de rest van de stad. Dit wijst er dus op dat deze plaats in de binnenstad 

minder bebouwd was dan elders in de stad.  

 

 Verschillen 

 

Het grootste verschil tussen beide kaarten heeft betrekking op de percentages die het aandeel 

aan stereotiepe bebouwing weergeven in de binnenstad. Voor de gravure van Guillaume du 

Tielt ligt dit percentage, 28,4 %, namelijk hoger dan bij de kaart van Thévelin-Destrée waar 

dit maar 24,7 % is. Enkel op het vlak van de huizen in het binnenblok scoort de kaart van 

Thévelin-Destrée hoger, namelijk 6,3 % tegenover 5,2 %. Dit laatste fenomeen is ook zonder 

deze percentages te zien op de kaarten. Er zijn duidelijk minder huizen binnenin de 

woonblokken op de kaart van Guillaume du Tielt dan op het stadsplan van Thévelin-Destrée. 

Wat de rest van de huizen betreft scoort de gravure van Guillaume du Tielt echter hoger. Dit 

is vreemd omdat er eigenlijk minder huizenblokken te zien zijn op de kaart van Guillaume du 

Tielt dan op deze van Thévelin-Destrée. Men zou dus denken dat het percentage aan 

stereotiepe bebouwing bij deze laatste kaart dus hoger zou liggen. Toch is dit niet het geval.  

 

Een eerste mogelijke verklaring voor dit verschil tussen beide kaarten kan gezocht worden in 

het feit dat Guillaume du Tielt de huizen op zijn kaart waarschijnlijk groter heeft getekend in 

verhouding tot het hele stadsgebied binnen de omwalling. Zo zijn de huizen aan de Grote 

Markt nogal groot ten opzichte van bijvoorbeeld de Lakenhalle. Het verschil in grootte tussen 

deze huizen en de Lakenhalle is namelijk niet zo groot zoals op de kaart van Thévelin-

Destrée. Op deze laatste kaart vallen de huizen toch kleiner uit in verhouding tot een hoog 

gebouw zoals de Lakenhalle.
211

 Dit kan dus een aanwijzing zijn dat Guillaume du Tielt vele 

huizen op zijn kaart te groot heeft voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren, waardoor deze 

stereotiepe bebouwing dan ook een groter aandeel inneemt op de kaart. Wederom stelt dit een 

vraagteken bij de betrouwbaarheid van zijn weergave van de binnenstad.  
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 Zie bijlage 72: De huizen nabij de Lakenhalle (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
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Een tweede mogelijke verklaring voor dit verschil is gelinkt aan een opmerking die ik in een 

vorig punt heb besproken, namelijk het verschil in de contouren van de stadsomwalling tussen 

beide kaarten. Het tracé van deze stadsomwallingen is anders op de kaart van Guillaume du 

Tielt en vooral de linkerkant van de omwallingen verschilt van het tracé op de kaart van 

Thévelin-Destrée. Dit heeft een invloed op de weergegeven stadsoppervlakte op beide 

kaarten. Nu vermoed ik dat deze oppervlakte van de binnenstad kleiner is op de kaart van 

Guillaume du Tielt in verhouding tot deze oppervlakte op de kaart van Thévelin-Destrée. Dit 

beïnvloedt wederom de berekende percentages van de stereotiepe bebouwing waardoor deze 

bebouwing een groter aandeel zal innemen op de kaart van Guillaume du Tielt en de 

percentages dus hoger liggen.  

 

Deze twee bovenstaande verklaringen kunnen gelinkt worden aan het verschillende doel van 

beide kaarten. Guillaume du Tielt wilde met zijn gravure het beleg van Ieper en al de 

gebeurtenissen die ermee te maken hebben tonen aan de toeschouwer. Hierdoor was de 

weergave van de stad een secundair gegeven en gaf hij minder aandacht aan een accurate 

weergave ervan. Voor hem was het niet belangrijk om de huizen op een juiste manier en 

volgens een juiste verhouding weer te geven, idem wat betreft de stadsoppervlakte en de 

contouren van de stadsomwalling. Zijn weergave van de bebouwing in de stad is dus niet 

helemaal betrouwbaar. Wat betreft de betrouwbaarheid van de kaart van Thévelin-Destrée is 

het op dit moment nog moeilijk om een duidelijk oordeel te vellen. In ieder geval is reeds 

duidelijk dat er een groot verschil bestaat met de gravure van Guillaume du Tielt en dat deze 

laatste niet te verkiezen valt boven de kaart van Thévelin-Destrée als weergave van de stad 

Ieper.  

 

6.2.1.2. Markante bebouwing 

 

Bij deze categorie is het niet de moeite om een opsplitsing te maken tussen de gelijkenissen 

en de verschillen. Buiten de gelijkenis dat de religieuze gebouwen het meeste opvallen op 

beide kaarten, zijn het vooral de verschillen die het meest in het oog springen. Het grootste 

verschil tussen beide, is wederom de graad aan detaillering en het aandeel dat de markante 

bebouwing inneemt op beide kaarten. De markante bebouwing op het stadsplan van Thévelin-
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Destrée, zoals bijvoorbeeld de vele kerken en belangrijke gebouwen zoals de Lakenhalle, 

wordt veel gedetailleerder weergegeven dan op de gravure van Guillaume du Tielt.  

Ook is er een probleem wat betreft het Predikherenklooster. Op de kaart van Thévelin-Destrée 

is dit klooster duidelijk te herkennen: er is een kerkgebouw te zien met vele bijgebouwen. Op 

de gravure van Guillaume du Tielt is dit helemaal anders. Hier is wel een kerk te zien maar 

van echte bijgebouwen is er geen sprake.
212

 Bijgevolg heb ik dit klooster in mijn analyse van 

deze gravure volgens de methode van de Digitale Thematische Deconstructie, niet onder het 

thema „kloosters‟ gezet, maar onder het thema „kerken‟. Deze methode vereist namelijk dat de 

analyse volgens zo min mogelijk voorafgaande kennis wordt beïnvloed. Er was dus op deze 

plaats van de kaart van Guillaume du Tielt geen echt klooster te zien, maar wel een kerk. 

Daarom zijn op de kaart van Guillaume du Tielt maar twee kloosters te herkennen, terwijl er 

drie staan op de kaart van Thévelin-Destrée. Na de grondige analyse van beide kaarten weet 

ik nu echter dat deze zogenaamde kerk op de kaart van Guillaume du Tielt eigenlijk het 

Predikherenklooster is. Dit klooster van de Predikheren of Dominicanen stamt uit 1268.
213

  

Toch is de weergave ervan op beide kaarten helemaal anders. Guillaume du Tielt vond een 

afbeelding van een kerk voldoende terwijl Thévelin en Destrée dit klooster op een 

gedetailleerde manier en met al zijn bijgebouwen afbeeldde.  

Deze verschillen, namelijk verschil in detaillering, verschil in weergave van het 

Predikherenklooster, alsook het verschil in percentage van de markante bebouwing op beide 

kaarten (4,1 % bij de kaart van Guillaume du Tielt en 2,2 % bij de kaart van Thévelin-

Destrée), kunnen opnieuw uitgelegd worden aan de hand van de verklaringen die hierboven 

bij de stereotiepe bebouwing werden aangehaald.  Vooral de opmerking met betrekking tot de 

verschillende doelen van de kaarten is belangrijk. Wederom blijkt dat Guillaume du Tielt ook 

met betrekking tot de markante gebouwen, veel minder aandacht heeft besteed aan een 

nauwgezette weergave. Voor hem was het immers belangrijker om het beleg van de stad op 

een mooie manier weer te geven en niet om de stad met al haar gebouwen op een realistische 

wijze af te beelden.  
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 Zie bijlage 73: Het Predikherenklooster (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume 

du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
213

 De Pue (J.P.). Geschiedenis van het Oud-Dominikanenklooster te Ieper (1263-1797). Leuven, Paters 

Dominikanen, 1982, p.15. 
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6.2.2. De onbebouwde ruimte 

 

Bij deze categorie zijn er niet zo veel verschillen op te merken. Deze onbebouwde ruimte 

wordt bij de kaart van Thévelin-Destrée wel op een meer homogene manier weergegeven, 

namelijk praktisch helemaal in dezelfde kleur, terwijl deze ruimte op de kaart van Guillaume 

du Tielt met meer zwarte en grijze tinten wordt weergegeven. Verder is er eveneens een 

verschil qua percentages. De onbebouwde ruimte neemt een groter aandeel in op de kaart van 

Thévelin-Destrée, namelijk 19,3 %, terwijl dit bij de kaart van Guillaume du Tielt maar 16 % 

is. Dit verschil is niet zo groot maar toch is er meer onbebouwde ruimte te zien op de kaart 

van Thévelin-Destrée. Het feit dat de huizen op de kaart van Guillaume du Tielt groter staan 

afgebeeld in verhouding tot het stedelijke gebied, kan dit kleine verschil verklaren. De huizen 

nemen dan immers meer plaats in van de onbebouwde ruimte.  

 

6.2.3. De stedelijke infrastructuren 

 

6.2.3.1. De stadsomwallingen 

 

Het grootste verschil tussen beide kaarten wat betreft de stadsomwallingen, is het feit dat het 

om twee verschillende types van omwalling gaat. Op de kaart van Guillaume du Tielt is een 

omwalling te zien die stamt uit het begin van de 13
de

 eeuw en die bestond uit een dubbele 

gracht met een stevige aarden wal. Op de kaart van Thévelin-Destrée staat de Bourgondische 

vestingmuur die gebouwd werd op het einde van de 14
de

 eeuw en na het beleg van 1383. De 

verschillen tussen beide omwallingen zijn duidelijk. De verdedigingsmuren op de kaart van 

Thévelin-Destrée waren steviger gebouwd omdat ze moesten bestand zijn tegen het nieuwe 

aanvalswapen uit die tijd, het kanon.
214

 Daarom was hier sprake van een bakstenen muur met 

vele torens. De omwalling op de gravure van Guillaume du Tielt was slechts een aarden wal 

en dus minder stevig. Dit was de reden dat deze omwalling na het beleg werd aangepast, 

verstevigd en uiteindelijk omgevormd tot de Bourgondische vestingmuur die te zien is op het 

stadsplan van Thévelin-Destrée.   
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 Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 

47. 
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Toch komen beide kaarten overeen op één bepaald vlak: de stadspoorten. Op allebei de 

kaarten zijn namelijk negen poorten op te merken. Omtrent deze stadspoorten was er echter 

bij beide kaarten een verschillend probleem. Op de kaart van Guillaume du Tielt, die de stad 

weergeeft ten tijde van het beleg in 1383, is er een stadspoort te kort, namelijk de 

Komenpoort die pas werd afgeschaft in 1395.
215

 In het vorige hoofdstuk werd echter reeds 

vermeld dat het eveneens mogelijk is dat we de poort niet zien door de weergave van een 

grote groep soldaten op de plaats waar de poort moest gesitueerd zijn.  

Op de kaart van Thévelin-Destrée worden eigenlijk te veel poorten afgebeeld, namelijk de 

Hangewaertpoort en de Steendampoort die in 1480 waren dichtgemaakt.
216

 Toch is het zeer 

waarschijnlijk dat beide poortgebouwen nog aanwezig waren in het stadsgezicht en dat ze om 

die reden nog werden afgebeeld. De enige fout echter betreft de Hangewaertpoort waarbij  

mensen worden afgebeeld, wat dus doet vermoeden dat de poort nog steeds gebruikt werd, 

terwijl dit niet meer het geval was.  

Een andere gelijkenis tussen beide omwallingen is de weergave van een brede  gracht met een 

aarden wal in het midden. Deze aarden wal werd gebruikt om aanvallers te beletten de 

grachten helemaal droog te leggen. Zoals hierboven reeds werd aangegeven verschilt het tracé 

van deze gracht en omwalling op de kaart van Guillaume du Tielt van het tracé op de kaart 

van Thévelin-Destrée. Vooral aan de linkerkant is dit tracé anders en vertoont het grote 

kronkels op de kaart van Guillaume du Tielt en is de inham in het zuidwesten niet zo 

geprononceerd zoals op de kaart van Thévelin-Destrée. Toch neemt de stadsomwalling op de 

kaart van Guillaume du Tielt een groter aandeel in van het stadsgebied, namelijk ongeveer 26 

%, terwijl dit op de kaart van Thévelin-Destrée maar 22,3 % is. Ondanks het feit dat op de 

kaart van Guillaume du Tielt grote groepen van belegeraars worden weergegeven nabij en 

over de gracht, waardoor bepaalde delen van de gracht niet te zien zijn, neemt de 

stadsomwalling dus meer ruimte in op de kaart van Guillaume du Tielt.
217

 Hoewel het 

verschil niet zo groot is, geeft het toch aan dat Guillaume du Tielt wel veel aandacht heeft 

gegeven aan de weergave van de stadsomwalling. De omwalling was met name een 

belangrijke verdedigingsstructuur die de stad beschermde en was dus zeker van belang tijdens 

het beleg in 1383.  
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 Constandt (H.J.), e.a. Omtrent de vestingstad Ieper. Monumenten “Be”leven. Brussel, 1992, p. 36.  
216

 Ibidem, p. 36. 
217

 Zie bijlage 74: Soldatengroepen over de gracht van de eerste omwalling (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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6.2.3.2. Het wegennet 

 

Wat het wegennet betreft zijn er geen zo‟n grote verschillen tussen beide kaarten. Op de kaart 

van Thévelin-Destrée staan privéwegen afgebeeld nabij de kerken. Dit is niet te zien op de 

kaart van Guillaume du Tielt. Wat betreft het straatmeubilair zijn er enkele gelijkenissen en 

verschillen. Beide kaarten geven een weergave van de schandpaal en een waterput op de 

Grote Markt. Op de kaart van Thévelin-Destrée staan deze wat hoger op de markt 

weergegeven, rechts van de Lakenhalle terwijl dit op de kaart van Guillaume du Tielt wat 

meer naar het midden is en niet naast de Lakenhalle. Verder tonen beide kaarten heel wat 

waterputten in de straten doorheen de stad en beide geven de hijskraan weer tussen de 

Ieperlee en de Sint-Maartenskerk. Anderzijds zijn er op het vlak van straatmeubilair ook 

enkele verschillen. Op de kaart van Guillaume du Tielt staat nog een galg afgebeeld naast de 

schandpaal op de Grote Markt. Deze galg staat niet afgebeeld op de kaart van Thévelin-

Destrée. Deze laatste kaart geeft dan wel af en toe enkele trappen bij huizen weer.  

 

Al deze bovenvernoemde verschillen zijn echter maar klein van aard. Het grootste verschil 

tussen beide kaarten is het feit dat het wegennet op de kaart van Thévelin-Destrée heel wat 

„leger‟ is dan de straten en pleinen op de kaart van Guillaume du Tielt. Op deze laatste kaart 

staan namelijk heel wat meer mensen afgebeeld, vooral op de Grote Markt. Dit is niet het 

geval bij de kaart van Thévelin-Destrée, waar er buiten wat straatmeubilair en wat mensen, 

eigenlijk niets meer wordt weergegeven in de straten en op de pleinen. Dit stadsplan is een 

echte statische weergave van de stad met haar bewoning en belangrijke gebouwen, er wordt 

weinig leven in de straat gebracht. De bedoeling van dit stadsplan was dan ook om de stad 

Ieper weer te geven als één van de belangrijke steden van de Lage Landen. Waarom 

Guillaume du Tielt wel meer mensen weergeeft, heeft opnieuw te maken met het doel van de 

kaart. De weergave van het beleg in 1383 was het voornaamste doel van deze gravure, 

waardoor de afbeelding van de stad maar op de tweede plaats kwam. Toch wou du Tielt een 

levendig tafereel scheppen en verschillende gebeurtenissen met betrekking tot dit beleg 

weergeven. Vandaar dat er ook meer mensen staan afgebeeld in de binnenstad zelf.  

