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Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

1. Woord vooraf
Beste leerkracht,
Welkom in Ieper, ook wel de vredesstad of kattenstad genoemd! Ieper is
een relatief grote stad, gelegen in de Westhoek van de provincie WestVlaanderen. De stad heeft een oppervlakte van 13.061 ha en in het totaal wonen er
34.959 inwoners in Groot-Ieper en 21.786 inwoners in de stad Ieper zelf. Het is de
vijfde grootste stad van West-Vlaanderen en, na Diksmuide, de tweede grootste stad
van de Westhoek. Ieper heeft als stad voornamelijk een oorlogsverleden. Daar staan
we tijdens deze wandeling echter niet zo vaak bij stil. Het is de bedoeling dat er een
aantal andere aspecten aan bod komen die voor de leerlingen heel interessant
kunnen zijn. Deze zijn geordend onder enkele “brillen”. Deze verschillende brillen
worden aangeduid door diverse icoontjes. De leerlingen van de 3de graad ASO zijn
de doelgroep. De leerlingen kunnen deze wandeling volledig zelfstandig afleggen.
Het is aan te raden om ze in enkele groepjes van zes leerlingen op te delen en ze
zelfstandig te laten wandelen. Per groepje is er een verantwoordelijke die de extra
verhalen bijhoudt en uitdeelt op het juiste moment. Op het einde kunnen de
leerlingen hun bundels met elkaar vergelijken om de zaken, die nog zouden
ontbreken, aan te vullen. Het is echter ook mogelijk om als leraar de leerlingen te
begeleiden tijdens hun tocht. De wandeling is duidelijk uitgeschreven in de bundel.
Mochten er toch nog problemen zijn, kan er ook gebruik gemaakt worden van het
bijgevoegde kaartje van Ieper. In de bundel staat ook duidelijk vermeld wat de
leerlingen moeten doen en hoe ze bepaalde informatie kunnen bekomen. Een deel
van de vragen kunnen ze oplossen aan de hand van hun voorkennis, een ander deel
door goed rond te kijken en na te vragen. Alle antwoorden en juiste informatie staan
in deze bundel. Indien de leerlingen toch niet aan alle oplossingen kunnen komen,
kunt u ze verder helpen. In deze handleiding zijn ook de nieuwe vakoverschrijdende
eindtermen aanwezig (ingevoerd in het schooljaar 2010-2011). Deze zijn
onderverdeeld op basis van de gemeenschappelijke stam en de meer specifieke
contexten. Het streefdoel van deze bundel is om zoveel mogelijk VOET-en aan bod
te laten komen. Het was niet nuttig om deze per opdracht te vermelden aangezien er
bij elke oefening verschillende vakoverschrijdende eindtermen gerealiseerd worden.
Daarom kunt u een lijst met alle VOET-en terugvinden op het einde van de bundel.
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2. Kaart van de wandeling door Ieper
© www.wandelpaden.com/ieper.html

Startpunt van de wandeling

Eindpunt van de wandeling
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3. Legende van de iconen
Voor de iconen maken we gebruik van de kunstwerken van de wereldberoemde
kunstenaar Keith Haring (º1958 - †1990). De kans is groot dat een aantal werken
van deze kunstenaar reeds besproken zijn in het vak cultuurwetenschappen in de 2de
graad van de humane wetenschappen. Op een speelse manier wordt gebruik
gemaakt van zijn tekeningen en kunstwerken om aan te duiden welke “bril” wordt
opgezet tijdens de wandeling of welke werkvorm dient gehanteerd te worden bij een
bepaalde opdracht. Ook in de leerlingenbundel wordt gebruik gemaakt van deze
iconen.

→ historische bril

→ sportieve bril

→ denkvraag

→ samenwerken per twee

→ ecologische bril

→ samenwerken in kleine groepjes

→ architecturale bril

→ weetje

→ zoeken in de omgeving

→ vragen stellen aan inwoners

→ politieke bril

→ muzikaal moment

→ artistiek moment

→ aandachtig luisteren

→ VOET-en: zie lijst op het einde (ingevoerd in het schooljaar 2010-2011)
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4. Overkoepelende opdracht: de fotozoektocht

De leerlingen dienen doorheen de wandeling goed op te letten en een aantal foto’s in
de juiste volgorde te plaatsen + opschrijven wat ze zien op de foto. Het beeld dat men
eerst tegenkomt, krijgt nummer 1, het tweede sfeerbeeld krijgt nummer 2, enz. Wijs
hen bij de start van de wandeling goed op deze opdracht. Indien ze geen aandacht
besteden aan deze taak zullen ze op het einde van de wandeling opdracht 27 niet tot
een goed einde kunnen brengen. In opdracht 27 dienen ze immers aan de hand van
de foto’s een uitspraak te zoeken. Iedere foto komt immers overeen met een letter.
Wanneer de foto’s in de juiste volgorde worden geplaatst, zullen ook de letters in de
juiste volgorde staan en verschijnt er een uitspraak. De meeste foto’s zijn zelf
genomen waardoor er geen bronvermelding bij staat (uitzondering: foto 2 & 3).

©www.flickr.com

©http://picasaweb.google.com/lh/photo/7JFd-lp-w5rPV2jkQsOg2

I - Vandenpeereboomplein
(foto 1)

E – Sint-Maartenskath.
(foto 2)

P - Lakenhallen
(foto 3)

E - Menenpoort
(foto 4)

R - IJskelder
(foto 5)

K – Brugje (geen specifieke naam)
(foto 6)
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A – “Komme” Reinaert & Tibeert
(foto 7)

T - Rijselpoort
(foto 8)

T - Leeuwentoren
(foto 9)

E - Predikherentoren
(foto 10)

N - Vlindertuin
(foto 11)

S - Eilandje
(foto 12)

T - Pillbox
(foto 13)

A - Kruitmagazijn
(foto 14)

D – Station van Ieper
(foto 15)

“Ieper Kattenstad” wordt ingevuld als antwoord bij opdracht 27.
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5. De wandeling

De wandeling start op “De Leet” (officiële naam: het Vandenpeereboomplein). We
staan onmiddellijk stil bij de geschiedenis van dit gekende plein in Ieper.

Een leerling kan onderstaand verhaal vertellen aan zijn/haar klasgenoten:

“De Leet”
De Leet, ook wel gekend als de “Ieperlee”, kent een lange geschiedenis. Tot
850 was het een natuurlijke waterloop. De naam varieerde toen van Iper en
Ipra tot Ipre en Ipere. Een mogelijke verklaring voor Ieperlee, in welke vorm
ook geschreven, zou kunnen zijn: “het water dat komt van de hogere
gronden”. De uitgang –er(a) of –a duidt dan weer een waterloop aan. Ip- is
mogelijk afgeleid van upper en betekent dus hoger gelegen. De verklaring
komt overeen met de werkelijke situatie en de stad Ieper werd ongetwijfeld
naar deze rivier genoemd. De Ieperlee ontsprong aan de Kemmelberg en
liep in de middeleeuwen door het kustgebied naar Brugge. De monding was
enerzijds in het Oostendse Krekengebied en anderzijds in het Zwingebied.
De naam veranderde tussen de 9de en de 11de eeuw toen men de Iper
beter bevaarbaar wou maken. De naam Ieperleet ontstond op dat moment.
Leet komt van het woord “geleed” en betekent “in een vaste baan geleid of
aangelegd.” Ieperleet betekent dus “gekanaliseerde Iper.” Rond 1700
verdween dan de eind-t. De Ieperleet werd dus opnieuw de Ieperlee
genoemd.

De leerlingen begrijpen nu op welke manier het plein en de stad Ieper aan hun naam
zijn gekomen. Om de leerlingen verder enthousiast te maken over de stad kunnen ze
onderstaande algemene vragen oplossen. De leerlingen kunnen voor het oplossen
van de vragen samenwerken in groep of informatie inwinnen bij toevallige
voorbijgangers en/of inwoners van Ieper.
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Opdracht 1: een aantal inleidende vragen:

1) Wat zijn de 10 deelgemeenten van Ieper?
Brielen,

Dikkebus,

Sint-Jan,

Hollebeke,

Voormezele, Zillebeke, Boezinge, Elverdinge,
Vlamertinge en Zuidschoote

2) Hoe heet een inwoner van Ieper?
Een Ieperling

Wandel verder in de richting van de Sint-Maartenskathedraal.