Deze mensen op de kaart van Guillaume du Tielt belemmeren echter wel het zicht op de 

straten en pleinen waardoor toch minder van deze ruimte te zien is. Toch neemt het hele 

wegennet zonder de mensen meer plaats in op de kaart van Guillaume du Tielt, namelijk 14,7 

% dan op de kaart van Thévelin-Destrée, waar dit maar 11,8 % bedraagt. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat du Tielt de straten en pleinen groter en breder heeft afgebeeld dan 
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ze in werkelijkheid waren en dus minder aandacht heeft gegeven aan de juiste verhoudingen 

ervan. Dit kan kloppen want hetzelfde probleem is te zien bij de weergave van de bebouwing 

waar de verhoudingen tussen de huizen onderling vaak nogal verschillen. Een juiste weergave 

van de stad was dus  minder belangrijk voor deze gravure.    

 

6.2.3.3. De waterlopen 

 

Wat deze categorie betreft zijn er geen grote verschillen tussen beide kaarten. Allebei geven 

ze een beeld weer waarbij de Ieperlee vanuit het noorden de stad nadert en via een waterpoort 

de stad binnenkomt en verder stroomt tot ze in het zuiden via een tweede waterpoort in de 

stadsomwalling in de gracht uitmondt. Verder tonen beide kaarten het uitgegraven kanaal, 

Scipleet, nabij de Sint-Maartenskerk en de gracht rondom het Zaalhof. Op de kaart van 

Thévelin-Destrée echter loopt deze gracht nog wat verder door rondom een stuk grond naast 

het Zaalhof, het Groenplein. Op de kaart van Guillaume du Tielt is dit niet duidelijk te zien, 

net zo min als de andere structuren zoals een vijvertje op de kaart van Thévelin-Destrée. Over 

het Zaalhof en het Groenplein volgt nog meer uitleg in het volgende hoofdstuk. De kleine 

verschillen kunnen verklaard worden door de lagere graad aan detaillering bij de kaart van 

Guillaume du Tielt en het feit dat een goede weergave van de stad minder belangrijk was.  

Wat de percentages betreft nemen de waterlopen zo‟n 1,7 % in van het stadsgebied op de 

kaart van Guillaume du Tielt en bij de kaart van Thévelin-Destrée is dit 1,3 %. Dit is echter 

maar een zeer klein verschil.  

 

6.2.3.4. De groene ruimtes 

 

Wat deze categorie betreft valt enkel van een groot verschil te spreken. De groene ruimtes in 

het stadsgebied op de kaart van Thévelin-Destrée nemen namelijk een veel groter aandeel in, 

namelijk 9,3 %, dan op de kaart van Guillaume du Tielt.  Op deze laatste kaart is het aandeel 

aan groene ruimtes in de stad maar 1,4 %. Op de eerstgenoemde kaart is meer diversiteit aan 

groene gebieden, er worden namelijk bomen en struiken en enkele grasvelden afgebeeld, maar 

ook veel riet in de grachten. Op de kaart van Guillaume du Tielt is er slechts sprake van 

enkele bomen en wat kleine grasveldjes.  
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Het is duidelijk dat het voor du Tielt helemaal niet belangrijk was om veel aandacht te 

besteden aan details zoals bomen en struiken in de stad. Het weinige groen en zeker in de 

onderste helft van de stad, komt volgens mij dan ook niet overeen met de werkelijke situatie.  

Op de kaart van Thévelin-Destrée is dit een heel ander verhaal. Het feit dat bijna 10 % van het 

weergeven stadsgebied op deze kaart groene ruimtes zijn, geeft opnieuw het figuratieve 

karakter van deze kaart aan. Dit grote stadsplan is zeer gedetailleerd en de makers hebben 

duidelijk meer aandacht gegeven aan de afbeelding van bomen, struiken, enzovoort.  

 

6.2.3.5. De perceelscheidingen 

 

Net zoals bij de vorige categorie is het grootste verschil te zien in het aandeel van deze 

perceelscheidingen in het stadsgebied op de kaarten. Bij de kaart van Thévelin-Destrée 

omvatten de perceelscheidingen zo‟n 8 % van het weergegeven stadsgebied en bij de kaart 

van Guillaume du Tielt is dit maar zo‟n 6%. Dit kleine verschil komt door het verschil in 

detaillering tussen beide kaarten. Het stadsplan van Thévelin-Destrée is veel gedetailleerder 

en bevat daarom een grotere variatie en meer details wat betreft de perceelscheidingen. Zo is 

er een onderscheid tussen muurtjes of hekken tussen percelen en de gewonen scheidingslijnen 

ertussen. Sommige afscheidingen hebben ook kleine torentjes. Al deze details zijn niet te zien 

op de gravure van Guillaume du Tielt. Het is soms ook zeer moeilijk om de scheidingen 

tussen de percelen te zien, wat ook te wijten is aan de minder goede scan van deze laatste 

kaart. In ieder geval blijkt wederom dat het stadsplan van Thévelin-Destrée een grotere schat 

betekent aan details in de stedelijke ruimte dan de gravure van Guillaume du Tielt.   

 

6.2.4. Korte studie van de volledige kaarten 

 

De bovenstaande vergelijking had betrekking op het stadsgebied met de eerste 

stadsomwalling, wat dus maar een deel van beide kaarten is. Er is nog een andere vergelijking 

is mogelijk. Op beide kaarten kan namelijk het volgende onderscheid gemaakt worden: er is 

ten eerste een weergave van het stadsgebied met de stadsomwallingen (bij de gravure van 

Guillaume du Tielt is dit de binnenstad met de eerste omwalling), ten tweede is er de 

weergave van de omgeving rond de stad en ten derde is er een rand rondom de kaart. 

Onderstaande tabellen tonen deze drie delen in verhouding tot de hele kaart. 
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Het stadsplan van Thévelin-Destrée : 

Thema Aantal pixels Percentage 

Stadsgebied met de stads-

omwallingen 

127.585 60 % 

Omgeving rond de stad 70.722 33 % 

Rand van de kaart 13.849 7 % 

Totaal kaart 212.152 100 % 

 

De gravure van Guillaume du Tielt: 

 Thema Aantal pixels Percentage 

Binnenstad met de eerste 

stadsomwalling 

75.564 20 % 

Omgeving rond de stad 254.052 65 % 

Rand van de kaart 59.265 15 % 

Totaal kaart 391.848 100 % 

 

Op de kaart van Thévelin-Destrée neemt  het stadsgebied met de stadsomwallingen bijna twee 

derde van de kaart in beslag en de weergegeven omgeving een derde. Dit is volledig anders 

bij de gravure van Guillaume du Tielt. Hier neemt de binnenstad met de omwalling maar een 

vijfde van de hele kaart in beslag.  

 

De weergegeven omgeving op de gravure van Guillaume du Tielt neemt het grootste deel van 

de kaart in, namelijk twee derde. Deze kaart toont dus veel meer van de omliggende gebieden 

rond de stad, samen met de vele elementen en gebeurtenissen met betrekking tot het beleg van 

Ieper. Belangrijk hier zijn de afbeeldingen van de kerken van de vier buitenwijken. Links- en 

rechtsboven op de kaart worden ook twee cartouches afgebeeld.   

Op de kaart van Thévelin-Destrée is dit toch anders. De weergegeven omgeving rond de stad 

stelt niet veel voor in vergelijking tot die op de kaart van Guillaume du Tielt. Enkel in de 

rechterbovenhoek van de kaart kan men wat zien van omliggende gebieden buiten de 

stadsomwalling. Dit is echter maar een klein stukje van de kaart. De twee meest opvallende 

gebouwen hierin zijn twee kerken. Verder zijn alleen wat velden met huizen en enkele wegen 
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te zien. De rest van de kaart wordt ingevuld door kaders en cartouches, waaronder het kader 

met een korte historische schets van de stad.  

 

De kaartrand bij de gravure van Guillaume du Tielt is groter in verhouding tot de hele kaart 

dan bij het stadsplan van Thévelin-Destrée. In de kaartrand van deze eerstgenoemde gravure 

staat namelijk ook een legende die uitleg geeft bij de verschillende letters die verspreid staan 

over de hele kaart.  

 

Deze verhoudingen op beide kaarten tonen duidelijk aan wat de kaartmakers belangrijk 

vonden om weer te geven op hun kaarten. Guillaume du Tielt wou het beleg in 1383 op een 

goede manier afbeelden zodat het opnieuw de herinnering aan deze gebeurtenissen zou 

aanwakkeren bij de Ieperlingen. De weergave van de stad zelf was hier minder van belang 

waardoor de binnenstad maar een klein deel van de hele kaart inneemt. 

Het stadsplan van Thévelin-Destrée daarentegen moet de stad Ieper weergeven als een 

belangrijke en machtige stad. Aangezien er in die periode, namelijk midden 16
de

 eeuw, geen 

buitenwijken meer waren, was het niet echt van belang om de omgeving buiten de 

stadsomwallingen weer te geven, daar dit plattelandsgebied was. Enkel ten noorden van de 

stad wordt nog een klein stukje van de omgeving weergegeven. In dit gebied lagen dan ook 

nog twee kerken, namelijk de Onze-Lieve-Vrouw-van-Brielenkerk en de Sint-Janskerk.
218

 

Deze kerken werden verwoest tijdens het beleg in 1383, net zoals de andere twee kerken uit 

de buitenwijken. De Onze-Lieve-Vrouw-van-Brielenkerk en de Sint-Janskerk werden daarna 

als enige heropgebouwd omdat ze niet behoorden tot de stadsgrond maar tot het Graafschap 

van Sint-Maartens en de heerlijkheid Sint-Jans Rolleghem.
219

 Ze werden pas afgebroken 

tijdens de godsdiensttroebelen na 1566 omdat ze anders door eventuele belegeraars als 

schuiloord konden gebruikt worden.
220

 Het is dan ook de stad met al haar gebouwen en 

infrastructuren die het grootste deel van deze kaart inneemt.  
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 Zie bijlage 75: De Onze-Lieve-Vrouw-van-Brielenkerk en de Sint-Janskerk buiten de stadsomwalling 

(bewerking van het stadsplan van Thévelin-Destrée). 
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 Mus (O.). “Het beleg van Ieper in 1383. De vernietiging van de buitenwijken en de gevolgen voor de 

binnenstad en de bewoners ervan.” In: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de Middeleeuwen tot 

heden. Handelingen. 18
de

 Internationaal Colloquium. Spa, 10-12.IX.1996.  Brussel, Gemeentekrediet, 1999, p. 

29. 
220

 Constandt (H.J.), e.a. Omtrent de vestingstad Ieper. Monumenten “Be”leven. Brussel, 1992, p. 14. 
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6.3. Besluit 

 

Uit deze vergelijkende studie blijkt dat er toch heel wat verschillen bestaan tussen de gravure 

van Guillaume du Tielt en het stadsplan van Thévelin-Destrée. De eerste kaart geeft de stad 

Ieper weer ten tijde van het beleg in 1383. Of dit een betrouwbaar beeld is uit die tijd, 

namelijk eind 14
de

 eeuw, is echter sterk in vraag te stellen. Guillaume du Tielt zou zich 

gebaseerd hebben op twee oude kaarten die zelf hun inspiratie haalden uit een oud schilderij 

van het einde van de 15
de

 eeuw. Wat hij hiervan heeft overgenomen is echter niet bekend. In 

ieder geval maakt dit duidelijk dat zijn weergave van de stad geen exacte afbeelding zal zijn 

van Ieper op het einde van de 14
de

 eeuw. Dit was ook zijn bedoeling niet, aangezien het 

belangrijkste op deze hele gravure de weergave is van de gebeurtenissen rond het beleg van 

de stad in 1383. Een accurate weergave van de binnenstad was secundair. Dit is duidelijk te 

zien aan de manier waarop hij de verschillende stadselementen heeft weergegeven. Zijn 

weergave van de bebouwing bijvoorbeeld toont aan dat du Tielt hierover minder heeft 

nagedacht. De huizen worden niet zo gedetailleerd weergegeven en de verhoudingen qua 

grootte tussen de verschillende huizen en andere gebouwen zijn bijlange na niet exact. Deze 

gravure bevat over het algemeen al minder details dan het stadsplan van Thévelin-Destrée. 

Niet alleen de detaillering in de huizen en markante gebouwen verschilt hier, maar ook andere 

elementen zoals de groene ruimtes en de perceelscheidingen, tonen aan dat du Tielt hieraan 

minder aandacht besteed heeft. Deze gravure is daarbij ook nog eens kleiner qua afmetingen, 

namelijk 17,2 x 20,3 cm, wat ook de graad van detaillering beïnvloedt.  

Het stadsplan van Thévelin-Destrée toont dan weer de stad Ieper zoals ze er in de 16
de

 eeuw 

zou hebben uitgezien. Deze kaart had ook een heel ander doel dan de kaart van Guillaume du 

Tielt. Dit indrukwekkend stadsplan moest de stad Ieper weergeven als een belangrijke en 

machtige stad, ook al was Ieper op dat moment niet meer zo belangrijk als in de 

middeleeuwen. Dit zorgt ervoor dat deze kaart alles wat tot de stedelijke ruimte behoort, op 

een zeer gedetailleerde manier weergeeft waardoor de kaart een sterk figuratief karakter 

verkrijgt. Vooral belangrijke gebouwen en infrastructuren zoals de Lakenhalle, de 

verschillende kerken en kloosters en de stadsomwallingen, worden nauwgezet afgebeeld om 

op die manier de macht van de stad te presenteren. Doordat deze kaart een heel andere 

bedoeling had worden zaken zoals de groene gebieden en perceelscheidingen ook op een 

gedetailleerde manier weergegeven, wat dus bij Guillaume du Tielt niet het geval was.  
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Dit verschil qua doel van de kaarten verklaart eigenlijk de meeste verschillen die bestaan 

tussen de weergaves van het stadsgebied op beide kaarten. Het verklaart onder andere de 

grotere graad aan detaillering op de kaart van Thévelin-Destrée. De gravure van Guillaume du 

Tielt is een ook heel stuk kleiner dan het stadsplan van Thévelin-Destrée dat zo‟n 172 x 113 

cm groot is, wat ook zijn invloed heeft op de graad aan detaillering van beide kaarten.  

 

Wanneer men de percentages van de thema‟s die zijn voortgekomen uit de analyse volgens de 

Digitale Thematische Deconstructie overloopt, zijn er telkens weer verschillen op te merken 

tussen beide kaarten. Bij bijna alle thema‟s is het percentage hoger bij de kaart van Guillaume 

du Tielt. Vooral op het vlak van de stereotiepe bebouwing is dit vreemd, aangezien deze kaart 

toch een aantal huizenblokken minder telt dan de kaart van Thévelin-Destrée. De verschillen 

kunnen verklaard worden door het feit dat du Tielt niet altijd juiste verhoudingen heeft 

toegepast. Vele huizen op zijn kaart worden nogal aan de grote kant afgebeeld ten opzichte 

van andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Lakenhalle. Ook het feit dat de onbebouwde 

ruimte bij Guillaume du Tielt kleiner is dan op de kaart van Thévelin-Destrée en dat de 

bebouwde ruimte bij du Tielt ook nog eens groter is dan op deze laatstgenoemde kaart, wijst 

er eveneens op dat du Tielt de gebouwen in de binnenstad te groot zal hebben afgebeeld in 

verhouding tot de rest van de stedelijke ruimte.  

 

Wat de betrouwbaarheid van de weergaves van het stadsgebied op beide kaarten betreft, is het 

in ieder geval duidelijk dat het stadsplan van Thévelin-Destrée te verkiezen valt boven de 

gravure van Guillaume du Tielt. De betrouwbaarheid van deze laatste kaart wordt vooral 

aangetast door het feit dat een accurate weergave van de binnenstad minder belangrijk was en 

het vooral de bedoeling was om het beleg op een mooie manier af te beelden. Er bestaan 

natuurlijk gelijkenissen tussen beide kaarten, maar uiteindelijk zijn het de verschillen die het 

meeste opvallen. Uit deze vergelijking is nu gebleken dat het stadsplan van Thévelin-Destrée 

de meest betrouwbare weergave bevat van de stad Ieper. In welke mate deze kaart nu 

betrouwbaar is, kan hier nog niet gesteld worden. Daarvoor is verder onderzoek nog nodig. 

Daarom wordt in een volgend hoofdstuk enerzijds gefocust op twee huizenblokken op de 

kaarten en worden deze vergeleken met andere bronnen, namelijk de maquette van de stad 

Ieper uit 1698-1701 en de 19
de

-eeuwse kadastrale kaart van Popp, anderzijds worden nog twee 

opvallende gebouwen op beide kaarten van naderbij besproken: de Lakenhalle en het Zaalhof.  
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7. Een dichtere kijk op twee huizenblokken en 

twee gebouwen 

 

7.1. Vergelijkende studie van twee huizenblokken 

7.1.1. Inleiding 

 

In het voorgaande hoofdstuk werden de twee Ieperse kaarten met elkaar vergeleken. Ik ben 

hierbij tot de conclusie gekomen dat de gravure van Guillaume du Tielt een minder 

betrouwbare weergave bevat van de binnenstad. Wat het stadsplan van Thévelin-Destrée 

betreft heb ik nog geen duidelijk oordeel kunnen vellen. In ieder geval bevat dit stadsplan een 

weergave van de stad Ieper die meer betrouwbaar is dan deze op de kaart van Guillaume du 

Tielt. Om een duidelijker antwoord te verkrijgen is echter nog een volgende stap nodig, 

namelijk een vergelijking met andere bronnen. 

 

Het doel van dit hoofdstuk is om twee huizenblokken uit de binnenstad, die allebei op de twee 

onderzochte kaarten te zien zijn, van dichterbij te bestuderen en ze te vergelijken met twee 

andere bronnen, namelijk de maquette van Ieper uit 1698-1701 en de 19
de

-eeuwse kadastrale  

kaart van P.C. Popp. Ik baseer mij hiervoor op de masterproef van M. Breyne 

„Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper (1698-1701)‟.
221

  

 

De centrale onderzoeksvraag in deze masterproef betreft een vraag naar de betrouwbaarheid 

van de maquette van Ieper. Specifieker betekent dit dat er werd nagegaan in hoeverre deze 

maquette een betrouwbare weergave is van de historische realiteit. Om een antwoord op deze 

vraag te vinden, werden er twee centraal gelegen woonblokken op de maquette vergeleken 

met de Popp-kaart uit de 19
de

 eeuw. De keuze voor deze twee woonblokken kwam er doordat 

er maar één bruikbare, van bovenaf genomen foto van de maquette bestond, waarop deze twee 

woonblokken te zien zijn. Vervolgens werd de foto van de maquette met behulp van het 
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softwareprogramma Arcmap op de Popp-kaart geplaatst.
222

 Door gebruik te maken van dit 

programma, is het mogelijk om kaarten te georefereren of op elkaar te leggen en eventuele 

fouten wat betreft percelering, straten,  enzovoort aan het licht te brengen.
223

  

 

7.1.2. Factoren die de vergelijking beïnvloeden 

 

Een vergelijking tussen de woonblokken op de twee Ieperse kaarten en de foto van de Ieperse 

maquette en de Popp-kaart wordt door een belangrijke factor bemoeilijkt. Zoals reeds in de 

vorige hoofdstukken werd vermeld staan de gebouwen op allebei de kaarten driedimensionaal 

weergegeven. Dit wil zeggen dat deze gebouwen op de kaart niet overeenkomen met de 

werkelijke grondoppervlakte. Wat echter nog van groter belang is, is het feit dat ze door hun 

driedimensionale weergave een deel van het zicht belemmeren op de andere kaartelementen 

die wel als een plat vlak worden weergegeven, namelijk het wegennet en de onbebouwde 

ruimte.  

De foto van de maquette met daarop de twee besproken huizenblokken en de Popp-kaart 

tonen echter een beeld op de stad van bovenaf. Op die manier kon M. Breyne in zijn 

onderzoek wel een volledige vergelijking maken van de vorm en oppervlakte van de 

verschillende percelen in deze woonblokken. In dit hoofdstuk zal een dergelijke vergelijking 

niet mogelijk zijn aangezien de beide Ieperse kaarten geen zicht geven op de percelen van 

bovenaf. Het zicht op deze onbebouwde ruimte wordt immers belemmerd door de vele huizen 

en andere kaartelementen zoals bomen en perceelscheidingen die in het midden van de 

woonblokken te zien zijn. Het heeft hier dus geen zin om een nauwgezette studie en 

vergelijking te maken van deze percelen omdat het teveel fouten met zich mee zou brengen.  

 

Een andere kleine factor die deze vergelijking enigszins beïnvloedt, is het feit dat er op het 

stadsplan van Thévelin-Destrée regelmatig overgangen te zien zijn tussen de verschillende 

losse kaartbladen. Deze overgangen verlopen meestal niet zo precies waardoor soms kleine 

stukjes van de kaart ontbreken. In het gebied op de kaart van Thévelin-Destrée waar de twee 

woonblokken te zien zijn, lopen eveneens twee dergelijke overgangen. Vooral de bovenste, 
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horizontale overgang verloopt niet echt precies. Dit fenomeen beïnvloedt en bemoeilijkt 

eveneens de vergelijking.   

 

Een laatste beïnvloedende factor is het feit dat de gravure van Guillaume du Tielt zeer klein is 

waardoor de scan van deze kaart niet zo scherp is. Dit maakt het moeilijker om details te 

onderscheiden en te herkennen. 

 

 

7.1.3. Beschrijving van de ligging van de woonblokken op de kaarten 

 

De twee bestudeerde woonblokken liggen allebei in het centrum van de stad en grenzen aan 

de Grote Markt. Het eerste woonblok wordt begrensd door de Grote Markt, de D‟Hondtstraat, 

de Oude Kleerkopersmarkt (vandaag de Arthur Mergelynckstraat) en de Rijselsestraat. Het 

tweede woonblok wordt afgebakend door de Grote Markt, de D‟Hondtstraat, de Sint-

Jacobsnieuwstraat en de Sint-Jacobsstraat.
224

  

 

Deze twee woonblokken zijn duidelijk te herkennen op het stadsplan van Thévelin-Destrée.
225

 

Zoals reeds hierboven werd vermeld, wordt het zicht op deze huizenblokken enigszins 

bemoeilijkt door de twee overgangen tussen de kaartbladen die doorheen deze blokken lopen. 

Toch kan men de vele details en elementen die behoren tot deze woonblokken goed bekijken.  

 

Wat de herkenning van deze woonblokken op de gravure van Guillaume du Tielt betreft, is er 

opnieuw een probleem. Het is moeilijk om de grenzen van de twee betreffende woonblokken 

te bepalen op deze gravure. Dit probleem heeft betrekking op een reeds eerder vermeld 

verschil tussen beide kaarten. Er ontbreken namelijk een aantal huizenblokken op de kaart van 

Guillaume du Tielt, en namelijk juist op de plaats waar de twee huizenblokken zich bevinden. 

In de  rij van huizenblokken met langs de ene kant de Rijselsestraat en de D‟Hondtstraat als 

begrenzing en langs de andere kant de Grote Markt en het woonblok met de Sint-Pieterskerk 

erop, kunnen op de kaart van Thévelin-Destrée vijf huizenblokken geteld worden. Op de 

gravure van Guillaume du Tielt telt men slechts drie huizenblokken in deze rij, wat dus de 

bepaling van het eerste woonblok op deze kaart bemoeilijkt.  
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Het tweede woonblok is gemakkelijker te bepalen. Hier komt het aantal huizenblokken wel 

overeen met deze op de kaart van Thévelin-Destrée. Op de foto van de maquette is te zien dat 

de kruising van de Sint-Jacobsnieuwstraat met de Sint-Jacobsstraat ongeveer ter hoogte ligt 

van de Sint-Jacobskerk, wat eveneens te herkennen is op de kaart van Guillaume du Tielt. Op 

de maquette ligt deze Sint-Jacobsnieuwstraat in het verlengde van de Oude Kleerkopersmarkt, 

die tevens de onderste begrenzing vormt van het eerste woonblok. Wanneer men dit toepast 

op de kaart van Guillaume du Tielt, dan wil dit zeggen dat de eerste drie huizenblokken in de 

rij, vertrekkende van de Grote Markt, behoren tot het eerste woonblok.
226

  

Ik heb deze drie blokken op de kaart van Guillaume du Tielt in deze vergelijking gebruikt als 

een bepaling van het eerste woonblok. Maar hier moet men in het achterhoofd houden dat 

Guillaume du Tielt twee andere huizenblokken niet heeft weergegeven op zijn kaart waardoor 

de betrouwbaarheid van deze bepaling van het eerste woonblok niet helemaal zeker is. 

Bijgevolg zijn mijn conclusies over de vergelijking van het eerste woonblok tussen deze 

gravure met de maquette en de Popp-kaart ook niet zeker. In ieder geval bewijst dit opnieuw 

dat de weergave van de stad op de kaart van Guillaume du Tielt niet echt geloofwaardig en 

betrouwbaar is.  
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7.1.4. Ontleding en vergelijking van de woonblokken  

7.1.4.1. Ontleding van de woonblokken op het stadsplan van Thévelin-Destrée  

 

 Het eerste woonblok 

 

Dit woonblok bestaat uit drie delen. Naast de reeds vernoemde straten die dit woonblok 

begrenzen, lopen er ook nog twee steegjes in het woonblok. Dit moeten de Gouden 

Vioolstraat en de Maanstraat zijn.
227

 Een bespreking van deze straten en steegjes volgt later 

nog. Het eerste deel van dit woonblok, dat begrensd wordt door de Grote Markt, de 

Rijselsestraat, de Gouden Vioolstraat en de D‟Hondtstraat, heeft langs twee zijden een 

ononderbroken bebouwingslint. De zijde langs de D‟Hondtstraat heeft bovenaan een  kleine 

onderbreking tussen de huizen waar een afscheiding te zien is. De kant langs de Gouden 

Vioolstraat heeft een grotere onderbreking met een lange afscheiding ertussen.  

Het tweede deel van dit woonblok,  dat begrensd wordt door de Gouden Vioolstraat, de 

Rijselsestraat, de Maanstraat en de D‟Hondtstraat, heeft twee ononderbroken 

bebouwingslinten. De zijden die uitkijken op de Gouden Vioolstraat en de Maanstraat hebben 

weer een grote onderbreking tussen de huizen met afscheidingen ertussen.  

Het laatste deel van dit woonblok, dat begrensd wordt door de Maanstraat, de Rijselsestraat, 

de Oude Kleerkopersmarkt en de D‟Hondtstraat, is langs drie zijden ononderbroken bebouwd. 

Enkel de zijde die uitkijkt op de Maanstraat wordt af en toe onderbroken door 

perceelscheidingen.  

In zijn vergelijking tussen de maquette en de Popp-kaart heeft M. Breyne het aantal daken 

geteld per straat die te zien zijn op de foto van de maquette om deze aantallen te vergelijken 

met het aantal huizen op de Popp-kaart. Hij stelde hierbij wel dat het aantal daken op de 

maquette niet noodzakelijk overeenkomt met het aantal huizen in deze straat. Het is namelijk 

mogelijk dat er meerdere huizen onder hetzelfde dak gebouwd werden.
228

  

 

Met de kaart van Thévelin-Destrée heb ik op dezelfde manier de verschillende huizen 

proberen te tellen per straat. Doordat de huizen driedimensionaal weergegeven worden, kan 

men bij vele huizen een voor-, achter- of zijgevel zien, en dus niet alleen een dak zoals dat op 
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de foto van de maquette het geval is. Toch geldt dit niet voor elk huis en is er soms alleen een 

dak te zien. Het is hierbij ook moeilijk een onderscheid te zien tussen het ene dak en het 

volgende. Het feit dat er dwars door dit woonblok een overgang tussen de kaartbladen loopt 

die niet mooi aansluit, vormt een bijkomend probleem bij het tellen van de huizen. Hierdoor 

is vooral ter hoogte van de Rijselsestraat een wat vertekend beeld ontstaan wat de daken 

betreft. Er is namelijk een stukje tekort, waardoor het ontbreken van een huis mogelijk is. 

Hetzelfde geldt voor de huizenrij in de D‟Hondtstraat.  

Aan de Grote Markt heb ik 10 huizen geteld. Op de maquette en de Popp-kaart waren er 11 

daken of huizen te zien, wat maar een klein verschil betekent.
229

 Doordat het zicht soms 

belemmerd wordt door de vele bijgebouwen achter deze huizen, is het zelfs mogelijk dat er 11 

huizen staan op de kaart van Thévelin-Destrée. 

Vervolgens is er de Rijselsestraat, waar ik 23 huizen heb geteld. Dit aantal is echter niet zeker 

door de slechte overgang tussen de kaartbladen, waardoor zelfs een stukje van de kaart 

ontbreekt. Op de maquette en de Popp-kaart zijn er 27 daken of huizen geteld.
230

  

In de Oude Kleerkopersmarkt staan er 12 huizen. Ook dit aantal komt niet overeen met de 

aantallen op de maquette, namelijk 11 daken, en de Popp-kaart, 15 huizen.
231

 Opvallend is 

hier nu dat op de kaart van Thévelin-Destrée in deze straat 1 huis meer geteld is dan op de 

maquette. Het nadeel bij de maquette is dat het niet te zien is wanneer meerdere huizen onder 

hetzelfde dak staan.  

Ten slotte staan er 20 huizen in de D‟Hondtstraat. Dit aantal verschilt zeer sterk van de 

maquette, met 27 daken, en de Popp-kaart, met 30 huizen.
232

 Opnieuw vormt hier de slechte 

overgang van de kaartbladen op de kaart van Thévelin-Destrée een probleem. Toch kan dit 

niet het grote verschil verklaren en telt deze straat op de kaart van Thévelin-Destrée duidelijk 

minder huizen.  