De leerlingen moeten hier hun aandacht richten op de buitenzijde van het gebouw
en stilstaan bij de architectuur van de kathedraal.

Opdracht 2: de Sint-Maartenskathedraal:

1) Herken je de bouwstijl? Geef een aantal
kenmerken:
Gotiek (meer informatie op p.8-9)

2) Valt er iets speciaals op?
Eigen mening/inbreng van de leerlingen

Wat vind je van deze kathedraal?
Eigen mening/inbreng van de leerlingen
© www.westhoek.be

In bijlage wat meer informatie over de gotische kunst- en bouwstijl:
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De gotische bouwstijl is een enorme imposante middeleeuwse bouwstijl. Deze
bouwstijl werd gebruikt tijdens de periode 1150 tot ca. 1450 (ongeveer 3 eeuwen
lang). In deze periode zien we een duidelijke opkomst van de burgerij. Er kwam een
nieuw wereldrijk centrum die de concurrentie aanging met de kerk. De kerk bleef
uiteraard zeer belangrijk en men gaat de gotische stijl in het heden dan ook vooral
met de kerkstijl blijven associëren. Maar naast de imposante kerkgebouwen (zoals
de Sint-Maartenskathedraal) werden er ook enorme grote belforten, stadshuizen, …
gebouwd in gotische stijl als teken van de opkomende nieuwe macht van de burgerij
(zie later in de wandeling: Lakenhallen en het Belfort + toren). De gotische stijl was
dus zeker en vast geen alleenheerschappij van de kerk. Steden en gemeenten
wilden steeds meer burgerlijke bouwwerken laten verschijnen in hun stad/gemeente.
Er ontstond een echte concurrentiestrijd zodat de bouwwerken steeds hoger en
groter werden (en daardoor soms nooit helemaal voltooid werden). De gotische
bouwstijl werd voor het eerst gebruikt in Frankrijk en verspreidde zich verder naar de
andere Europese landen. De stijl wordt gekenmerkt door stevige, dragende
constructie-elementen. Men wou immers hoog kunnen bouwen maar toch geen
gebruik maken van zware ondersteunde muren zoals in de Romaanse stijl het geval
was. De muren werden heel licht maar de dragende elementen werden extra stevig.
De

gotische

kathedraal

weerspiegelt

100%

het

ideaal

van

de

gotische

bouwmeesters. De verticale naar omhoog gerichte kathedralen en torens vormen als
het ware een uitgestrekte hand naar God. De Sint-Maartenskathedraal in Ieper
was/is het voorbeeld van de gotische middeleeuwse kunst. In de Nederlanden
(waartoe Vlaanderen op dat moment behoorde) kan men een onderscheid maken
tussen 4 gotische stijlen, namelijk: de Scheldegotiek, de Kustgotiek, de Brabantse
gotiek en de Maasgotiek. Er werden per stijl aparte bouwmaterialen gebruikt en
aparte kenmerken benadrukt. Het is niet de bedoeling om deze 4 gotische
bouwstijlen helemaal te ontleden en te vergelijken.

Daarom nog even een korte opsomming van de algemene kenmerken van de
gotische bouwstijl:

-

Verticalisme → naar God gericht (bijlage 2)

-

Torens als symbool van macht

-

Dragende elementen (bijlage 3)
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-

Dunne wanden → vaak in glas

-

Open constructie → harmonieus geheel

-

Steunberen (steunend metselwerk tegen een muur), luchtbogen en pijlers

-

Skeletconstructie → “Ribbengewelf” (bijlage 1)

-

Gebruik van spitsbogen → versterking verticalisme

-

Gekleurde glasramen

bijlage 1

grondplan Sint-Maartenskathedraal

bijlage 2

bijlage 3

© Alle afbeeldingen zijn afkomstig van volgende website:
http://verhc01.deds.nl/cursuspdf/2007%20GEBOWO%20GOTIEK.pdf
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Na deze inleidende vragen en een kort overleg in groep kan een leerling het
eeuwenoude verhaal over de geschiedenis van de Sint-Maartenskathedraal
voorlezen. De leerkracht dient dit verhaal bij het begin van de wandeling aan een
verantwoordelijke leerling van elke groep te overhandigen.

Opdracht 3: Luister aandachtig naar het verhaal over de geschiedenis van de
Sint-Maartenskathedraal dat een groepslid vertelt. Het is de bedoeling dat je
de ontbrekende woorden van het verhaal invult op de stippellijnen:

De Sint-Maartenskathedraal
Tussen 1230 en 1370 werd de kerk van het Sint-Maartensklooster
opgetrokken. In de 13e eeuw was de stad enorm rijk en dit zorgde voor
een bloei in de kerkelijke architectuur. Het was op dat moment dat zowel
de Sint-Maartenskerk als de Lakenhallen opgebouwd werden. De kerk
vertoont meerdere bouwfasen en stijlen, gaande van de Scheldegotiek tot
de Kustgotiek en de imposante Hooggotiek. De toren van de kerk is zeker
100 meter hoog. Ook nu zijn er nog resten van de Sint-Maartensabdij
terug te vinden.

In 1559 werd het Bisdom Ieper opgericht door Paus Paulus IV. Vroeger
was Ieper dus de hoofdstad van een bisdom. De kerk werd toen
getransformeerd tot een kathedraal. Na 240 jaar kwam er een einde aan
het bisdom Ieper, na een overeenkomst tussen Pius VII en Napoleon
(Franse Revolutie) in 1801.

Tijdens WOI werd de kerk compleet verwoest en brandde grotendeels af.
Met de hulp van de stadsarchitect Jules Coomans werd de kerk bijna
exact gereconstrueerd tijdens de wederopbouw. Binnen in de kathedraal
staan verschillende gedenktekens om de slachtoffers van WOI te
herdenken. Boven het zuidelijk portaal is een groot kleurrijk glasraam ter
ere van koning Albert I terug te vinden.
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Na het verschaffen van deze informatie wordt de kathedraal binnenin bezocht. Ook
aan de binnenzijde moeten de kenmerken van de gotische bouwstijl goed bekeken
worden. De leerlingen krijgen een aantal vragen en moeten door middel van een
zoektocht de juiste antwoorden bekomen. De leerlingen moeten zich opdelen in
groepjes van 2 om de overlast in de kathedraal tot een minimum te beperken. Een
aantal groepjes gaan naar binnen en de rest van de groep wacht even buiten. Wijs de
leerlingen er zeker en vast op dat ze deze opdracht in alle stilte en rust dienen uit te
voeren.

Opdracht 4: Ga binnen in de Sint-Maartenskathedraal. Kijk goed rond
en probeer in alle stilte een antwoord te zoeken op volgende vragen:

1) In de kathedraal liggen enkele bisschoppen begraven. Welke bisschop was
ook hoogleraar in Leuven?
Cornelius Jansenius
2) Vooraan in de kathedraal kan je een grafsteen zien liggen achter het glas:
wie ligt daar begraven?
Robrecht Van Bethune
3) Welke bijnaam had deze persoon?
“De Leeuw van Vlaanderen”
4) Welk lichaamsdeel ligt hier van deze persoon begraven?
Zijn hart
5) Welk belangrijk muziekinstrument staat in de kathedraal?
Een orgel
6) Welke belangrijkste historische figuur kwam in 1985 op bezoek in Ieper?
Paus Johannes Paulus II
Ieper was tot 1985 gekend als de “Oorlogsstad”. Sinds het bezoek van Paus
Johannes Paulus II veranderde de naam van Ieper in “Vredesstad.”