 

Het is duidelijk dat er toch heel wat verschillen bestaan in het aantal huizen op de maquette en 

de Popp-kaart. De kaart van Thévelin-Destrée dateert van bijna anderhalve eeuw vroeger dan 

de maquette en bijna drie eeuwen vroeger dan de Ieperse Popp-kaart die gemaakt werd rond 

1835-1840.
233

 Het is dan ook onvermijdelijk dat er verschillen sluipen in deze 

huizenaantallen. In zijn masterproef merkte M. Breyne op dat het grote tijdsverschil tussen de 
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maquette en de Popp-kaart zeker invloed heeft gehad op de veranderingen op het vlak van 

bebouwing, aangezien gebouwen en huizen ook gesloopt of bijgebouwd kunnen worden.
234

 

Ook hier geldt deze verklaring. In anderhalve eeuw en zeker in drie eeuwen tijd kan er veel 

veranderen op het vlak van bebouwing. Dit verklaart dan het verschil tussen de aantallen 

huizen in de Rijselsestraat, de D‟Hondtstraat en de Oude Kleerkopersmarkt. Enkel aan de 

Grote Markt is het opvallend dat er geen groot verschil bestaat in het aantal huizen en het is 

zelfs goed mogelijk dat het aantal van 11 huizen hier klopt. Door de vele bijgebouwen achter 

de huizen is het echter niet altijd even duidelijk.    

In ieder geval staan op de kaart van Thévelin-Destrée telkens minder huizen dan op de Popp-

kaart en de maquette. Op de maquette ligt het aantal huizen in de Oude Kleerkopersmarkt wel 

lager, maar dit wordt verklaard door het feit dat er meerdere huizen onder één dak kunnen 

staan.  

 

Het valt op dat er in dit woonblok veel bijgebouwen achter de huizen staan en vele kleine 

gebouwen in het binnenblok. Daarnaast is ook wel wat ruimte over, die onbebouwd blijft, met 

vele afscheidingen ertussen die de percelen afgrenzen. Naast een waterput en enkele bomen 

wordt niet zo veel meer weergegeven. Op de maquette zijn eveneens vele bijgebouwen te zien 

en ook nogal wat open ruimte. Het is moeilijk in te schatten of deze ruimte overeenkomt met 

die op de kaart van Thévelin-Destrée. Het tweede deel van dit woonblok, gelegen tussen de 

twee steegjes, is in het binnenblok veel minder bebouwd, wat op de maquette ook het geval is. 

Hierop zijn wel veel meer bomen te zien.  

Op de Popp-kaart kun je geen huizen zien, enkel percelen, waarvan de vorm niet te 

vergelijken is met de percelen op de kaart van Thévelin-Destrée doordat er op deze laatste 

kaart met perspectief wordt gewerkt.  

 

 Het tweede woonblok 

 

Dit woonblok wordt in twee delen opgesplitst door het kleine steegje, de Gevangenisstraat.
235

 

Er zijn echter nog twee andere steegjes te zien maar deze lopen niet volledig doorheen dit 

woonblok. Ze worden eveneens besproken in een volgend onderdeel.  
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Het eerste deel van dit tweede woonblok is maar een klein stukje en wordt begrensd door de 

Grote Markt, de Gevangenisstraat en de Sint-Jacobsstraat. Het telt niet zoveel huizen, vooral 

aan de kant van de Gevangenisstraat komen veel afscheidingen voor.  

Het tweede deel van dit woonblok wordt begrensd door de Grote Markt, de D‟Hondtstraat, de 

Sint-Jacobsnieuwstraat de Sint-Jacobsstraat en de Gevangenisstraat. De kant aan de Grote 

Markt en de D‟Hondtstraat heeft een praktisch ononderbroken bebouwingslint. De zijde aan 

de Sint-Jacobsnieuwstraat telt weinig huizen en heeft vooral afscheidingen. De kant langs de 

Sint-Jacobsstraat en de Gevangenisstraat bevat hoofdzakelijk huizen met af en toe een 

perceelscheiding ertussen.  

 

Aan de Grote Markt staan 15 huizen. Dit verschilt niet zo sterk van de aantallen op de 

maquette, namelijk 13 daken, en de Popp-kaart, 16 huizen.
236

 Het verschil met de maquette 

kan in ieder geval opnieuw verklaard worden door het feit dat op deze maquette niet te zien is 

of meerdere huizen onder eenzelfde dak staan.  

De D‟Hondtstraat telt 22 huizen, terwijl dit op de maquette 16 daken zijn en op de Popp-kaart 

24 huizen.
237

 Opnieuw speelt hier een slechte overgang tussen de kaartbladen op de kaart van 

Thévelin-Destrée als spelbreker.  

In de Sint-Jacobsnieuwstraat staan slechts 2 huizen. Op de maquette zijn het 3 daken en op de 

Popp-kaart 6 huizen.
238

 

Ten slotte telt de Sint-Jacobsstraat 19 huizen op de kaart van Thévelin-Destrée. Hier ligt het 

aantal hoger dan op de maquette (15) en de Popp-kaart (15).
239

  

Ook bij dit tweede woonblok verschillen de aantallen nogal sterk met deze op de maquette en 

de Popp-kaart. Dezelfde verklaring als bij het eerste woonblok speelt natuurlijk een grote rol, 

namelijk het grote tijdsverschil tussen dit stadsplan en de maquette en de Popp-kaart. Als we 

de kaart van Thévelin-Destrée en de Popp-kaart vergelijken, merken we ook hier slechts een 

klein verschil in het getelde aantal huizen op. Waar de kaart van Thévelin-Destrée in de 

verschillende straten telkens minder huizen telt dan op de Popp-kaart, is dit in de Sint-

Jacobsstraat niet het geval. 

Bij dit tweede woonblok valt op dat de binnenblokken toch minder bebouwd zijn. We zien 

grote stukken onbebouwde ruimte met enkele bomen en een waterput, opvallend weer zijn de 

vele bijgebouwen achter de huizen. Op de maquette zijn in dit woonblok toch wat minder 
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onbebouwde stukken te zien, wel merken we hier veel meer bomen op dan op de kaart van 

Thévelin-Destrée. Op de Popp-kaart is het niet te zien welke grond onbebouwd is of waar de 

huizen staan. Een vergelijking met de kaart van Thévelin-Destrée is dus moeilijk te maken.  

 

7.1.4.2. Ontleding van de woonblokken op de gravure van Guillaume du Tielt 

 

 Het eerste woonblok 

 

Eerst en vooral wil ik nogmaals wijzen op het feit dat de onscherpe scan van de kaart het zeer 

moeilijk maakt om op de gravure een onderscheid te maken tussen de verschillende huizen. 

 

Het eerste woonblok op deze kaart bestaat net zoals op de kaart van Thévelin-Destrée uit drie 

delen, doordat er twee steegjes doorheen lopen. Het eerste gedeelte heeft langs alle zijden 

bebouwingslinten. Enkel in de rechterbovenhoek staat geen huis en is er een persoon te zien 

op een klein pleintje, maar dit is niet zo duidelijk. Dit pleintje is trouwens ook te zien op de 

kaart van Thévelin-Destrée, maar hier worden drie mensen weergegeven, wel in een zeer 

rudimentaire vorm. In het tweede gedeelte van dit woonblok staan eveneens hoofdzakelijk 

huizen. Enkel aan de onderkant is een afscheiding te zien. Dit is hetzelfde voor het derde 

gedeelte van dit woonblok.  

Wat deze drie delen betreft, is er reeds een verschil te zien met de kaart van Thévelin-Destrée. 

Het eerste deel op deze laatste kaart heeft onderaan een afscheiding en geen aaneengesloten 

bebouwingslint, zoals op de kaart van Guillaume du Tielt. Het tweede gedeelte op de kaart 

van Thévelin-Destrée heeft onderaan opnieuw perceelscheidingen. Op de gravure van 

Guillaume du Tielt is ook onderaan een afscheiding te zien langs de straat. Op de kaart van 

Thévelin-Destrée echter heeft dit tweede deel van het woonblok bovenaan nog een 

afscheiding die niet te zien is op de kaart van Guillaume du Tielt. Ook het derde gedeelte is 

anders op de kaart van du Tielt. Daar is onderaan een afscheiding te zien die ontbreekt op de 

kaart van Thévelin-Destrée, waar onderaan dit derde deel een aaneengesloten bebouwingslint 

te zien is.  

Ook wat betreft het aantal huizen zijn grote verschillen op te merken, en niet alleen met de 

kaart van Thévelin-Destrée, maar eveneens met de maquette en de Popp-kaart. Aan de Grote 

Markt staan op de kaart van Guillaume du Tielt 5 huizen. Dit is duidelijk veel minder dan op 

de kaart van Thévelin-Destrée, de maquette en de Popp-kaart. Dit verschil trekt zich door naar 
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de andere straten. De Rijselsestraat telt 11 huizen, de Oude Kleerkopersmarkt 2 huizen en de 

D‟Hondtstraat 10 huizen. Deze aantallen zijn telkens veel minder dan op de kaart van 

Thévelin-Destrée, de maquette en de Popp-kaart.  

Ook wat betreft de ruimte binnen deze huizenblokken is een verschil. Waar op de kaart van 

Thévelin-Destrée heel wat bijgebouwen te zien zijn achter de huizen en andere huizen in het 

binnenblok zelf, net zoals op de maquette en de Popp-kaart, is dit niet het geval bij deze kaart 

van du Tielt. De ruimte in deze binnenblokken is praktisch volledig leeg.  

 

Een verklaring voor deze grote verschillen is niet zo eenvoudig. Guillaume du Tielt toont de 

stad in 1383, maar uit het vorige hoofdstuk is reeds gebleken dat deze weergave niet zo 

belangrijk was voor deze gravure. De weergave van het beleg daarentegen was het primaire 

doel van deze kaart. Deze kaart zou dus de stad tonen ten tijde van het beleg van 1383, 

waardoor het enerzijds te begrijpen is dat er zoveel verschillen bestaan met de kaart van 

Thévelin-Destrée, die dateert van 1564, de maquette (1698-1701) en de Popp-kaart (midden 

19
de

 eeuw). Deze gravure werd echter gemaakt in 1610 en het is niet duidelijk waarop 

Guillaume du Tielt zich heeft gebaseerd voor de weergave van de stad. Er is natuurlijk het 

vermoeden dat hij zich gebaseerd zou hebben op twee oude kaarten, die zelf gemaakt werden 

naar het ontwerp van een oud schilderij uit 1483.
240

 Maar opnieuw is hier een tijdsverschil 

aanwezig.  Het is dus eerder waarschijnlijk dat du Tielt hier een weergave van de stad Ieper 

geeft zoals hij dacht dat ze eruit zag in de 16
de

 eeuw.  

Er zijn dus twee verklaringen: enerzijds was de weergave van de stad niet zo belangrijk voor 

deze kaart, aangezien ze niet het primaire doel was, anderzijds is het niet duidelijk geweten op 

welke bronnen du Tielt zich nu juist heeft gebaseerd en is het meer waarschijnlijk dat deze 

weergave een veronderstelling is van hoe de stad er toen uitzag. Het is dus opnieuw duidelijk 

dat deze gravure ons geen al te betrouwbare weergave van de stad Ieper toont. Ook de 

bevindingen voor het tweede woonblok bevestigen dit.  

 

 Het tweede woonblok 

 

Het tweede woonblok was gemakkelijker te herkennen op deze kaart. Het is echter wel 

opgesplitst in drie delen. Net zoals op de kaart van Thévelin-Destrée wordt het eerste deel 
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Société historique, archéologique et littéraire de la ville d’Ypres et de l’ancienne West-Flandre, Ieper, 1880, 

deel IX, pp. 290-291.  



98 

 

begrensd door de Grote Markt, de Gevangenisstraat en de Sint-Jacobsstraat. Het tweede deel 

op deze gravure wordt begrensd door de Grote Markt, de D‟Hondtstraat, de Gevangenisstraat 

en een onbekend steegje, dat ook te zien is op de kaart van Thévelin-Destrée maar waar het 

niet helemaal doorheen het woonblok loopt. Op de kaart van Guillaume du Tielt is er dus een 

derde gedeelte bij dit woonblok, dat begrensd wordt door het onbekende steegje, de 

D‟Hondtstraat, de Sint-Jacobsnieuwstraat en de Sint-Jacobsstraat. In dit tweede woonblok zijn 

praktisch nergens afscheidingen te zien. Enkel in het steegje zijn langs beide kanten geen 

aaneengesloten bebouwingslinten, maar wel afscheidingen. Dit is eveneens zo op de kaart van 

Thévelin-Destrée. De kant langs de Sint-Jacobsnieuwstraat heeft wel een lange afscheiding 

die eveneens weergegeven is op de kaart van Thévelin-Destrée.  

 

Er zijn dus opnieuw verschillen op te merken, wat eveneens het geval is voor het aantal 

huizen. Alweer liggen de aantallen veel lager dan deze op de kaart van Thévelin-Destrée, de 

maquette en de Popp-kaart. Zo telt de Grote Markt 10 huizen, de D‟Hondtstraat 7 huizen, de 

Sint-Jacobsstraat 7 huizen en in de Sint-Jacobsnieuwstraat zijn zelfs geen huizen te zien, maar 

wel een klein kerkje of een kapel. Ook hier is de binnenruimte in dit woonblok praktisch leeg.  

De verklaring voor deze verschillen is dezelfde zoals bij het eerste woonblok. Het bevestigt 

wederom de twijfelachtigheid van de weergave van Ieper op deze kaart.  

  

7.1.4.3. Vergelijking van de straten en steegjes 

7.1.4.3.1. Straten en steegjes op het stadsplan van Thévelin-Destrée 

 

 Eerste woonblok 

 

De straten en steegjes die te zien zijn op de maquette en de Popp-kaart zijn de Grote Markt, de 

Rijselsestraat, de D‟Hondtstraat, de Oude Kleerkopersmarkt, de Gouden Vioolstraat en de 

Maanstraat.
241

 Op de kaart van Thévelin-Destrée zijn deze straten en steegjes allemaal te 

herkennen.
242

 Er is ook een duidelijk onderscheid te zien tussen de straten en de twee steegjes, 

aangezien deze laatste smaller zijn dan de straten. Ik kan echter geen vergelijking maken wat 
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betreft de vorm en het precieze traject van deze straten doordat de driedimensionaal 

weergegeven huizen telkens een deel van de straten en steegjes verbergt.  

Wat betreft de steegjes is er wel een gelijkenis te zien met de maquette. Net zoals op deze 

maquette lopen de steegjes volledig door.
243

 Dit is niet het geval voor de Popp-kaart, waar de 

Gouden Vioolstraat afgesloten wordt met een klein gebouw of een overkoepeling.
244

 Op de 

Popp-kaart is het niet duidelijk of de Maanstraat wel of niet volledig doorloopt. In ieder geval 

is er opnieuw een soort begrenzing van dit steegje te zien langs de kant van de 

Rijselsestraat.
245

  

 

In ieder geval komen deze straten en steegjes overeen met deze op de maquette. De kleine 

verschillen, wat betreft de steegjes op de Popp-kaart, kunnen verklaard worden door het feit 

dat deze steegjes in de 19
de

 eeuw reeds afgesloten of overkoepeld zullen geweest zijn. 