Bij het buitenkomen van de kathedraal gaat men naar links en slaat men onmiddellijk
een tweede maal linksaf in de richting van het Sint-Maartensplein. Wandel helemaal
tot op het einde en sla rechtsaf onder de poort. Hier komen we bij het 32 meter lange
Nieuwerck (gebouwd in 1620-1624) dat is opgetrokken tegen de oostelijke muur van
de hallen.
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De leerlingen dienen goed rond te kijken en in kleine groepjes de volgende vragen te
beantwoorden:

Opdracht 5: Probeer een antwoord te vinden op volgende vragen:

1) Uit welke stijl is het Nieuwerck opgetrokken?
Renaissance
2) Kennen jullie een aantal kenmerken van deze bouwstijl?
Meer informatie op p. 12-13
3) Welk gebouw maakt deel uit van het Nieuwerck?
Het stadhuis van Ieper
4) Welke bekende politicus kan je hier toevallig tegen het lijf lopen?
Yves Leterme (de ontslagnemende eerste minister; partij: CD&V)

In bijlage wat meer informatie over de renaissance als bouw- en kunststijl:

De renaissance als kunst- en bouwstijl (begin 15de eeuw) sluit zeer sterk aan bij de
romaanse en romeinse kunst en vindt haar wortels in Italië (een soort herleving
van de klassieke oudheid, aangevuld met nieuwe invalshoeken → andere kijk op
mens en God). In de Nederlanden werd deze stijl gebruikt tussen ca. 1530 en 1630.
Net zoals tijdens de periode van de gotiek bleef de macht en invloed van de burgerij
verder toenemen in de Europese contreien. Onder invloed van deze burgerij kon de
renaissance zich ten volle ontplooien en ontwikkelen (voornamelijk in Italië). Men
ging weer oog hebben voor de schoonheid en grootsheid van het menselijke
lichaam. In de bouwkunst ging men aandacht hebben voor symmetrie, harmonie,
ruimtelijke verhoudingen en mathematiek. Men ging deze kennis ook gebruiken
voor de studie van de menselijke verhoudingen. Er ontstond op die manier een
evenwichtige opbouw waardoor de renaissance een statische rust uitstraalt. Ook
ging men stilaan rekening houden met de wetten van het perspectief.

Kenmerken van de bouwstijl van de renaissance:
-

Gebruik van zuilen (dragende rondbogen)
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Ramen, deuren en muurnissen worden gekenmerkt door een omlijsting van
pilasters, kroonlijsten of halfzuilen met fronton

-

Decoratieve motieven

-

Evenwicht tussen hoogte en breedte

-

Eenvoudige vormen en een compact volume

-

Klemtoon op het praktisch nut (niet zozeer God centraal stellen)

-

De wanden zijn dragend en afsluitend

-

Horizontalisme

-

Symmetrie

Het Nieuwerck bevat ook een aantal gotische elementen (spitse bogenrij, grote
kruisramen en een klassiek kerkraam). In de Nederlanden was de gotiek immers
zeer sterk ingeburgerd. Als men echter goed kijkt, is de renaissance als bouwstijl
duidelijk

aanwezig.

Vooral

de

versieringen

in

de

boogvelden

en

het

horizontalisme zijn opvallende kenmerken van de renaissance. Het is ook niet
abnormaal dat kenmerken van meerdere bouwstijlen door elkaar gebruikt werden.
In bijlage een leuk historisch weetje over de uitdrukking “cokerulle” in Ieper:

Tijdens de 13de eeuw was het heel onrustig in de Vlaamse steden. De gewone werklui
wilden zich niet langer schikken in hun lot. De rijke kooplui bestuurden de stad immers
alleen en de gewone man in de straat had niets te zeggen in het dagelijkse bestuur van de
stad. Ze mochten enkel opdraaien voor de belastingen en de stad verdedigen wanneer de
rijke burgers hen daartoe verplichtten. Ze haalden dus steeds de kastanjes uit het vuur voor
de rijke lieden. De gewone mensen waren dit op een bepaald moment zo beu dat er een
opstand uitbrak en hun protestkreten overal werden verkondigd. In Ieper kwamen ze op
straat en liepen ze door de stad. Ze riepen luid “Cokerulle! Cokerulle!”. Dit is de Vlaamse
uitdrukking voor een pot die overkookt en was een frequent gebruikte term in het Ieperse
dialect. Aangekomen bij de hallen, namen de Ieperlingen de rijke schepenen gevangen.
Toen die geen oren hadden naar de wensen van de Ieperlingen, werden ze botweg uit de
ramen van het Belfort geworpen. Nu worden de politici in Ieper gelukkig niet meer uit het
Belfort gegooid als de bevolking het niet met hen eens is. Er is een beschaafde uitweg
gevonden om de onvrede over iets kenbaar te maken.
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Wandel nu in de richting van de Grote Markt. Merk op dat Ieper, na Sint-Niklaas, de
2de grootste markt van België heeft (ruim 1 ha groot).
De leerlingen moeten zich settelen op een rustige plek. De groep wordt nog eens
opgedeeld in 2 kleinere groepjes. De ene groep leest het verhaal over “de kindjes” en
de andere groep leest het verhaal over “de oude strijd tussen de stad Ieper en de stad
Poperinge.” Na het lezen van de verhalen vertellen beide groepen het verhaal aan
elkaar. Er zijn immers 2 verklaringen waarom de Ieperlingen de (spot)naam “kindjes”
krijgen. Overhandig de 2 verhalen aan de verantwoordelijke in elke groep.

Opdracht 6: Deel jullie groep nog eens op in 2 kleinere groepjes. Beide
groepjes

krijgen

een

verschillend

verhaal

om

te

lezen

van

de

verantwoordelijke binnen de groep. De 2 verhalen gaan over de Ieperlingen
die de bijnaam “kindjes” krijgen. Het is de bedoeling dat jullie in jullie groepje
het verhaal bespreken en de bijhorende vragen oplossen. Na het vervullen
van de opdracht zal de ene groep het verhaal vertellen aan de andere groep
en omgekeerd. Zorg voor een goede taakverdeling: iemand zal het verhaal
moeten navertellen en iemand zal de vragen moeten overlopen en daarbij ook
de juiste antwoorden formuleren. Jullie kunnen allemaal een taak op zich
nemen of een verantwoordelijke aanduiden binnen de groep. Werk alvast
goed samen zodat jullie deze opdracht tot een goede einde kunnen brengen.

Verhaal 1: “Kindjes” » positieve bijnaam
Een leuke anekdote over de inwoners van Ieper is het verhaal over hoe ze hun
bijnaam “kindjes” kregen. Ieper was een zeer rijke en bloeiende stad tijdens de
middeleeuwen. De Graaf van Vlaanderen, die alle steden in Vlaanderen bestuurde
en dus ook Ieper, vroeg de Ieperlingen dan ook regelmatig om hulp (voornamelijk
financieel). Tijdens de kruistochten (zie afbeelding) werd de graaf gevangen
genomen. Er werd een enorme som losgeld gevraagd en de gravin, die in de streek
van Ieper verbleef, kon dit geld niet betalen. Ze vroeg hulp aan de omliggende
steden. Enkel Ieper was bereid om het gevraagde losgeld te schenken. Toen de
gravin vernam dat Ieper voor al het geld had gezorgd, zelfs meer dan eigenlijk nodig
was, zei ze: “die brave Ieperlingen, mijn kinderen”.
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1) Welk gevoel hebben jullie bij dit verhaal?
Eigen mening van de leerlingen
2) Zouden jullie ook de bijnaam “kindjes” willen krijgen nu jullie het
ontstaan van deze bijnaam kennen?
Eigen mening van de leerlingen
3) Indien jullie aan het bestuur stonden van de stad Ieper in de tijd
waarin het verhaal zich afspeelde, zouden jullie dan ook het losgeld
geschonken hebben? Waarom wel? Waarom niet?
Eigen mening van de leerlingen
4) Weten jullie wat kruistochten zijn?
De kruistochten vonden plaats tijdens de 11de, 12de en 13de eeuw. Het
waren een serie militaire campagnes die begonnen als een poging van
de christenen om de stad Jeruzalem te heroveren op de moslims. Deze
kruistochten ontwikkelden zich echter tot oorlogen om grondgebied te
veroveren (Van Dale woordenboek: krijgstocht tot bevrijding van het
Heilige Land). Het werden echte territoriale oorlogen waarbij heel wat
slachtoffers vielen.