 

 Tweede woonblok 

 

De straten en steegjes op de maquette zijn de Grote Markt, de D‟Hondtstraat, de Sint-

Jacobsnieuwstraat, de Sint-Jacobsstraat en de Gevangenisstraat, als enige steegje. Op de 

maquette is nog een naamloos steegje te zien in het begin van de D‟Hondtstraat, wat 

waarschijnlijk een uitloper van deze laatste straat is, die dezelfde naam kreeg.
246

 Op de Popp-

kaart zijn dezelfde straten en steegjes te zien zoals op de maquette. Deze kaart toont ook nog 

een derde steegje, namelijk de Rode Hertstraat, die dus niet te zien is op de maquette en 

vandaag ook niet meer bestaat.
247

 

 

Het stadsplan van Thévelin-Destrée vertoont zowel gelijkenissen als verschillen met de 

maquette en de Popp-kaart. De vier grote straten die dit woonblok begrenzen zijn allemaal te 

zien op de kaart, net zoals het steegje, de Gevangenisstraat. Wat dit laatste steegje betreft is er 

toch een verschil met de maquette. Op de kaart van Thévelin-Destrée en de Popp-kaart loopt 
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dit steegje van de Grote Markt naar de Sint-Jacobsstraat en zijn er in het traject twee rechte 

hoeken te zien. Op de maquette echter is enkel de eerste hoek te zien en loopt het steegje niet 

door tot aan de Sint-Jacobsstraat. Dit wijst dus op een onnauwkeurigheid van de maquette.  

 

De naamloze uitloper van de D‟Hondtstraat, die zowel op de maquette als de Popp-kaart te 

zien is, is niet onmiddellijk herkenbaar op deze kaart. Op de plaats waar dit naamloze steegje 

zou kunnen gesitueerd worden, is wel een leegte te zien tussen twee huizen. Ik heb dit echter 

niet onder het thema van het wegennet geplaatst maar bij de onbebouwde ruimte omdat er 

geen rechtstreekse verbinding is tussen deze ruimte en de straat. Er zit namelijk een 

perceelscheiding tussen. Tussen de andere steegjes en de straten zit er op deze kaart nooit een 

perceelscheiding maar lopen ze gewoon in elkaar over. Het is dan ook mogelijk dat het wel 

degelijk gaat om dit steegje, maar dat het in de 16
de

 eeuw afgesloten was van de straat. 

 

Een volgend verschil tussen deze kaart met de maquette en de Popp-kaart is de aanwezigheid 

van een steegje op de kaart van Thévelin-Destrée, dat niet te zien is bij de andere twee. Het 

steegje start in de D‟Hondtstraat en ligt ongeveer in het verlengde van de Maanstraat uit het 

eerste woonblok. Het loopt niet volledig door tot aan de Sint-Jacobsstraat, want op het 

uiteinde wordt het begrensd door een huis. De maquette en de Popp-kaart maken geen gewag 

van dit steegje. Door het grote tijdsverschil met de kaart van Thévelin-Destrée, is het 

natuurlijk mogelijk dat dit steegje volgebouwd werd in de jaren die volgden waardoor het niet 

meer te zien is op de maquette en de Popp-kaart.  

 

Een laatste verschil heeft betrekking op de Rode Hertstraat die te zien is op de Popp-kaart 

maar niet op de maquette. Op de kaart van Thévelin-Destrée is ongeveer halfweg dit tweede 

woonblok een kort steegje te zien dat vertrekt in de Sint-Jacobsstraat maar niet volledig 

doorloopt. Dit zou wel de Rode Hertstraat kunnen zijn, maar er zijn enkele verschillen. Ten 

eerste loopt de Rode Hertstraat op de Popp-kaart niet helemaal door tot aan de Sint-

Jacobsstraat en ten tweede ligt dit steegje op de Popp-kaart veel dichter bij de 

Gevangenisstraat dan op de kaart van Thévelin-Destrée. Het eerste verschil kan verklaard 

worden door het tijdsverschil tussen beide kaarten, waardoor het goed mogelijk is dat dit 

steegje in de 19
de

 eeuw niet meer rechtstreeks uitkwam in de Sint-Jacobsstraat. Het tweede 

verschil kan verklaard worden door het feit dat de kaart van Thévelin-Destrée waarschijnlijk 

minder nauwkeurig is en dat ze de Rode Hertstraat wel weergeeft maar is de ligging ervan 

niet helemaal juist. Deze twee verklaringen geven dan aan dat beide kaarten dit steegje 
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vermelden. Dat de maquette dit niet doet, zou dan opnieuw kunnen wijzen op een 

onnauwkeurigheid. Door het grote tijdsverschil tussen de kaart van Thévelin-Destrée en de 

Popp-kaart is het evenwel mogelijk dat dit steegje op de eerstgenoemde kaart niet hetzelfde is 

als de Rode Hertstraat op de Popp-kaart en het in de 19
de

 eeuw niet meer bestond doordat het 

reeds was volgebouwd.  

 

7.1.4.3.2. Straten en steegjes op de gravure van Guillaume du Tielt 

 

 Eerste woonblok 

 

De hierboven vermelde straten en steegjes die te zien zijn op de maquette en de Popp-kaart, 

zijn eveneens te herkennen op deze gravure. Hoewel het door de driedimensionale weergave 

van de huizen, moeilijk is om de breedte van deze straten en steegjes in te schatten, valt het 

toch op dat ze nogal aan de brede kant zijn. Zo is geen verschil te zien tussen de straten en 

twee steegjes. Deze steegjes, die trouwens ook helemaal doorlopen zoals op de maquette, 

lijken even breed te zijn als de andere straten.
248

  

Het blijft natuurlijk de vraag of het wel hetzelfde woonblok is zoals op de kaart van Thévelin-

Destrée, de maquette en de Popp-kaart. Doordat op deze plaats de kaart twee huizenblokken 

minder telt, was het moeilijk om in te schatten waar nu precies dit woonblok gesitueerd is op 

deze kaart. In ieder geval is het duidelijk dat deze weergave op de gravure van Guillaume du 

Tielt niet helemaal te betrouwen is.  

 

 Tweede woonblok 

 

Bij dit tweede woonblok zijn de vier grote straten die dit blok begrenzen duidelijk te zien. 

Ook de Gevangenisstraat wordt afgebeeld en op dezelfde manier zoals op de kaart van 

Thévelin-Destrée en de Popp-kaart. De straat loopt volledig door tot aan de Sint-Jacobsstraat 

en het traject vertoont twee rechte hoeken. Wat de andere steegjes betreft zijn er wel 

verschillen. Zo is de uitloper van de D‟Hondtstraat en de Rode Hertstraat hier niet te zien. 

Wel is een ander steegje te zien dat het woonblok volledig doorkruist. Dit steegje ligt 

ongeveer in het verlengde van de Maanstraat in het eerste woonblok. Qua ligging lijkt het 

sterk op het onbekende steegje op de kaart van Thévelin-Destrée. Dit steegje is wel veel 
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breder en loopt op deze gravure volledig door tot aan de Sint-Jacobsstraat. Aangezien deze 

kaart een beeld weergeeft van de stad in 1383,  is het dus mogelijk dat dit steegje toen breder 

was en niet begrensd. In hoeverre dit een juiste weergave is van de stad in 1383, valt echter te 

betwijfelen. Het is meer waarschijnlijk dat op deze kaart een weergave van de binnenstad 

wordt gegeven zoals men dacht dat ze in die periode eruit zag. 

 

7.1.5. Besluit 

 

Deze vergelijking tussen de twee oude Ieperse stadsplannen met de maquette en de Popp-

kaart heeft zowel gelijkenissen als verschillen tussen beide aangetoond. Wat de kaart van 

Thévelin-Destrée betreft zijn er niet zoveel gelijkenissen met de maquette en de Popp-kaart op 

het vlak van het aantal huizen. Deze kaart toont vooral minder huizen, wat te wijten is aan het 

grote tijdsverschil tussen deze kaart en de maquette en de Popp-kaart.  

Het uitzicht van de woonblokken is moeilijker te vergelijken met de maquette en vooral met 

de Popp-kaart. Op deze laatste kaart is het niet te zien waar de huizen precies stonden en 

welke delen onbebouwd waren. 

Wat het stratenpatroon betreft zijn er meer gelijkenissen. Het stratenpatroon van het eerste 

woonblok komt overeen met dit op de maquette. De straten en steegjes in het tweede 

woonblok komen vooral overeen met de Popp-kaart. Er is enkel een onbekend steegje dat niet 

op de maquette en de Popp-kaart staat, en dat dus waarschijnlijk later bebouwd raakte.  

Het is nog steeds moeilijk de vraag naar betrouwbaarheid van deze kaart te beantwoorden. 

Het stratenpatroon is redelijk betrouwbaar, maar dit zegt niks over de vorm en het traject van 

de straten. Op deze kaart is namelijk moeilijk een vergelijking te maken gezien ze geen zicht 

van bovenaf weergeeft en de huizen steeds het zicht op een deel van de straten belemmeren. 

Het verschil tussen de huizenaantallen kan er zeker op wijzen dat de kaart van Thévelin-

Destrée onnauwkeurigheden bevat. De maquette en de Popp-kaart zijn namelijk ook niet vrij 

van onnauwkeurigheden en fouten.
249

 Maar er moet ook nog steeds rekening worden 

gehouden met het grote tijdsverschil bij het maken van deze kaart en de maquette en de Popp-

kaart. Huizen worden namelijk bijgebouwd of gesloopt doorheen de tijd.   
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Wat de vergelijking met de gravure van Guillaume du Tielt betreft zijn het vooral de 

verschillen die opvallen. Zo ligt het aantal huizen per straat steeds veel lager dan op de 

maquette en de Popp-kaart, maar ook veel lager dan op de kaart van Thévelin-Destrée. Ook 

het uitzicht van de binnenruimte is heel anders, ze is leger ten opzichte van de andere kaarten 

en de maquette. Het probleem omtrent de situering van het eerste woonblok en de 

afwezigheid van twee huizenblokken geven reeds aan dat dit geen al te betrouwbare kaart is. 

Het stratenpatroon is op sommige vlakken gelijkend maar dit is niet voldoende om te stellen 

dat het een juiste weergave is. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd, blijft 

de weergave van de stad op de gravure van Guillaume du Tielt uit 1610 geen betrouwbare 

afbeelding. Guillaume du Tielt wou vooral het beleg van de stad in beeld brengen maar heeft 

duidelijk minder aandacht besteed aan een correcte weergave van de binnenstad.  
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7.2. Twee casussen 

7.2.1. Inleiding 

 

Voor een laatste vergelijking richt ik mij op twee aparte gebouwen in de binnenstad. Hierbij 

wil ik een vergelijking maken met afbeeldingen ervan uit een latere periode. De bedoeling is 

om te achterhalen in hoeverre deze gebouwen er gelijkenissen of verschillen mee vertonen. 

Als eerste casus heb ik de Lakenhalle gekozen en dit omwille van het belang van dit 

bouwwerk en haar centrale ligging in de binnenstad. Een tweede casus betreft het Zaalhof, dat 

eveneens een opvallend gebouw op de kaart is.  

De bedoeling van deze laatste vergelijking is een nog beter inzicht te verwerven in de 

betrouwbaarheid van de weergave van de stad Ieper op de twee onderzochte stadsplannen.  

 

7.2.2. De Lakenhalle 

7.2.2.1. Achtergrondinformatie 

 

Deze Ieperse hallen zijn een vroege uiting van de profane monumentale bouwkunst uit de 

middeleeuwen. De traditie vertelt dat graaf Boudewijn van Constantinopel in 1200 de eerste 

steen van het belfort heeft gelegd. Toch dateert de bouwvorm zoals wij ze kennen in de 

uitwendige constructie niet uit deze tijd. Het basisontwerp qua opdracht en grondplan dateert 

wel uit de eerste helft van de 13
de

 eeuw.
250

 Aan deze stenen constructie ging waarschijnlijk 

een houtconstructie vooraf.
251

  

 

Het concept wordt Romaans geacht door de horizontale accenten en het ontbreken van 

steunberen. De uitvoering echter staat in het teken van de Franse gotiek. Het grondvlak van 

deze Lakenhalle is een samenvoeging van een rechthoek en een trapezium die allebei twee 

binnenplaatsen omsluiten. De verbinding tussen deze rechthoek en dit trapezium wordt 

gevormd door het belfort aan de marktzijde en de “donkerpoort” aan de kathedraalkant. Aan 
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de marktzijde meet de gevel 132 meter.
252

 In het oorspronkelijke complex van de Lakenhallen 

was de oostelijke hallevleugel de oudste en werd de “viese halle” genoemd.
253

 Deze oostelijke 

vleugel werd kort na het belfort en de donkerpoort gebouwd. Ze bevatte een stapelruimte die 

voorzien was van 22 portieken die een vlotte verhandeling van koopwaar mogelijk maakten. 

De westelijke vleugel werd de nieuwe Halle genoemd en werd opgetrokken tussen 1285 tot 

1304.
254

  

 

Het belfort werd gebouwd ca. 1250.
255

 Het is een versterkte toren of donjon die in die tijd 

dienst deed als een bewaarplaats voor de stedelijke vrijheden. Deze vrijheden werden 

symbolisch bewaakt door de draak op de torenspits. De hallen zelf waren een stapelruimte 

voor goederen van de jaarmarkten en voor de Ieperse lakenproductie. Daarnaast werden ze 

eveneens gebruikt als verkoopruimte of overdekte marktplaats.
256

  

 

De belforttoren heeft een horizontale geleding die werd overgenomen in de immense 

gevelvlakken van de rest van de Lakenhalle. Deze gevels worden gekenmerkt door 43 

portieken met bovenlichten, waarvan de bovendorpel een grote horizontale waterlijst vormt. 

De eerste verdieping herneemt dit vensterpatroon met tussen de vensters blinde nissen. Op de 

hoeken van de Lakenhalle staan erkertorens die eveneens te zien zijn op de hoeken van het 

belfort. De belforttoren heeft twee borstweringen. Een eerste gekanteelde borstwering bevindt 

zich één bouwlaag boven de hallennokken waar het torenvolume enigszins inspringt om 

ruimte te maken achter deze borstwering. Nog een verdieping hoger is een tweede 

borstwering te zien waarachter dan de grote torenspits oprijst.
257

  

 

Dit hele complex van de Lakenhalle werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest. Er restte 

enkel nog een deel van het belfort en enkele muren. Reeds tijdens de oorlog werd 

gedebatteerd over een eventuele heropbouw van deze hallen. Het stadsbestuur haalde 

uiteindelijk zijn slag thuis en vanaf 1928 startte de wederopbouw van de Lakenhalle onder 

leiding van stadsarchitect Jules Coomans.
258
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7.2.2.2. Vergelijking met de andere afbeeldingen 

 

De weergave van de Lakenhalle op het stadsplan van Thévelin-Destrée en de gravure van 

Guillaume du Tielt worden in dit gedeelte vergeleken met twee andere afbeeldingen.
259

 Een 

eerste afbeelding is een detail uit de plattegrond van Ieper die verscheen in de Flandria 

Illustrata van Sanderus in het midden van de 17
de

 eeuw.
260

 Een tweede weergave van de 

Lakenhalle is een kopergravure door J. Harrewyn uit de tweede helft van de 18
de

 eeuw.
261

 De 

weergaves op de twee onderzochte stadsplannen geven beide een driedimensionaal beeld weer 

van de Lakenhalle vanuit zuidelijke richting waarbij dus enkel de voorgevel te zien is. De 

twee oudere afbeeldingen geven eenzelfde zicht op de Lakenhalle vanuit zuidelijke richting.  