Verhaal 2: “de oude strijd tussen Ieper en Poperinge” » kindjes als spotnaam
Dit verhaal kent zijn oorsprong in de textielindustrie en de concurrentie die heerste
tussen de steden Ieper en Poperinge. Ieper vond dat zij als stad meer recht had op
de alleenheerschappij in de textielindustrie in de middeleeuwen en diende een klacht
in bij de Graaf van Vlaanderen. Poperinge verloor het proces voor de Graaf van
Vlaanderen en mocht geen lakens meer weven als straf. De Poperingenaren gaven
van toen de spotnaam “kindjes” aan de Ieperlingen omdat zij een proces hadden
aangespannen bij de Graaf. De stad Poperinge nam vanaf dat moment wraak door
de spot te drijven met de stad Ieper. De spotfiguur was “Meester Ghybe”. Meester
Ghybe had kritiek op de drie grootste textielsteden, namelijk Ghent, Yper en Brughe.
Er is een standbeeld terug te vinden in Poperinge waar Meester Ghybe omgekeerd
zit op een ezel met allerlei potten en pannen als wapens in de ene hand en met de
andere hand slaat hij op een kei (zie afbeelding). Deze belachelijke ridder werd
gebruikt om de spot te drijven met de Ieperlingen.
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1) Heeft iemand van jullie enig idee waarvoor de ezel symbool zou
kunnen staan? Vlaanderen
2) Welke spotnaam denken jullie dat de Poperingenaren zullen dragen?
Keikoppen (verwijzing naar de kei in de hand van Meester Ghybe)
3) Waarvan denken jullie dat de naam “Ghybe” is afgeleid?
Tip: lees het verhaal aandachtig!
Ghent + Yper + Brughe. Deze drie textielsteden hadden Vlaanderen
volledig in de macht. Meester Ghybe zit op de ezel (= Vlaanderen).
Vlaanderen werd volledig bestuurd door de 3 textielsteden en kon geen
eigen beleid voeren. De ezel staat dus voor het domme Vlaamse
beleid.
4) Denken jullie dat de concurrentie tussen Ieper en Poperinge nu nog
steeds zo groot is als toen in de middeleeuwen?
Uiteraard is er in het heden geen economische concurrentiestrijd meer
gaande tussen beide steden maar in de geesten van de mensen leeft
deze gedachte nog steeds verder. De Ieperlingen kunnen zich nog
spottend uitlaten over de Poperingenaren (en omgekeerd).

© http://www.poperinge.be (Meester Ghybe)

© Strip: Kruistochten (kruisridder)

Na het afhandelen van deze opdracht wordt er op de grote markt ook even
stilgestaan bij de historische Lakenhallen en het Belfort.

De leerlingen dienen rustig rond te kijken naar dit gigantische gotische gebouw en
dienen ook een blik te werpen op het Belfort.
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De gevelbreedte van de Lakenhallen (gebouwd in de periode 1200-1304)
bedraagt ongeveer 132 meter. Het is een reusachtig burgerlijk bouwwerk. Het
gelijkvloers werd gebruikt voor de verkoop van textiel. De bovenverdiepingen
werden gebruikt voor de opslag van lakens en wol die in Ieper werden
geproduceerd. Het was dus een marktgebouw, stapelhuis en keuringsplaats
tegelijkertijd. De laatste officiële controles van de lakens vonden hier plaats. De
Lakenhallen werden tijdens WOI grotendeels vernield, maar later volledig
heropgebouwd. Het belfort van 70 meter hoog, dat oprijst in het midden van het
lange voorgebouw van de Lakenhallen, draagt het symbool van een draak als
richtingwijzer van de wind (1693). Het staat symbool voor de stedelijke vrijheid
van de Ieperlingen. Het belfort was de bewaarplaats van alle belangrijke
documenten van de stad. Ook de munten van de stad werden in het belfort
bewaard op de onderste verdieping. Het was als het ware een heuse schatkamer.
De middenverdieping werd gebruikt als wapenkamer. De grote markt en de talrijke
gebouwen vormden duidelijk het economische hart van Ieper. Nu hebben het
Belfort en de Lakenhallen de status monument gekregen. De Lakenhallen zijn
binnenin te bezoeken (1ste verdiep: In Flanders Field Museum) maar het Belfort is
niet toegankelijk voor het publiek.

Er is ook een miniatuurversie van de Lakenhallen beschikbaar. Ga eens een kijkje
nemen bij deze maquette!

Eerst wordt de legende over de katten van Ieper verteld door een leerling.
Overhandig het verhaal aan de verantwoordelijke leerling binnen elk groepje. De
leerlingen moeten een aantal woorden aanvullen in hun kijkwijzer. Daarna kunnen de
leerlingen zich creatief bezighouden met opdracht 8 door het aanvullen van een deel
uit het stripverhaal van Suske en Wiske “De Kattige Kat.” De leerkracht beschikt over
de echte inhoud van de tekstballonnen. Later kan de leerkracht vertellen wat de
stripfiguren echt vertelden en meemaakten. In opdracht 9 dienen de leerlingen de
juiste zegswijzen met elkaar te verbinden. In opdracht 10 is er een fotoronde voorzien
waar de leerlingen de namen van de verschillende personages uit de kattenstoet
dienen te achterhalen. Ze kunnen hulp vragen aan toevallige voorbijgangers.
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Opdracht 7: Luister aandachtig naar het verhaal van “Ieper als kattenstad.”
Vul in jullie bundel de ontbrekende woorden in op de stippellijnen:

Ieper als kattenstad
Sinds de middeleeuwen geloven de Ieperlingen dat katten al het kwade
en het slechte in de mens vertegenwoordigen. De kat werd immers
gezien als een bondgenoot van de heksen. Een heks kon negen keer de
gedaante van een kat aannemen in haar leven. Ze gingen ervan uit dat
wanneer katten zouden worden geofferd, de kwade geesten uit hun leven
zouden verdwijnen. Daardoor werden sinds de 12 de eeuw levende katten
uit het belfort geworpen. Dit ging steeds gepaard met een enorm
volksfeest waar muziek, drank en dans centraal stonden. In 1817 werd
voor de laatste keer een levende kat uit het belfort geworpen. Toch is de
geest van het feest blijven bestaan en wordt er om de drie jaar een
volksfeest georganiseerd waarbij pluchen katten uit de toren worden
gegooid door de nar van Ieper. Dit gebeurt driejaarlijks op de tweede
zondag van mei. In 1955 werd er samen met de terechtstelling van de
katten voor een eerste keer ook een kattenstoet georganiseerd. In deze
stoet wordt de kat vereerd in al haar mogelijke gedaanten. Deze stoet lokt
kijklustigen uit de hele wereld. Omwille van deze legende wordt Ieper ook
vaak de kattenstad genoemd.

Opdracht 8: Jullie vinden hier een fragment uit het stripverhaal “De Kattige
Kat” van Suske en Wiske terug. Dit verhaal speelt zich gedeeltelijk af in Ieper
en heeft betrekking op de legende van het offeren van katten. Probeer op een
creatieve manier het stripverhaal in te vullen. Later zal de leerkracht meedelen
wat de stripfiguren echt meemaakten in het verhaal.
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Opdracht 9: Om in “kattenstemming” te blijven, vinden jullie hieronder 15
zegswijzen waarin de kat centraal staat. De meeste zegswijzen zullen jullie
allemaal herkennen en het zal dus normaal gezien geen probleem vormen om
de zegswijzen met de juiste betekenis te verbinden.
1. leven als kat en hond

a. een moeilijk persoon om mee om te
gaan

2. een vogel voor de kat

b. in een moeilijke situatie is het niet
gemakkelijk om een juist oordeel te
vellen

3. als de kat van huis is, dansen de c. moeilijk met elkaar overweg kunnen
muizen op tafel
4. geen kat om zonder handschoenen d. nog heel wat ander werk te verrichten
aan te pakken

hebben

5. de kat uit de boom kijken

e. iemand die zwak lijkt, kan nog
gevaarlijk uit de hoek komen

6. de kat in het donker knijpen

f. het ego van iemand strelen om een
doel te bereiken

7. andere katten te geselen hebben

g. als er geen controle is, maakt men het
te bont

8. de kat bij de melk zetten

h. bedrogen worden

9. een kat in het nauw maakt rare i. iets stiekem doen
sprongen
10. in het donker zijn alle katten grijs

j. duidelijk zeggen waar het op staat

11. de kat de bel aanbinden

k. vertel die onzin maar aan iemand
anders

12. maak dat de kat wijs

l. een gemakkelijk slachtoffer zijn

13. om de wille van het smeer likt de kat m. een situatie uitlokken
de kandeleer
14. een kat een kat noemen

n. een risicovolle actie ondernemen

15. een kat in een zak kopen

o. zich afwachtend opstellen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

c.

l.

g.

a.

o.

i.

d.

m.

e.

b.

n.

k.

f.

j.

h.
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Opdracht 10: Er lopen enorm veel figuren mee in de kattenstoet. Heel wat
mensen figureren in een kattenkostuum maar ook andere personages zijn
altijd aanwezig in de stoet. Probeer bij elke foto de naam van volgende
karakters uit de stoet te achterhalen.