 

Tussen de weergave van de Lakenhalle op de kaarten van Thévelin-Destrée en Guillaume du 

Tielt en de oudere afbeeldingen van de Lakenhalle zitten twee duidelijke verschillen. Een 

eerste belangrijk verschil is dat de twee oudere weergaves van de Lakenhalle reeds het 

Nieuwerck afbeelden dat aan de oostelijke gevel van de Lakenhalle grenst. Op de kaarten van 

Thévelin-Destrée (1564) en Guillaume du Tielt (1610) is dit bouwwerk niet te zien omdat het 

pas in 1622 werd gebouwd.
262

  

Een tweede belangrijk verschil met de twee oudere weergaves van de Lakenhalle is dat de 

kaart van Thévelin-Destrée en de gravure van Guillaume du Tielt geen weergave bevat van de 

dubbele halletrap aan de voet van het belfort. Het is echter niet bekend wanneer deze halletrap 

nu precies werd gebouwd. Het Ieperse stadsarchief bezit wel een aantal architectonische 

ontwerpen van het Nieuwerck waarvan sommige dateren uit 1575. Ze bevatten ook twee 

ontwerpen voor een halletrap uitgevoerd in barokarchitectuur. Één van deze ontwerpen 

dateert uit 1610.
263

 Dit zou er op wijzen dat deze trap pas na 1610 werd gebouwd wat dan ook 

de afwezigheid van deze halletrap op  de twee onderzochte kaarten verklaart 
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Zowel op de kaart van Thévelin-Destrée als op de kaart van Guillaume du Tielt wordt de 

Lakenhalle duidelijk weergegeven met de drie herkenbare onderdelen: het belfort, de 

westelijke en oostelijke hallevleugel. Op beide kaarten is de trapeziumvorm van de westelijke 

vleugel duidelijk te herkennen. Toch valt hier reeds een verschil op te merken. Op de kaart 

van Thévelin-Destrée en de twee oudere afbeeldingen is de westelijke hallevleugel minder 

lang dan de oostelijke vleugel. Op de kaart van Guillaume du Tielt is dit niet het geval en is 

de oostelijke vleugel duidelijk korter dan de westelijke hallevleugel. Guillaume du Tielt heeft 

hier dus een fout in de verhoudingen van het gebouw gemaakt. Dit wijst wederom op het feit 

dat deze kaartmaker minder aandacht heeft geschonken aan een accurate weergave van de 

binnenstad en de belangrijke gebouwen.  

Een ander groot verschil heeft betrekking op de graad van detaillering. De weergave van de 

Lakenhalle op de kaart van Thévelin-Destrée is veel gedetailleerder dan die op de kaart van 

Guillaume du Tielt. Doordat deze laatstgenoemde kaart veel kleiner is, is het aanbrengen van 

kleine details op de gebouwen moeilijker. 

Op deze weergave is de horizontale geleding te zien die aanwezig is op de belforttoren en de 

gevels van de twee hallevleugels. Andere details zoals de portieken, vensters en blinde nissen 

zijn niet te onderscheiden. De poort onder het belfort is wel weergegeven. De erkertorens op 

de belforttoren zijn eveneens te zien maar worden niet gedetailleerd weergegeven. De 

erkertorens op de hoeken van de Lakenhalle zijn amper zichtbaar. Door de lage graad aan 

detaillering van deze weergave van de Lakenhalle is het moeilijker om deze afbeelding te 

vergelijken met deze op de kaart van Thévelin-Destrée en de twee andere afbeeldingen. In 

ieder geval toont het opnieuw aan dat een gedetailleerde en accurate weergave van een 

belangrijke gebouw zoals de Lakenhalle van minder belang was voor Guillaume du Tielt.  

 

De kaart van Thévelin-Destrée toont een heel ander beeld van de Lakenhalle, namelijk een 

weergave met veel meer details. In het vorige onderdeel van dit hoofdstuk met de 

achtergrondinformatie rond dit bouwwerk heb ik reeds een beschrijving gegeven van 

verschillende bouwelementen die kenmerkend zijn voor deze Ieperse Lakenhalle. Veel van 

die elementen kunnen benoemd worden op deze weergave op de kaart van Thévelin-Destrée. 

De horizontale geleding op het belfort en de gevels zijn duidelijk aangegeven. Kenmerkende 

elementen voor de gevel op het gelijkvloers zijn de portieken. Op de afbeelding van 

Harrewyn zijn deze duidelijk te herkennen. Op de kaart van Thévelin-Destrée zijn enkele 

portieken te herkennen maar niet zoveel als op de afbeelding van Harrewyn. In totaal waren er 
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op het gelijkvloers van deze voorgevel van de Lakenhalle 43 portieken met bovenlichten.
264

 

De kopergravure van Harrewyn geeft exact 43 portieken met bovenlichten weer. Dit is niet 

het geval voor de weergave op de kaart van Thévelin-Destrée. De vele boogjes die getekend 

staan, namelijk 36 in totaal, zijn waarschijnlijk een rudimentaire weergave van de 

bovenlichten. De portieken die er onder zouden moeten staan zijn echter niet zo duidelijk te 

herkennen en worden zeker niet allemaal weergegeven.  

Op de eerste verdieping van de Lakenhalle worden de vensters afgewisseld met blinde nissen 

die vroeger van beeldhouwwerk waren voorzien.
265

 Op de gravure van Harrewyn is dit 

vensterpatroon duidelijk weergegeven en zijn er in sommige nissen zelfs beelden te zien. Op 

de kaart van Thévelin-Destrée zijn er op de eerste verdieping vele vensters te zien maar kan 

men geen onderscheid maken tussen vensters en blinde nissen. De gekanteelde bovenrand van 

deze eerste verdieping  is wel duidelijk weergegeven.  

Een volgend kenmerk van de Lakenhalle zijn de erkertorens op de hoeken die ook op deze 

kaart worden aangeduid. De onderste helft van deze torens vertoont een verticale geleding en 

aan de spits worden enkele uitstulpingen aangegeven. Op de gravure van Harrewyn is 

eenzelfde structuur weergegeven maar dan nog gedetailleerder.  

Het belfort vertoont op de kaart van Thévelin-Destrée opnieuw horizontale geledingen. 

Andere details zoals vensters en blinde nissen die gedetailleerd worden weergegeven op de 

gravure van Harrewyn zijn niet zo duidelijk te zien op de kaart van Thévelin-Destrée. Hierop 

worden enkel wat boogjes aangegeven die dus een rudimentaire verwijzing zijn naar deze 

vensters en blinde nissen. Verder staan op de hoeken van deze belforttoren opnieuw 

erkertorens. Op de kaart van Thévelin-Destrée worden deze torens op eenzelfde manier 

weergegeven zoals de andere erkertoren op de hoeken van de Lakenhalle. Opnieuw is de 

weergave van deze erkertorens op de gravure van Harrewyn veel gedetailleerder. Een ander 

kenmerk van de belforttoren zijn de twee gekanteelde borstweringen.
266

 Beide zijn te 

onderscheiden op de kaart van Thévelin-Destrée. Ook de draak op de torenspits van het 

belfort wordt hier in een rudimentaire vorm weergegeven.   

 

Al deze beschreven elementen van de Lakenhalle tonen aan dat de weergave van dit 

bouwwerk op de kaart van Thévelin-Destrée gedetailleerd is en redelijk goed overeenstemt 

met wat in de literatuur over de Lakenhalle werd geschreven. Deze weergave is niet zo 
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gedetailleerd als de gravure van Harrewyn maar de globale structuren komen wel overeen. Ik 

heb bij deze vergelijking ook de afbeelding van de Lakenhalle op de kaart van Sanderus 

gekozen om aan te tonen dat deze weergave juist minder gedetailleerd is dan deze op de kaart 

van Thévelin-Destrée. Vooral de structuren op de gevels, zoals de portieken en de blinde 

nissen worden op deze eerstgenoemde kaart amper afgebeeld. Dit toont dus aan dat de kaart 

van Thévelin-Destrée een sterk figuratief karakter heeft en dat de kaartmakers rekening 

hebben gehouden met bouwkundige details op een belangrijk gebouw zoals de Lakenhalle. 

Globaal genomen mag deze weergave van de Lakenhalle als redelijk betrouwbaar beschouwd 

worden. 

 

7.2.3. Het grafelijke kasteel op het Zaalhof 

7.2.3.1. Achtergrondinformatie 

 

De bouw van dit grafelijke kasteel, dat vanaf de 16
de

 eeuw bekend staat onder de naam 

Zaalhof, kan niet bij benadering worden gedateerd. Traditioneel wordt beschouwd dat deze 

versterking in het zuidwesten van de stad omstreeks 1187 werd opgericht als nieuwe 

residentie van de graaf Filips van de Elzas. Deze versterking zou een oudere grafelijke 

versterking hebben vervangen die vlak bij de Sint-Maartenskerk was gelegen. Het is mogelijk 

dat er een verband bestaat tussen deze nieuwe versterking en de jaarmarkt die waarschijnlijk 

werd gehouden bij de Sint-Pieterskerk. De bouw van deze versterking en het verlaten van de 

oude motte bij de Sint-Maartenskerk zou dan kunnen gedateerd worden tussen de late 11
de

 

eeuw en 1127. In 1127 komt namelijk de eerste vermelding van de jaarmarkt voor.
267

   

 

Over het uitzicht van het kasteel in de vroegste eeuwen van haar bestaan is niet veel bekend. 

Het werd gebouwd in een weide en werd omringd door een brede gracht. Een brug over de 

gracht gaf toegang tot het kasteel. Naast het gebied waarop het kasteel stond, was nog een 

vlakte omringd door een gracht van 5 à 6 meter die het Groenplein werd genoemd. Hierin 

stonden de paardenstallen en huizen van het personeel van de graaf.
268

 Een deel van deze 
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vlakte zou met toestemming van de gravin Margareta van Constantinopel geschonken worden 

aan de Predikheren of Dominicanen, waarop zij dan hun klooster bouwden.
269

 

 

Gedurende de 12
de

 en de 13
de

 eeuw diende het Zaalhof als grafelijke residentie. Nadien werd 

het Zaalhof de zitplaats van de kasselrijschepenbank.
270

  In de gebouwen was ook de 

grafelijke gevangenis ondergebracht. Uiteindelijk zouden de gebouwen beginnen aftakelen. 

De administratie werd verhuisd naar de Grote Markt in het Kasselrijhof.
271

 De grachten 

werden gedempt en de plaats werd omgevormd tot een plein omringd met huizen.
272

   

 

7.2.3.2. Vergelijking met de andere afbeeldingen 

 

De weergave van het Zaalhof op de kaart van Thévelin-Destrée en de gravure van Guillaume 

du Tielt worden nu vergeleken met een aantal andere afbeeldingen.
273

 Een eerste afbeelding is 

een detail uit het Ieperse stadsplattegrond van Braun en Hogenberg uit 1572.
274

 Een tweede 

afbeelding is een detail uit de plattegrond van Ieper die verscheen in de Flandria Illustrata van 

Sanderus in het midden van de 17
de

 eeuw.
275

 Een laatste afbeelding is een anonieme, 

handgekleurde kopergravure uit 1659 die verscheen in de eerste editie van een werk van 

Sanderus met als titel „Chorographia Sacra Brabantiae‟.
276

 Deze kopergravure geeft een 

gedetailleerd zicht weer op het Zaalhof. Al deze weergaves geven een driedimensionaal zicht 

op het Zaalhof vanuit zuidelijke richting. 

 

Een eerste kenmerkende structuur van het Zaalhof is de brede gracht die het kasteel zelf 

omringt. Op zowel de kaart van Thévelin-Destrée als de gravure van Guillaume du Tielt heeft 
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deze gracht een kenmerkende vorm met bovenaan een uitloper die lichtjes naar links afbuigt. 

Deze specifieke vorm is ook op de andere drie afbeeldingen te zien. Op de gravure van 

Guillaume du Tielt is de bovenste uitloper van deze gracht korter dan op het stadsplan van 

Thévelin-Destrée.  

Op dit laatstgenoemde stadsplan is nog een tweede grachtstructuur te zien. Dit omringde veld 

is dus het Groenplein waarop inderdaad enkele huizen te zien zijn, die de woningen moeten 

voorstellen van het personeel van het Zaalhof. Op het plan van Braun en Hogenberg is 

eenzelfde structuur te zien. Op de kaart van Sanderus is dit enigszins anders. Het Groenplein 

wordt hier niet meer volledig omringd door een gracht maar lijkt over te lopen in de gronden 

rond het Predikherenklooster. Volgens het werk van Ad. Iweins d‟Eeckhoutte zou men in de 

tweede helft van de 17
de

 eeuw begonnen zijn met een ommuring van het Zaalhof. Hierbij 

werd er ook toestemming gegeven om een gracht nabij het Predikherenklooster te dempen.
277

  

Dit zou dan verklaren waarom het Groenplein op de kaart van Sanderus enkel langs twee 

zijden werd omringd door een gracht.        

Dit Groenplein dat dus fungeerde als een soort neerhof is minder goed te zien op de gravure 

van Guillaume du Tielt. Links van het Zaalhof en de gracht zijn twee mogelijke 

grachtstructuren te herkennen, ze omringen echter geen duidelijk gebied. Het is dan ook niet 

zeker of het Groenplein is. Het is even goed mogelijk dat dit plein hier niet wordt aangeduid 

op deze kaart. Dit wijst op een grote onnauwkeurigheid en duidt opnieuw op een minder 

accurate weergave van het stadgebied.  

 

Over de gracht rond het Zaalhof is een brug te zien. De laan tussen het kasteel en het 

Groenplein eindigt langs beide kanten eveneens in twee bruggen. Zowel op de kaart van 

Braun en Hogenberg en de kaart van Sanderus zijn deze drie bruggen afgebeeld. Op de kaart 

van Guillaume du Tielt zijn geen bruggen waar te nemen. Er is zelfs geen verbinding te zien 

tussen het eilandje waarop het Zaalhof-kasteel  staat en het gebied daar rond.  

 

Op het stadsplan van Thévelin-Destrée ligt aan de linkerkant van het Zaalhof het 

Predikherenklooster. Het klooster en het kasteel op het Zaalhof liggen ongeveer op een rechte 

lijn, wat eveneens het geval is op de kaart van Braun en Hogenberg. Op de kaart van Sanderus 

liggen de kloostergebouwen wat meer naar boven. Deze gebouwen zijn echter niet meer 

dezelfde als op de kaarten van Thévelin-Destrée en Braun en Hogenberg. De kerk van het 
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Predikherenklooster werd namelijk verwoest in 1600 en daarna herbouwd, echter niet meer in 

dezelfde trant als voorheen.
278

 Op de gravure van Guillaume du Tielt is de ligging van het 

Zaalhof helemaal anders. Het Predikherenklooster ligt hier veel meer naar boven en zeker niet 

op een rechte lijn met het Zaalhof. Het Zaalhof zelf ligt op deze kaart ook veel dichter tegen 

de stadsomwalling. Door het ontbreken van een duidelijke voorstelling van het Groenplein is 

hier geen echte connectie met het Predikherenklooster, wat op de ander kaarten wel het geval 

is aangezien dit klooster op een deel van het grafelijke domein werd gebouwd. In een vorig 

hoofdstuk heb ik reeds de vreemde contouren van de stadsomwalling aan de linkerkant van 

het stadsgebied op de kaart van Guillaume du Tielt aangehaald. Ze vertonen er namelijk 

enkele inhammen. Op de kaart van Thévelin-Destrée is een inham te zien ongeveer linksonder 

van het Zaalhof. Op de kaart van Guillaume du Tielt ligt deze inham veel hoger, namelijk 

recht tegenover het Zaalhof waardoor het Predikherenklooster meer naar boven wordt 

geplaatst. Dit is opnieuw een nauwkeurigheidsfout van Guillaume du Tielt en maakt deze 

weergave minder betrouwbaar.  