©http://www.flickr.com/photos

Reus Goliath

Godfried de Tempelier

Pietje Pek

Robrecht de Fries

Nikolaas de Kannonier

Cieper

Piepertje

Minneke Poes

Wist je dat … 8 van de 9 aanwezige windturbines in Ieper genoemd zijn naar
de gelijknamige reuzen uit de kattenstoet? De firma Electrawinds kiest steeds
voor namen die verbonden zijn met de streek.
De negende windturbine kreeg de naam “Poppy”. Deze naam verwijst naar
een gedicht (“In Flanders Field”) dat terug te vinden is in het gelijknamige
oorlogsmuseum (gesitueerd in de Lakenhallen). “In Flanders Field” is een
gedicht geschreven in 1915 door de Canadese militaire arts en dichter John
McCrae. Deze persoon werkte in een hulppost op 2 km van het centrum van

23

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

Ieper. In dit gedicht is er sprake van “poppies” (meervoud). Poppy is het
Engelse woord voor het Nederlandse woord “klaproos”. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk staat deze bloem symbool voor de gesneuvelde soldaten tijdens
WOI. Klaprozen groeien waar alle andere bloemen reeds gestorven zijn
(symboliek van de oorlog). De zaden van de klaprozen beginnen pas te
bloeien als alle andere planten verdwenen zijn.

Een leerling kan het gedicht luidop voorlezen. Het is belangrijk dat de leerlingen
stilstaan bij de historische gebeurtenis van WOI. De Nederlandse vertaling is ook
terug te vinden in bijlage (indien een aantal woorden onduidelijk zouden zijn voor de
leerlingen). Na het voorlezen van het gedicht kan er een nabespreking worden
gehouden. Mogelijke vragen zijn:
-

Welk gevoel hebben jullie bij dit gedicht?

-

Vinden jullie het een mooi gedicht? Waarom wel? Waarom niet?

«In Flanders Fields»

In Flanders fields the poppies blow (In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen)
Between the crosses, row on row, (Tussen de kruisen, rij aan rij,)
That mark our place; and in the sky (die onze plek aangeven; en in de lucht)
The larks, still bravely singing, fly (vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend)
Scarce heard amid the guns below. (ook al hoor je ze nauwelijks te midden het kanongebulder aan de grond)
We are the dead. Short days ago (Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden)
We lived, felt dawn, saw sunset glow (leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan)
Loved, and were loved, and now we lie

(beminden en werden bemind en nu liggen we)

In Flanders fields. (in Vlaanderens velden)
Take up our quarrel with the foe: (Neem ons gevecht met de vijand weer op:)
To you from failing hands we throw (Tot u gooien wij,met falende hand,)
The torch; be yours to hold it high. (de toorts; aan u om haar hoog te houden.)
If ye break faith with us who die

(Als je breekt met ons die sterven)

We shall not sleep, though poppies grow (zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen)
In Flanders fields. (in Vlaanderens velden.)
© http://www.inflandersfields.be/#gedicht
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Na het vervullen van de opdrachten wandelt de groep weg van de fontein, in de
richting van de Menenpoort, via de Meensestraat.

De leerlingen dienen rond te kijken en de volgende vragen op te lossen. Ze kunnen
ook hulp vragen aan toevallige voorbijgangers. Er is ook een maquette van de
Menenpoort aanwezig.

Laat de leerlingen deze maquette zoeken op of rond de

vestingen en deze goed bekijken.

Opdracht 11: Probeer het antwoord te vinden op volgende vragen:
1) Heb je enig idee wie er vroeger door deze poort marcheerde?
Ontelbare soldaten in de richting van het front
2) Waarvoor staan al de namen op de poort?
54.896 Commonwealth-soldaten uit WOI die gesneuveld zijn tussen
augustus 1914 en augustus 1917
3) Waarom staan hun namen op de poort?
Deze soldaten zijn vermist en hun lichamen zijn nooit terug gevonden
4) Blijven deze namen eeuwig op de poort staan?
Neen, als hun lichaam gevonden wordt, verdwijnt de naam
5) Hoe wordt deze poort nog genoemd?
The Memorial to the Missing
6) Wat gebeurt hier iedere dag rond 20u00?
De “Last Post” wordt hier gespeeld
7) Wat was de bedoeling hiervan?
Tijdens WOI: aankondigen einde van de werkdag
Heden: ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten
De “Last Post” wordt iedere avond gespeeld om 20u00 aan de Menenpoort. De
politie legt het verkeer helemaal lam. De klaroeners plaatsen zich in het midden van
de straat en talrijke kijklustige dagen op om de gesneuvelde soldaten te herdenken
die gestorven zijn tijdens WOI. Men wil de gesneuvelden iedere dag opnieuw
eeuwige rust aanbieden en hen eren voor het offer dat ze gebracht hebben tijdens de
oorlog. De “Last Post” wordt gespeeld door de “Last Post Association”. Dit is een
Ieperse onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die deze traditie eeuwig wil in stand
houden. De klaroeners dragen het uniform van de vrijwilligers van de lokale

25

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

brandweer, waartoe ze uiteraard ook behoren. Ze willen vooral de gebrachte offers
en het lijden van de soldaten beklemtonen, maar ook hun solidariteit en dapperheid
staan centraal.
Een leerling dient deze notenbalk te lezen. Misschien kan een muzikale leerling(e)
het deuntje naneuriën. Aangezien de Last Post pas iedere avond om 20u00 wordt
gespeeld, is de kans klein dat de klas dan nog aanwezig kan zijn bij deze ceremonie.
Het fragment is echter ook beschikbaar op internet.
Neem eventueel de geluidsopname mee en laat deze horen bij het verbeteren van de
opdrachten (http://www.awm.gov.au/commemoration/customs/last_post.asp).

Opdracht 12: Is er een muzikale vrijwilliger om volgende notenbalk te lezen
en na te neuriën voor zijn/haar klasgenoten?
©http://www.huisvolmuziek.nl

De Menenpoort is ontworpen door Sir Reginald Blomfield (een Londense architect)
en werd ingehuldigd op 24 juli 1927. Deze indrukwekkende classicistische zegeboog
is aan weerszijden tegen de vestigingen aangebouwd. Aan de voorkant is een tombe
met lijkwade afgebeeld. Aan de achterkant staat een Britse leeuw, met de blik gericht
op het slagveld. Het volgende opschrift is aanwezig: “To the Armies of the British
Empire, who stood here from 1914 to 1918.”

26

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

Onder de Menenpoort kunnen we, rechts omhoog, de trappen op wandelen. Zo
komen we op de vestingen. Doorheen deze wandeling op de vestingen wordt er af
en toe stilgestaan voor wat meer informatie of voor de uitvoering van een opdracht.

De leerlingen dienen volgend informatief weetje in stilte te lezen en goed rond te
kijken:

Als jullie goed kijken, zien jullie dat de vestingmuur niet gewoon rechtdoor loopt.
Wie vanop de vestingwal in de richting van de Menenpoort kijkt, ziet dat de muur op
twee plaatsen vooruitspringt. Zo een vooruitspringend gedeelte noemen we een
bastion. Tussen de twee bastions in loopt de muur wel rechtdoor. Zo een stuk muur
is de courtine (of gordijnmuur). Waar de courtine dan weer in verbinding staat met
het bastion, maakt ze een bocht. Deze inham wordt aangeduid met de naam orillon.

De leerlingen dienen goed rond te kijken en de onderstaande opdracht te maken. De
leerlingen mogen niet te dicht bij de rand van de muur komen.

Opdracht 13: Teken een deel van de vestingmuur over en duid aan op de
tekening: bastion – courtine – orillon.

BASTION
COURTINE

ORILLON

We wandelen verder op de vestingen. Bij de splitsing gaan we rechts. Op onze
rechterkant zien we de IJskelder.
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De leerlingen dienen er zelf achter te komen welke functie de IJskelder vroeger had
aan de hand van een aantal vragen. Bij het verbeteren van de wandeling kan later
meer informatie over de IJskelder verteld worden. De IJskelder kan enkel bezocht
worden onder begeleiding van een gids.