 

Ten slotte is er nog de weergave van het kasteel zelf die op de kaart van Thévelin-Destrée net 

zoals bij de weergave van de Lakenhalle veel gedetailleerder is dan deze op de kaart van 

Guillaume du Tielt. De weergave op de kaart van Thévelin-Destrée lijkt op deze op de kaart 

van Braun en Hogenberg, hoewel deze laatste minder gedetailleerd is. Er zijn duidelijk vele 

bijgebouwen te herkennen. Op de kaart van Braun en Hogenberg is wel een torenspits van een 

kapel te zien die ontbreekt op de kaart van Thévelin-Destrée. De weergave op de kaart van 

Guillaume du Tielt is veel minder gedetailleerd en er zijn minder bijgebouwen te zien. Het 

grote bijgebouw vooraan komt wel enigszins overeen met dat op de andere twee kaarten. 

Verder is weinig te zien wat een vergelijking met de andere afbeeldingen mogelijk maakt.  

De gebouwen op de drie bovenstaande kaarten vertonen geen gelijkenis met deze op de kaart 

van Sanderus. Hier is de weergave wel minder gedetailleerd dan op de kaart van Thévelin-

Destrée. Het Zaalhof die te zien is op de anonieme kopergravure uit 1659 is wel zeer 

gedetailleerd maar de gebouwen achteraan zijn niet te zien. Er is een poortgebouw te zien dat 

grenst aan de brug over de gracht. Een dergelijk gebouw is ook te herkennen op de kaart van 

Thévelin-Destrée. Op deze laatste kaart is een groot bijgebouw aan de zijkant te zien wat niet 

te herkennen is op de anonieme kopergravure. Hierop is aan de rechterkant van het gebouw 

ook een toren te zien die niet wordt weergegeven op de kaart van Thévelin-Destrée.  
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In vergelijking met deze laatste gravure en de kaart van Sanderus is de weergave van de 

gebouwen van het Zaalhof op de kaart van Thévelin-Destrée toch anders. Het feit dat de 

functie van dit gebouw is veranderd doorheen de tijd is hier een mogelijke verklaring voor. 

De administratie van de kasselrijschepenbank verhuisde in de loop van de 16
de

 eeuw naar de 

Grote Markt, maar mogelijks bleef de gevangenis wel nog een tijdje op de locatie van het 

Zaalhof.
279

 Deze verhuis kan ertoe geleid hebben dat bepaalde delen van de bijgebouwen 

werden afgebroken. Ook de omgeving rond dit kasteel is op de kaart van Thévelin-Destrée 

verschillend. Het feit dat deze kaart dateert uit het midden van de 17
de

 eeuw, dus een eeuw 

vroeger dan de andere twee afbeeldingen, kan dit verschil verklaren. De aanleg van de 

omgeving rond dit kasteel kan in de loop van 100 jaar namelijk veel veranderen.  

 

7.2.4. Besluit 

 

De vergelijking van de weergaves van de Lakenhalle en het Zaalhof op de kaart van 

Guillaume du Tielt met de andere afbeeldingen leidt voor beide gebouwen tot eenzelfde 

conclusie. Deze kaart heeft een lage graad aan detaillering en de gebouwen worden er niet 

accuraat op voorgesteld. Wat betreft de weergave van de Lakenhalle zijn er vooral fouten op 

het vlak van de verhoudingen. De weergave van het Zaalhof kent een aantal 

onnauwkeurigheden op het vlak van de ligging van het Zaalhof en het Groenplein.  

Deze onnauwkeurigheden bewijzen opnieuw de secundaire aard van de weergave van de stad 

op deze kaart. De voorstelling van het beleg in 1383 was hier namelijk het belangrijkste doel 

en niet de accurate weergave van het stadsgebied. Deze weergave kan dus niet als 

betrouwbaar worden geacht. 

De weergave van de Lakenhalle op de kaart van Thévelin-Destrée is daarentegen wel zeer 

gedetailleerd en grotendeels betrouwbaar. Ook de afbeelding van de structuren en de ligging 

van het Zaalhof op de kaart van Thévelin-Destrée komt grotendeels overeen met de andere 

afbeeldingen. Enkel wat betreft de gebouwen zijn er enkele verschillen met de afbeeldingen 

van het Zaalhof uit de 17
de

 eeuw. In hoeverre deze gebouwen in de loop van de tweede helft 

van de 16
de

 eeuw en de 17
de

 eeuw veranderd zijn is echter niet geweten. Maar door de grote 

figuratieve waarde van deze kaart, die onder andere is gebleken bij de beschrijving van de 

Lakenhalle, vermoed ik dat de weergave van het Zaalhof ook als redelijk betrouwbaar mag 

                                                 
279

 Iweins d‟Eeckhoutte (A.). Notice sur le château des comtes de Flandre à Ypres, communément appelé 

Zaelhof. Antwerpen, 1861, p. 27. 
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aangenomen worden. De gedetailleerde afbeeldingen van het Zaalhof en vooral van de 

Lakenhalle tonen het sterke figuratieve karakter aan, wat ook het doel van deze kaart 

weerspiegelt, namelijk het belang en de grootsheid van de stad Ieper weergeven. 
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8. Besluit 

 

In de inleiding van deze masterproef werd besproken hoe oude kaarten en plannen niet vaak 

als primaire bronnen worden gebruikt in historisch onderzoek en hoe ze vaak slechts fungeren 

als een illustratie bij de tekst. Toch kunnen zulke oude kaarten en plannen veel informatie 

bezitten, hebben ze een bepaalde historische waarde en is een onderzoek van dergelijke 

kaarten zeker nuttig. Wanneer ze echter als primaire bron worden gebruikt, moet men toch 

kritisch omspringen met de informatie die erin vervat zit en moet automatisch de vraag naar 

hun betrouwbaarheid gesteld worden. Over de twee oude kaarten van Ieper die het onderwerp 

vormen van deze masterproef, werd nog weinig onderzoek gevoerd. Dit vormde de aanleiding 

naar dit onderzoek en de grondige analyse en vergelijking van beide kaarten.  

 

De centrale onderzoeksvraag in deze masterproef was de vraag naar de betrouwbaarheid van 

beide kaarten als een weergave van de stad Ieper. Aan de hand van de onderzoeksmethode 

van de Digitale Thematische Deconstructie, die werd uitgelegd in het tweede hoofdstuk, 

werden beide kaarten grondig gedeconstrueerd en geanalyseerd met als doel een inzicht te 

verwerven in de informatiedichtheid van deze Ieperse kaarten. Bij deze analyse heb ik  

gekozen om de eerste stadsomwalling als grens te kiezen, een fysieke grens in het landschap 

die op beide kaarten duidelijk herkenbaar is en die de binnenstad van Ieper afgrenst van haar 

omgeving.  

 

In het derde hoofdstuk werd de achtergrondinformatie rond de twee kaarten en de makers 

ervan uiteengezet. Hieruit bleek dat beide kaarten een ander doel hebben nagestreefd wat 

duidelijk een invloed heeft gehad op hun betrouwbaarheid als weergave van de stad Ieper. Het 

stadsplan van Thévelin-Destrée moest de stad presenteren als een van de belangrijke steden 

van de Lage Landen. De gravure van Guillaume du Tielt streefde echter een heel ander doel 

na. Met deze gravure wilde du Tielt opnieuw de aandacht van de Ieperlingen vestigen op de 

legendarische gebeurtenissen van het beleg van de stad in 1383. Dit beleg wordt dan ook met 

veel details weergegeven en uiteraard bevat de gravure ook een weergave van de stad zelf.  

 

In de twee volgende hoofdstukken werden de bevindingen van de twee kaartanalyses 

uiteengezet en werd het al vlug duidelijk dat de manier waarop de kaartmakers de stad Ieper 

hebben weergegeven, beantwoordt aan de doelen die beide kaarten nastreven. Het doel van 
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het stadsplan van Thévelin-Destrée weerspiegelt zich in een hoge graad aan detaillering en 

informatiedichtheid. De makers hebben veel aandacht besteed aan vaak zeer gedetailleerde 

weergaves van belangrijke gebouwen zoals de Lakenhalle en de vier grote kerken in de stad. 

Ook aan de stedelijke infrastructuren zoals de stadsomwallingen, de groene ruimtes en de 

perceelscheidingen werd veel aandacht besteed. Bij de weergave van het wegennet viel het op 

dat dit hoofdzakelijk een „lege‟ ruimte blijft waarin weinig mensen of andere structuren 

worden afgebeeld. De weergave van de bijna lege Grote Markt in het midden van de stad valt 

hierbij goed op. Het is duidelijk dat het voor de makers vooral de bedoeling was om de statige 

gebouwen en structuren van de Ieperse binnenstad op een gedetailleerde manier te presenteren 

en niet om een levendige weergave van de stad te scheppen. In hoeverre de weergegeven 

gebouwen en structuren in de binnenstad stroken met de realiteit uit die periode, kon in dit 

hoofdstuk nog moeilijk gesteld worden. Toch waren er reeds enkele zaken die 

overeenkwamen met wat de historische literatuur vertelt, zoals bijvoorbeeld de weergave van 

het kasselrijhuis en de manier waarop de stadsomwallingen uit die tijd werden weergegeven. 

Bij de weergave van de stadspoorten was echter een probleem aanwezig.  Twee van de negen 

afgebeelde poorten waren namelijk niet meer in gebruik in 1564, wat niet duidelijk te zien is 

op dit stadsplan.  

Het doel dat door Guillaume du Tielt met zijn gravure over het beleg van Ieper werd 

nagestreefd, weerspiegelt zich ook in de weergave van de binnenstad. De gravure bevat veel 

details over het beleg van de stad en du Tielt wilde in deze kaart eveneens enkele 

gebeurtenissen op een levendige manier verwerken. De weergave van de stad kwam echter 

maar op de tweede plaats en dat was ook duidelijk te zien tijdens de kaartanalyse. De gravure 

kent ten eerste een veel lagere graad aan detaillering dan de kaart van Thévelin-Destrée. 

Daarnaast werd ook duidelijk dat du Tielt aan vele elementen in de binnenstad minder 

aandacht heeft besteed. Zo werd de stereotiepe bebouwing in de binnenstad vaak op een 

slordige manier weergegeven en waren nogal wat verschillen op te merken tussen de 

onderlinge verhoudingen van de huizen. Net zoals bij de kaart van Thévelin-Destrée was er 

bij deze gravure ook een probleem wat betreft de weergegeven stadspoorten. Du Tielt toont de 

stad tijdens het beleg in 1383 en op dat moment telde de stad toen tien stadspoorten. Op deze 

gravure staan er echter maar negen afgebeeld. De tiende poort, de Komenpoort is niet te zien 

want het zicht op de plaats waar deze poort zich zou moeten bevinden wordt belemmerd door 

een grote groep soldaten. Het is echter ook mogelijk dat du Tielt zich heeft laten leiden door 

de bestaande situatie in zijn tijd, namelijk het begin van de 17
de

 eeuw, toen deze Komenpoort 

niet meer bestond.  
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In het zesde hoofdstuk werden de bevindingen uit de kaartanalyses van beide kaarten 

tegenover elkaar gezet. Hoewel beide kaarten vele verschillen kennen, zijn er toch ook enkele 

gelijkenissen aanwezig. Zo hebben de kaarten dezelfde oriëntatie en geven ze allebei een 

driedimensionale weergave van de bebouwing. Beide kaarten tonen ook een verschil in 

detaillering van bepaalde huizen. Sommige worden op een meer rudimentaire wijze 

weergegeven en er zijn huizen die meer gedetailleerd worden afgebeeld, zoals deze langs de 

Grote Markt. Verder heeft deze vergelijking vooral verschillen tussen de kaarten aan het licht 

gebracht. Ten eerste waren er enkele grote verschillen zoals de omvang van de afgebeelde 

ruimte, de graad aan detaillering, de contouren van de stadsomwalling en het aantal 

huizenblokken in de binnenstad. Anderzijds waren er ook heel wat verschillen wat betreft het 

aandeel van de bebouwing, de onbebouwde ruimte en de stedelijke infrastructuren in de 

binnenstad. Vooral het verschil qua aandeel van de bebouwing op beide kaarten was hier 

opvallend. Het percentage van de bebouwing lag namelijk hoger bij de gravure van Guillaume 

du Tielt, wat vreemd was aangezien er bij deze kaart zelfs enkele huizenblokken ontbreken in 

de binnenstad. Dit verschil, alsook de andere verschillen qua percentages, kunnen grotendeels 

verklaard worden door het feit dat du Tielt niet altijd juiste verhoudingen  tussen de 

gebouwen heeft toegepast. Het aandeel van de groene ruimtes was dan weer veel hoger op de 

kaart van Thévelin-Destrée, wat vooral een weerspiegeling van de grote graad aan detaillering 

is op deze kaart.  

Uit deze vergelijking bleek dus reeds dat de weergave van de binnenstad op de gravure van 

Guillaume du Tielt niet zo betrouwbaar is en dat er toch heel wat onnauwkeurigheden 

aanwezig zijn op deze kaart. Als weergave van de stad is het stadsplan van Thévelin-Destrée 

zeker en vast te verkiezen boven de gravure van Guillaume du Tielt.  

 

Ten slotte werden in het zevende hoofdstuk twee aparte aspecten van de kaart van naderbij 

bekeken: twee huizenblokken en twee gebouwen. Voor de vergelijking van de twee 

huizenblokken op beide kaarten werd gebruik gemaakt van het onderzoek dat M. Breyne in 

zijn masterproef gevoerd heeft omtrent de realiteitswaarde van de maquette van Ieper uit 

1698-1701. Hij maakte hiervoor een vergelijking tussen twee huizenblokken op de maquette 

en de 19
de

-eeuwse kadasterkaart van Popp. De vergelijking van het stadsplan van Thévelin-

Destrée met de maquette en de Popp-kaart maakte vooral duidelijk dat er verschillen 

bestonden in de aantallen huizen langs de straten van de huizenblokken. Het tijdsverschil 

tussen de kaart van Thévelin-Destrée en de maquette en de Popp-kaart kan dit verklaren 
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aangezien huizen doorheen de tijd werden afgebroken en opgebouwd. Men moet natuurlijk 

ook in het achterhoofd houden dat de kaart van Thévelin-Destrée, net zoals de maquette en de 

Popp-kaart, niet vrij van onnauwkeurigheden is. Wat het stratenpatroon betreft waren er wel 

meer gelijkenissen en dan vooral met de Popp-kaart.  