• Waar denk je dat de IJskelder vroeger voor diende? Wat werd er bewaard in deze
kelder? (zie extra info)
• Waarvoor zou ijs vroeger gebruikt zijn binnen de medische wereld? (zie extra info)

De IJskelder is een koepelvormig gewelf,

bestaande uit een dubbele

bakstenenmuur. De dubbele muur moest zorgen voor een goede isolatie van de
kelder en de aanwezige koelte bewaren. Aan de buitenkant was de koepel bedekt
met aarde en bomen om het zonlicht buiten te houden. In de ijskelder werd in
vroegere tijden het ijs bewaard (vandaar ook de logische naam voor deze kelder).
Men nam het ijs uit de aanpalende bevroren vestinggrachten tijdens de winter en
bedekte het met stro (voor de isolatie). Ook werden er voedingsmiddelen in de
kelder bewaard naast het ijs. Zo werd alles vers gehouden. Er waren ook ijzeren
vleeshaken voorzien om het vlees aan op te hangen. De ijskelder kon dus
beschouwd worden als een soort “gemeenschappelijke diepvries” voor de
Ieperlingen (althans toch voor de rijke bevolking). Ook werd het bewaarde ijs
gebruikt in de “medische wereld”. Het werd gebruikt om de pijn te stillen of de
zwellingen weg te nemen bij een aantal patiënten. Ziekenhuizen, godshuizen en
rijken hadden toegang tot deze kelder.

De leerlingen dienen de ontbrekende woorden in hun leerlingenbundel in te vullen. Ze
moeten zelf zoveel mogelijk op zoek gaan naar de juiste antwoorden door logisch na
te denken en rond te kijken. Voor opdracht 15 bestaat er geen standaard antwoord.
Het hangt er vanaf hoeveel kastjes zichtbaar zijn en hoe goed de leerlingen op zoek
gaan. Sommige kastjes zijn immers verborgen onder het bladerdek.
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Opdracht 14: Vul in onderstaande tekst de ontbrekende woorden in. Kijk goed
rond en laat je fantasie werken. Doe dit eerst individueel en leg daarna jullie
antwoorden samen. De leerkracht zal op het einde van de wandeling de
correcte antwoorden meedelen.

Ieper als vleermuizenstad

Ieper wordt ook wel de thuisstad van de vleermuizen genoemd. Deze dieren zijn
vaak te vinden in eeuwenoude donkere ruimtes waar de geschiedenis een aantal
geheimen verbergt. Ook Ieper heeft zo een aantal ondergrondse ruimtes waar de
vleermuizen graag vertoeven. Het vestinglandschap in Ieper is heel gevarieerd: er is
open water, rietoevers, moerassen, hooiland, grasvelden, hoge bomen en
houtkanten waar verschillende soorten insecten leven. Bij valavond en ’s nachts
jagen vleermuizen op deze insecten die dan zeer actief zijn. Het is ’s nachts dan ook
heel donker en rustig op de vestingen wat een pluspunt is voor deze nachtdieren.
Overdag schuilen de vleermuizen graag in holle bomen. De vestingbomen zijn nog
redelijk jong waardoor er weinig holle bomen zijn. Daarom werden er dertig
nestkasten gehangen voor de vleermuizen. Deze “kraamkasten” zijn geschikt als
geboorteplaats of schuilplaats voor de jongen. Er is plek voor een tiental diertjes in
de kasten. Er zijn ook goed geïsoleerde winterkasten voorzien, die de vrieskou
buiten houden, en kleinere zomerkasten voor de enkelingen die hier toevallig
belanden. Tussen half oktober en april houden de vleermuizen hun lange
winterslaap. Dan trekken ze zich terug in ondergrondse ruimtes waar de temperatuur
ideaal is, namelijk 5 tot 7°C. Het mag er niet tochten en het moet er stikdonker en
vochtig zijn, anders verdroogt de vlieghuid van deze zoogdiertjes. In Ieper worden
enkele ondergrondse ruimten van de vestingen opengesteld voor de vleermuizen. In
deze voor mensen onbereikbare ruimtes overwinteren jaarlijks zo’n tientallen
vleermuizen. Een voorbeeld van zo’n ondergrondse ruimte is de IJskelder op de
vestingen.
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Opdracht 15: Ga vanaf nu individueel op zoek naar de vleermuiskastjes die in
de bomen hangen. Tel hoeveel kastjes je tegenkomt tijdens deze zoektocht:
Er bestaat geen juist/fout antwoord op deze vraag. Het is afhankelijk van de
zichtbaarheid

en/of

aanwezigheid

van

de

vleermuiskatjes.

Ook

het

zoekvermogen van de leerlingen bepaalt dit antwoord.

Als we rechtdoor het vestingpad blijven volgen, zien we links een trap die naar
beneden door de vestingmuur gaat. De leerlingen kunnen langs die trap naar
beneden gaan.

De leerlingen lezen onderstaand weetje in stilte. Ze dienen ook goed rond te kijken.

Langs de rand van de vestingen kunnen we een trap zien die naar beneden gaat
door de vestingmuur. Dit is een poternetrap. Een poterne is een ondergrondse
verbindingsgang. We dalen af in de richting van het wateroppervlak. De loopbrug
leidt naar een soort eilandje, ook wel een tenaille genoemd. Op de loopbrug krijgen
we een mooie indruk van de reusachtigheid van de vestingmuur. Onderaan is de
muur zeker drie meter dik, bovenaan nog steeds een meter.
Beneden gekomen zien we op onze linkerkant een ietwat modernere brug die de
verbindingsweg vormt tussen de vestingen en de Leopold III-laan. Wat verder in deze
straat ligt het nieuwe voetbalstadion van Ieper.

De leerlingen proberen individueel een aantal fragmenten in de juiste volgorde te
zetten om zo de evolutie van het nieuwe Ieperse voetbalstadion en het Ieperse
voetbal in het algemeen te ontdekken. De leerlingen dienen een rustige plek te
zoeken waar ze de fragmenten kunnen lezen en juist ordenen. Om hun aandacht te
trekken, wordt eerst de onderstaande vraag beantwoord. In bijlage is wat meer
informatie te vinden over deze speler.

Vraag: Kennen jullie een bekende Ieperling die speelt bij Club Brugge?
Jonathan Blondel
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© http://www.clubbrugge.be/nl/season/team/jonathan-blondel

Opdracht 16: Het Ieperse voetbal maakte de laatste jaren een woelige
periode mee. De club kreeg een nieuw stadion en steeg ook in het
klassement. Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurde? Probeer volgende
fragmenten dan in de juiste volgorde te plaatsen en je komt het te weten:
September 2007

De bouw van het nieuwe voetbalstadion
van Ieper gaat van start.

Augustus 2008

Het

nieuwe

voetbalstadion

bij

de

Zuiderring is officieel geopend. KVK
Ieper speelde tot voor kort op het
Minnenplein. Dit terrein was echter in
handen van de scholengroep Westhoek
en toen die plannen had om uit te
breiden, kon de club niet anders dan
verhuizen. Er werd een nieuw stadion
gebouwd bij de sporthallen langs de
Leopold III-laan. In de buurt zal ook nog
extra parkeergelegenheid komen. Het is
de topper Club Brugge die het nieuwe
voetbalstadion komt inspelen.
Oktober 2008

Er zijn problemen met de grasmat van
vierdeklasser KVK Ieper: het terrein is
veel te drassig. Het water dringt maar
moeilijk door de bodem bij regenweer.
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Dit komt door de bodemlaag die juist
onder de grasmat ligt. Deze dikke laag
laat het water maar heel langzaam
doordringen. Om het water wat beter
door te laten, wordt er nu ‘geprikt’. Om
de tien centimeter worden gaten geprikt
van 30 centimeter diep die dan opgevuld
worden met zand. Deze methode zou het
probleem voor een groot deel oplossen.
Mei 2009

Er is een probleem met de grasmatten
van het stadion: het veld kan de natte
wintermaanden

niet

aan.

Bij

zware

regenval is het speelveld niet meer
bespeelbaar. Gelukkig vinden enkele
Nederlanders een efficiënte oplossing: er
worden 60.000 regenwormen in de grond
gedropt, waardoor het probleem opgelost
is.