De vergelijking met de gravure van Guillaume du Tielt bracht hoofdzakelijk verschillen aan 

het licht, niet alleen op het vlak van de huizenaantallen, maar ook op het vlak van het 

stratenpatroon. Doordat er op deze kaart ook enkele huizenblokken minder zijn, was het eerste 

huizenblok moeilijk te situeren. In ieder geval werd na deze vergelijking opnieuw duidelijk 

dat de gravure van Guillaume du Tielt geen betrouwbare weergave van de stad bevat.  

Voor een laatste vergelijking kwamen twee gebouwen aan bod, de Lakenhalle en het Zaalhof. 

Wat de kaart van Thévelin-Destrée betreft was opnieuw de hoge graad aan detaillering 

opvallend. Vooral de weergave van de Lakenhalle komt goed overeen met wat de historische 

literatuur over dit gebouw vertelt. Ook de weergave van de structuren van het Zaalhof mag als 

redelijk betrouwbaar worden aanzien. Op de gravure van Guillaume du Tielt is dit echter een 

ander verhaal. De lage graad aan detaillering maakte een vergelijking met de andere 

afbeeldingen moeilijk. Ook bleek dat er opnieuw enkele onnauwkeurigheden waren wat 

betreft de verhoudingen van de gebouwen, zoals bij de Lakenhalle, en wat betreft de ligging 

en de structuren van het Zaalhof. Deze laatste vergelijking maakte wederom duidelijk dat de 

gravure van du Tielt niet als een betrouwbare weergave van de stad Ieper mag aangenomen 

worden.  

 

De centrale onderzoeksvraag van dit werk was een vraag naar de betrouwbaarheid van deze 

twee kaarten als een weergave van de stad Ieper en wat deze kaarten ons uiteindelijk konden 

vertellen over de stad zelf. Voor de gravure van Guillaume du Tielt is duidelijk gebleken dat 

deze kaart een weinig betrouwbare weergave van de stad bevat, wat hoofdzakelijk te maken 

heeft met het vooropgestelde doel van deze kaart. Voor Guillaume du Tielt was niet zozeer 

een accurate weergave van de stad belangrijk maar vooral een levendige voorstelling van het 

beleg in 1383. Ook is het niet helemaal duidelijk op welke bronnen du Tielt zich in 1610 

gebaseerd heeft voor een weergave van de stad in 1383 en is het vooral waarschijnlijker dat 

dit een weergave is zoals men in het begin van de 17
de

 eeuw dacht dat ze er op het einde van 

de 14
de

 eeuw uitzag. Ook als bron voor de weergave van het beleg in 1383 zal deze gravure 

een weinig betrouwbare bron zijn. Naar dit onderdeel van de kaart heb ik wel geen onderzoek 

gedaan maar het feit dat deze gravure 227 jaar na datum werd opgesteld spreekt hier zeker 

niet in haar voordeel. De gravure blijft wel een belangrijke bron over hoe men toen dacht over 
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het uitzicht van de stad en het verloop van het beleg in 1383, maar ze mag niet als 

betrouwbaar worden geacht. 

Uit de analyse van het stadsplan van Thévelin-Destrée is gebleken dat deze kaart wel een 

meer betrouwbare afbeelding van de stad bevat. De kaart bevat zeer veel details die duidelijk 

een beeld weergeven en een verhaal kunnen vertellen over hoe de stad er in het midden van de 

16
de

 eeuw zou hebben uitgezien. Uit de vergelijking met andere afbeeldingen of kaarten en de 

historische literatuur is gebleken dat er toch wel gelijkenissen zijn en dat vele elementen op 

de kaart als waarheidsgetrouw mogen geacht worden. Maar deze kaart is natuurlijk niet vrij 

van onnauwkeurigheden. Het is wel duidelijk dat ze een belangrijke historische waarde bezit 

wat betreft de gedetailleerde weergave van de gebouwen en structuren in de stad, vooral 

omdat er weinig andere kaarten en afbeeldingen met zo‟n hoge graad aan detaillering uit die 

tijd bestaan. Toch moet men oppassen om enkel en alleen op basis van dit stadsplan 

uitspraken te doen over Ieper in de 16
de

 eeuw. Het doel van de kaart was het belang van de 

stad aan te tonen en daarom werd veel aandacht besteed aan de detaillering van belangrijke 

gebouwen. Het valt bijna niet uit te sluiten dat er onnauwkeurigheden in de kaart zullen 

geslopen zijn wat betreft de precieze ligging en loop van de straten, de invulling van de 

onbebouwde ruimte, enzovoort. Maar hierin ligt dan ook niet de waarde van dit stadsplan 

vervat, deze is zoals hierboven vermeld, te vinden in de gedetailleerde weergave van allerlei 

gebouwen en andere structuren zoals de stadsomwalling, die een beeld geven van de stad  

Ieper in het midden van de 16
de

 eeuw.   
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10. Bijlagen 

Al deze bijlagen zijn ook digitaal te vinden op de twee bijgevoegde CD-roms, waarop ook de 

twee kaartanalyses staan. De kaart van Thévelin-Destrée is opgesplitst in een stadsgedeelte en 

een gedeelte met de rest van de omgeving en kaart, dit omdat anders de bestandsgrootte te 

groot was om werkbaar te zijn.    
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Bijlage 1: Het stadsplan van Thévelin-Destrée (1564), uit: Stedelijk Museum Ieper, 

inventarisnummer: SM 3188. 
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Bijlage 2: De gravure over het beleg van Ieper in 1383 door Guillaume du Tielt (1610), uit: 

Stedelijk Museum Ieper, inventarisnummer: SM 3185. 
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Bijlage 3: De laag „stereotiepe bebouwing‟ (bewerking van het stadsplan van Thévelin-

Destrée). 
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Bijlage 4: De laag „wegennet_straten‟ (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée). 
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Bijlage 5: Het stadsplan van Thévelin-Destrée bewerkt door Henri Hosdey, uit: Hosdey (H.). 

“Ypres (Ieperen). Plan d‟Ypres en 1564.” In: Ruelens (C.), e.a. Atlas des villes de la Belgique 

au XVI siècle. Brussel, 1884, 4pp. + kaart.  
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Bijlage 6: De verschillende wapenschilden op de kaart van Thévelin-Destrée met bovenaan 

het Ieperse stadswapen (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée). 
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Bijlage 7: Het kader met de titel en het kader met de korte historische schets (bewerking van 

het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 8: Kaart van Sanderus, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08: sectie kaarten 

en plannen, nummer 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 9: De achterkant van het Vleeshuis (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 10: Kopergravure van Guillaume du Tielt met uitbeelding van de processie van Onze-

Lieve-Vrouw van Tuine (1610), uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse 

vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 11: De vier kerken van de buitenwijken, van links naar rechts: de Onze-Lieve-Vrouw-

van-Brielenkerk, de Sint-Janskerk, de Sint-Michielskerk en de Heilige Kruiskerk (bewerking 

van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 12: Chronogram (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume 

du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 13: Cartouche  (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du 

Tielt).  
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Bijlage 14: Gedetailleerde huizen aan de Grote Markt (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 15: Slechte overgang tussen 2 kaartbladen (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 16: Vage en scherpere gedeeltes (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 17: De verschillende types van stereotiepe bebouwing, linksboven: hoekhuizen, 

rechtsboven: dwarshuizen, linksonder: diephuizen en rechtsonder: huizen in het binnenblok 

(bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 18: Bebouwingslinten onderbroken door perceelscheidingen (bewerking van het 

stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 19: Huizenblokken met geen bebouwing langs de zijde die grenst aan de omwalling 

(bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 20: Huizen met weinig details (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 21: Meer gedetailleerde huizen (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 22: Het kasselrij-huis aan de Grote Markt (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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Bijlage 23: De vier grote kerken in de binnenstad: linksboven de Sint-Niklaaskerk, 

rechtsboven de Sint-Pieterskerk, linksonder de Sint-Maartenskerk en rechtsonder de Sint-

Jacobskerk (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 24: Onbebouwde ruimte met zwarte lijntjes (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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Bijlage 25: De muur van de stadsomwalling met de patrouilleweg, linksonder de halfronde 

muurtorens en rechtsonder een ronde hoektoren (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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Bijlage 26: De gracht van de stadsomwalling met in het midden een aarden wal (bewerking 

van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 27: De negen stadspoorten: Boven van links naar rechts: de Tempelpoort, de 

Boterpoort, de Elverdingepoort en de Steendampoort. Onder van links naar rechts: de 

Boezingepoort, de Diksmuidepoort, de Torhoutpoort, de Hangewaertpoort en de Mesenpoort 

(bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 28: Kaart van Braun en Hogenberg waarop negen stadspoorten te zien zijn, uit:  

Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, 

Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69. 
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Bijlage 29: Kaart van Sanderus waarop de Hangewaertpoort en de Steendampoort niet meer te 

zien zijn, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08: sectie kaarten en plannen, nummer 

89.  
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Bijlage 30: Kleine en grote bruggen (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 31: Een waterput in de straat (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 32: De schandpaal op de Grote Markt (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée). 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 33: Een hijskraan langs de Ieperlee (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 34: De Ieperlee en de twee waterpoorten (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  
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Bijlage 35: De gracht rond het Zaalhof en het Groenplein (bewerking van het stadsplan 

Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 36: De groene gebieden in de stad (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 37: Afscheidingen met poortjes en de scheidingslijnen tussen de percelen (bewerking 

van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 38: De acht geschreven namen van de stadspoorten  (bewerking van het stadsplan 

Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 39: Het onbekende woord in het midden van de kaart (bewerking van het stadsplan 

Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 40: Mensen bij kraampjes in de straat (bewerking van het stadsplan Thévelin-

Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 41: Enkele zwanen in de gracht bij het Zaalhof (bewerking van het stadsplan 

Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 42: Enkele boten in de Ieperlee (bewerking van het stadsplan Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 43: Detail uit de kaart van Braun en Hogenberg, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la 

carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69.  
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Bijlage 44: De verschillende types van stereotiepe bebouwing, van links naar rechts: 

hoekhuizen, dwarshuizen, diephuizen en huizen in het binnenblok (bewerking van de gravure 

over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 45: Huizenblokken zonder bebouwingslinten langs de kant van de stadsomwalling 

(bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt). 
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Bijlage 46: Rudimentaire huizen in de binnenstad (bewerking van de gravure over het beleg 

van Ieper van Guillaume du Tielt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 47: Meer gedetailleerde huizen aan de Grote Markt (bewerking van de gravure over 

het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 48: Het kasselrij-huis aan de Grote Markt (bewerking van de gravure over het beleg 

van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 49: 14 kerken en 2 kloosters in de binnenstad (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 50: De onbebouwde ruimte linksonder in de binnenstad (bewerking van de gravure 

over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 51: De gracht van de eerste stadsomwalling met de aarden wal in het midden 

(bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 52: De muur (linksboven), de patrouilleweg (rechtsboven) en de kanonnen op de muur 

(onder), (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 53: De negen stadspoorten van de eerste stadsomwalling (bewerking van de gravure 

over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 54: De plaats waar de Komenpoort zou moeten gelegen zijn (bewerking van de 

gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 55: Grote en kleine bruggen (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 56: De Grote Markt met in het midden een galg en schandpaal en vele mensen 

(bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 57: De hijskraan aan de Ieperlee (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper 

van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 58: De Ieperlee en de gracht rond het Zaalhof (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 59: De groene ruimte in de binnenstad, omringd door de gracht van de eerste 

omwalling (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 60: Perceelscheiding met poortje in het midden (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 61: De letter „A‟ op de markt en de letter „D‟ in de gracht rondom de binnenstad 

(bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 62: Mensen bij kraampjes in de straten (bewerking van de gravure over het beleg van 

Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 63: De kaart van Braun en Hogenberg, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De 

Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69.  
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Bijlage 64: De kaart van Ludovico Guicciardini, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De 

Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 62-63. 
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Bijlage 65: De kaart van Frederick de Wit, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08: 

sectie kaarten en plannen, nummer 99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 66: Kaart van Gaspard Baillieu, uit Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse 

vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 168-169. 
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Bijlage 67: Anonieme kaart, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse vestingen in 

kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 146-147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 68: De kaart van P.C. Popp, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à la carte. De Ieperse 

vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, pp. 234-235.  
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Bijlage 69: De contouren van de omwalling aan de linkeronderkant van de stad (bewerking 

van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van 

Thévelin-Destrée). 
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Bijlage 70: Het Predikherenklooster links van het Zaalhof (bewerking van de gravure over het 

beleg van Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Bijlage 71: De huizenblokken tussen de Rijselsestraat en de D‟Hondtstraat (bewerking van de 

gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-

Destrée).  
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Bijlage 72: De huizen nabij de Lakenhalle (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper 

van Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 73: Het Predikherenklooster (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  
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Bijlage 74: Soldatengroepen over de gracht van de eerste omwalling (bewerking van de 

gravure over het beleg van Ieper van Guillaume du Tielt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 75: De Onze-Lieve-Vrouw-van-Brielenkerk (links) en de Sint-Janskerk (rechts) buiten 

de stadsomwalling (bewerking van het stadsplan van Thévelin-Destrée). 
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Bijlage 76: De twee woonblokken op de Popp-kaart en de maquette van Ieper, uit: Breyne 

(M.). Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper (1698-1701). Gent (onuitgegeven 

masterproef Universiteit Gent), 2009, bijlage 45. 
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Bijlage 77: De twee huizenblokken (bewerking van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 78: De twee huizenblokken (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van 

Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 79: De straten van de 2 huizenblokken met de straatnamen (bewerking van het 

stadsplan van Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 80: Maquettefoto met de straten en steegjes in kleur gezet, uit: Breyne (M.). 

Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper (1698-1701). Gent (onuitgegeven 

masterproef Universiteit Gent), 2009, bijlage 48. 
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Bijlage 81: Popp-kaart met de straten en steegjes in kleur gezet, uit: Breyne (M.). 

Bronnenkritische analyse van de maquette van Ieper (1698-1701). Gent (onuitgegeven 

masterproef Universiteit Gent), 2009, bijlage 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 82: De straten van de 2 huizenblokken, in het 2
de

 huizenblok is er naast de 

Gevangenisstraat maar 1 onbekend steegje (bewerking van de gravure over het beleg van 

Ieper van Guillaume du Tielt).  
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Bijlage 83: De Lakenhalle op de gravure van Guillaume du Tielt (links) en de kaart van 

Thévelin-Destrée (rechts), (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume 

du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 84: De Lakenhalle op de kaart van Sanderus, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: 

Collectie C08: sectie kaarten en plannen, nummer 89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 85: De Lakenhalle op de gravure van Harrewyn, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: 

Collectie C08: sectie kaarten en plannen, nummer 151. 
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Bijlage 86: Het Zaalhof op de gravure van Guillaume du Tielt (links) en de kaart van 

Thévelin-Destrée (rechts), (bewerking van de gravure over het beleg van Ieper van Guillaume 

du Tielt en van het stadsplan van Thévelin-Destrée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 87: Het Zaalhof op de kaart van Braun en Hogenberg, uit: Vanrolleghem (A.). Ieper à 

la carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2006, p. 69.  
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Bijlage 88: Het Zaalhof op de kaart van Sanderus, uit: Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie 

C08: sectie kaarten en plannen, nummer 89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 89: Het Zaalhof op een anonieme kopergravure uit 1659, uit: Stadsarchief Ieper, 

toegang: Collectie C08: sectie kaarten en plannen, nummer 83.  

 

 

 

 

 