Interessant

detail:

de

wormen

vermenigvuldigen zich snel zodat er
binnen een jaar bijna 600.000 beestjes
op het veld aanwezig zullen zijn.
Augustus 2009

Het nieuwe voetbalstadion van Ieper is
nog maar een jaar in gebruik en moet nu
al aangepast worden. Ieper speelt nu
voor het eerst in derde nationale en zal
te maken krijgen met risicowedstrijden.
Dit zijn wedstrijden met een verhoogd
risico op voetbalgeweld en rellen. Toen
het stadion gebouwd werd, speelde KVK
Ieper nog in provinciale en stelde het
probleem zich nog niet. De supporters
van

Ieper

en

van

de

bezoekende

ploegen zullen nu in een apart vak
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komen te zitten dat gescheiden wordt
met hekkens.
Mei 2010

Ieper keert na een zwaar voetbaljaar
terug naar de vierde nationale. De club
hoopt echter dat ze op korte termijn terug
een plaats in de hogere afdeling kunnen
bemachtigen.

Nu wandelen we rechts onder de vestingmuur door. Daarna slaan we linksaf en
wandelen we via de trappen terug de vesting op. Terug op de vestingen vervolgen
we onze weg. Links zien we een blauw bord staan. Van hieruit kun je in de verte het
nieuwe Hoornwerkpark bewonderen.

De leerlingen mogen niet te ver op de muur wandelen. Het is een diepe afgrond en
de leerlingen kunnen steeds vallen en/of struikelen. In bijlage wat meer informatie
over het Hoornwerkpark. Het is de bedoeling dat de leerlingen aandachtig rondkijken.
Ze hoeven echter geen notities te nemen of opdrachten te vervullen. Dit natuurgebied
is enkel in de verte zichtbaar en wordt niet verder besproken doorheen de wandeling.

© Luk Dombrecht (www.debron.be)

© Olivier Dochy (www.debron.be)

© Luk Dombrecht (www.debron.be)

© Luk Dombrecht (www.debron.be)
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Het Hoornwerkpark
Het park ligt op een helling aan de oostelijk gelegen vestingmuren en is ongeveer 8 ha
groot. Het is een gevarieerd natuurlandschap waar verschillende planten en dieren zich ten
volle kunnen ontwikkelen. Er is een groot pad voorzien doorheen dit natuurgebied en er zijn
ook een aantal graspaden die wandelaars naar grote stukken ongerepte natuur gidsen. De
aanwezige natuur is, zoals reeds eerder vermeld, heel gevarieerd. Eerst en vooral is er een
waterrijke biotoop terug te vinden op het laagst gelegen punt van het park. In deze
moerassen en poelen schuilen heel wat beestjes en verschillende waterplanten. Ook is er
2,8 ha voorbehouden als graasweide voor het vee. De dieren grazen er net weinig genoeg
zodat de bodem niet kapot gaat maar wel voldoende structuur krijgt. Dit is positief voor
muizen, egels, slakken en andere kleine diertjes die op deze weide terug te vinden zijn.
Ook zijn er een grote (1 ha) en kleine bloemenweide (0,25 ha) in het Hoornwerkpark
aanwezig. Je vindt er ondermeer Boerenwormkruid, Margriet, Wilde Peen, enz. Het grote
grasland werd ingericht in 2008. Hier houden de Vlaamse (melk)schapen de begroeiing
onder controle door veelvuldig te grazen. Op het hoogste deel van het park werd een
hoogstammige boomgaard (0,8 ha) aangeplant. Hier vinden we een vijftigtal fruitbomen
terug waaronder appel, peer, pruim, kers, perzik, … .

Al deze verschillende biotopen

worden met elkaar verbonden door brede houtkanten. Op deze plekken ontstaan er soms
kleine bosjes waarin allerlei dieren hun jongen grootbrengen. Het Hoornwerkpark biedt een
oase van rust voor alle aanwezige dieren en planten.

Het verhaal “Ieper werd gestraft” wordt voorgelezen door een leerling:

“Ieper werd gestraft”
Tijdens de opstand van de Ieperse bevolking onder de Spaanse bezetting in de
16de eeuw, besloot de Spaanse regering dat er in Ieper een citadel, ook wel een
dwangkasteel genoemd, moest komen. Een citadel is een versterkte kazerne aan
de rand van de stad. Die moest de weerspannige Ieperlingen ervan weerhouden
om nog eens in opstand te komen tegen het Spaanse gezag. De Menenpoort
werd dichtgemetseld zodat iedereen die van Menen de stad in wilde komen, eerst
via de citadel moest passeren. Zo werd alles en iedereen gecontroleerd. Nu kan
je niet veel meer zien van de citadel. De enige overgebleven resten zijn te vinden
in het Hoornwerkpark dat je recht voor je kan zien.
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We wandelen rechtdoor tot we op een groot grasplein komen. Dit plein wordt in de
volksmond “de komme” genoemd, omdat het de vorm heeft van een kommetje.
Er wordt met de groep verzameld rond het standbeeld dat in het midden van het plein
staat. Het standbeeld bestaat uit Reinaert de Vos en Tibeert de Kater. Eén (of
meerdere) leerling(en) lezen het verhaal (de korte versie) voor van Reinaert de Vos
aan de rest van de groep. De leerlingen hebben zeker en vast in het vak Nederlands
al kennis gemaakt met deze figuur. Het verhaal maakt immers deel uit van de
wereldliteratuur. Het verhaal van Reinaert de Vos biedt ook heel wat mogelijkheden.
Na het lezen van het fragment worden er een aantal opdrachten voorzien voor de
leerlingen om wat dieper in te gaan op de achtergrond en de verschillende
bedoelingen van dit dierenepos.

Volgende 2 websites hebben elk een bundel uitgewerkt voor leerkrachten met
didactische tips en inspiratie om dit verhaal aan te pakken:
-

http://trickyreynaertenco.be/wp-content/uploads/2009/12/13808_a4bundel_reynaert_04_lr.pdf

-

http://toinevangaal.ruhosting.nl/reinaert.pdf
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Reinaert de Vos
Het is hofdag in het rijk van koning Nobel. Alle dieren zijn aanwezig op dit feest, behalve
Reinaert de Vos. Heel wat dieren klagen over de misdaden die Reinaert heeft begaan.
Isengrim de Wolf getuigt dat Reinaert de wolvin Hersinde heeft verkracht en Cantecleer
de Haan klaagt dat zijn kinderen door Reinaert brutaal zijn opgegeten. Er heerst heel wat
onvrede in het rijk en koning Nobel beseft dat hij zal moeten ingrijpen wil hij de
verdeeldheid in het rijk tegengaan. Koning Nobel besluit om Bruin de Beer als bode naar
Reinaert te sturen om hem te dagvaarden. Eenmaal aangekomen bij Reinaert wordt Bruin
de Beer in de val gelokt door de vos. Reinaert belooft hem heel veel honing in ruil voor
bescherming bij de koning. Bruin de Beer komt vast te zitten met zijn snuit in de
boomstronk met honing. Reinaert stookt het dorp op en vertelt dat er een dief honing aan
het stelen is. Het hele dorp komt woest aangelopen en dreigt Bruin de Beer af te ronselen.
Als Julocke, de vrouw van de pastoor, door het gedrang in het water sukkelt, slaagt Bruin
erin zich los te trekken en kiest het hazenpad. De toegetakelde Bruin de Beer gaat
verslag uitbrengen bij de koning. Koning Nobel is niet tevreden en stuurt Tibeert de Kater
op pad om Reinaert te dagvaarden. Reinaert lokt Tibeert de Kater naar de schuur van de
pastoor waar enorm veel vette muizen zouden zitten. In ruil zou Tibeert de Kater Reinaert
in bescherming nemen bij de koning. Reinaert laat echter Tibeert vastzitten met zijn kop in
een strop. De kater kan pas na veel moeite ontsnappen en is ook zwaar toegetakeld.
Opnieuw moet deze onderdaan de mislukking aan de koning gaan melden. Koning Nobel
besluit een derde bode naar Reinaert de Vos te sturen. Deze derde bode wordt Grimbeert
de Das. Eens aangekomen bij het huis gaat Reinaert de Vos vrijwillig mee. Onderweg
biecht Reinaert al zijn zonden op. Hij heeft heel wat plezier en toont geen berouw.
Eenmaal aan het hof aangekomen wordt hij veroordeeld tot de doodstraf. Isengrim,
Tibeert en Bruin gaan de galg klaarmaken. Wanneer Reinaert alleen is met het
vorstenpaar verklaart hij dat hij heel veel spijt heeft van zijn daden. Hij verklapt ook dat
Isengrim de Wolf, Tibeert de Kater en Bruin de Beer een staatsgreep willen plegen op de
troon. En tenslotte is er ook nog de schat van zijn vader waar alleen Reinaert de
schuilplaats van weet. Hij wil de koning zelfs de schat aanwijzen als teken van goede wil.
De koning en voornamelijk de koningin, zijn zeer geïnteresseerd in de schat. Reinaert
wordt uiteindelijk vrijgesproken maar wel verplicht om op boetetocht te gaan naar Rome
om al zijn zonden kwijt te spelen. In de ontknoping van het verhaal maakt Reinaert nog
een aantal slachtoffers onder de dieren en de koning en de koningin vinden uiteraard de
schat niet. Ze beseffen dat ze zijn beetgenomen door de vos en blijven verslagen achter.
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Opdracht 17: Zoek het antwoord op volgende vragen na het beluisteren van
het verhaal van Reinaert de Vos. Probeer ook de kennis, opgedaan tijdens de
lessen Nederlands over dit middeleeuws verhaal, te gebruiken voor het
beantwoorden van de vragen:

1) Welk tafereel wordt uitgebeeld door dit standbeeld?
De ontmoeting tussen Reinaert de Vos en Tibeert de Kater
2) Hoeveel keer moet de koning een bode sturen naar Reinaert de Vos?
Drie keer, namelijk Bruin de Beer, Tibeert de Kater en Grimbeert de Das
3) Waarom stuurt koning Nobel net dit aantal gezanten? Waarom lukt het niet bij de
andere gezanten om Reinaert de Vos te dagvaarden?
Het getal 3 heeft een speciale betekenis in de middeleeuwen. Het wordt gezien als
een teken van god. Het getal 3 staat voor alle goede dingen en is een heilig getal.
De getallen 1 en 2 staan voor onheil. Reinaert de Vos weigert daarom mee te gaan
met Bruin de Beer en Tibeert de Kater.
4) Welke tekst kan je op de steen terugvinden?
“Tes hi quam malpertus, ende vant reynaerde in zijn huus alleene staen
verweendelike. Tybeert sprac: god die rike moet u goeden avont gheven. Die coninc
dreecht u an u leven, ne comdi niet te hove met mi.”
5) Wat zou dit kunnen betekenen?
Tibeert kwam aan bij Reinaert en zegt dat hij hem moet meenemen naar de koning
(kasteel: Malpertuus).
6) Welk soort verhaal is het verhaal van Reinaert de Vos?
Het is een dierenepos (Woordenboek Van Dale: verhaal of verhalend gedicht dat
een historische of legendarische figuur beschrijft; heldendicht)
7) Wat probeert de schrijver van het verhaal ons duidelijk te maken? Wat was zijn
bedoeling?
De schrijver geeft op een indirecte manier kritiek op de toenmalige maatschappij. Hij
gebruikte daarvoor dieren in plaats van gewone mensen. Hij wou de mensen op een
indirecte manier iets duidelijk maken. In de Nederlandse taal is er dan sprake van
een antropomorfisme (Van Dale Woordenboek: het overdragen van menselijke
eigenschappen en gedragingen op niet-menselijke subjecten, vooral op godheden
en op dieren). De schrijver kon zo op een discrete manier met een aantal personen
de spot drijven zonder vrees voor mogelijke represailles.
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Opdracht 18: Probeer onderstaande eigenschappen met de juiste dieren te
verbinden. Een aantal dieren spelen een rol in het verhaal van Reinaert de
Vos.

1. zo sluw als

a. een spin

2. zo fier als

b. een ezel

3. zo ziek als

c. een mol

4. zo koppig als

d. een vogel

5. zo blind als

e. een pauw

6. zo doof als

f. een muis

7. zo grijs als

g. een pier

8. zo nijdig als

h. een vos

9. zo dood als

i. een kwartel

10. zo vrij als

j. een hond

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

h.

e.

j.

b.

c.

i.

f.

a.

g.

d.

Opdracht 19: Lees onderstaand fragment uit het stripverhaal van Suske en
Wiske “De Rebelse Reinaert.” Het verhaal van Reinaert de Vos wordt
nagespeeld met Suske, Wiske en Lambik in de hoofdrollen. Het verhaal werd
getekend op het einde van de 20ste eeuw door Paul Geerts, de opvolger van
de overleden striptekenaar Willy Vandersteen. Probeer in het fragment
verwijzingen terug te vinden naar de toenmalige Belgische maatschappij
(periode 1998-1999).

38

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

39

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

40

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

1) “Messire Gaja” → verwijzing naar de dierenrechtenorganisatie GAIA (= Global
Action in the interest of Animals) met als belangrijkste frontman Michel Vandenbosch.
Deze activisten komen op voor het welzijn en de rechten van alle dieren. Ze voeren
op een geweldloze manier actie tegen georganiseerde dierenmishandeling.
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2) Er is ook sprake over “gekke koeien” en “varkenspest” → In het jaar 1999 vond in
België de dioxinecrisis plaats. Dit was een crisis inzake de voedselveiligheid en het
gebrek aan kwaliteitscontroles van het voedsel. Er werden te hoge concentraties van
dioxine (= giftige stoffen) gevonden in het veevoeder. De belangrijkste bron voor het
ontstaan van dioxines is onvolledige verbranding. Het veevoeder, bestaande uit deze
vervuilde vetten, was reeds door enorm veel varkens, koeien en kippen naar binnen
gewerkt. Deze geslachte dieren en afgeleide producten (zoals eieren, melk, …)
kwamen dan op het bord van de bevolking terecht. Buiten een voedselcrisis werd dit
ook een heuse politieke crisis. De toenmalige regering werd er van beschuldigd
reeds in de maand april op de hoogte te zijn geweest van de problematiek. Pas eind
mei 1999 werd de voedselcrisis openbaar gemaakt. De overheid had ondertussen
geen maatregelen genomen en had ook de bevolking niet verwittigd. De toenmalige
minister van volksgezondheid Colla en de toenmalige minister van landbouw Pinxten
zijn toen opgestapt uit de regering.
3) “Die smerige Reinaert heeft al mijn kinderen opgevreten” en “We organiseren wel
een witte mars” → Verwijzing naar de zaak Dutroux over de verdwenen en
vermoorde meisjes in de jaren 1990. In augustus 1996 werden in het huis van Marc
Dutroux te Marcinelle 2 meisjes levend terug gevonden, namelijk Sabine Dardenne
en Laetitia Delhez. Ze werden maandenlang vastgehouden in de kelder van dit
gruwelhuis. Twee dagen daarvoor werden Marc Dutroux, zijn echtgenote Michelle
Martin en een vriend Michel Lelièvre opgepakt. Er was immers een tip
binnengekomen over de bestelwagen waar Marc Dutroux mee reed bij de ontvoering
van Laetitia. Na een grondige ondervraging kwamen nog een aantal onopgeloste
zaken aan het licht. Op 17 augustus 1996 ontdekten speurders de stoffelijke
overschotten van Julie Lejeune en Melissa Russo. Deze 2 meisjes waren in 1995
verdwenen en er was nooit een spoor van hen teruggevonden. Op 3 september 1996
werden nog 2 lijken teruggevonden op de eigendom van een helper van Dutroux.
Deze helper was ook vermoord teruggevonden. An Marchal en Eefje Lambrecks
waren in 1995 verdwenen in de buurt van Oostende. Deze meisjes werden ook
vermoord teruggevonden. Alle slachtoffers waren seksueel misbruikt en mishandeld.
Tijdens de opsporing van deze meisjes waren er heel wat fouten in het gerechtelijk
onderzoek geslopen. Op 20 oktober 1996 kwamen 300.000 mensen op straat in
Brussel. Er was op dat moment sprake van de “Witte Mars” (de deelnemers droegen
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witte bloemen, witte sjaals, witte ballonen, …). De Belgische bevolking wou een
betere werking van het gerecht en meer aandacht voor de slachtoffers. Er was heel
wat kritiek op de efficiëntie van het gerecht. De ouders van de verdwenen/vermoorde
kinderen vormden de motor van de Witte Beweging. Er moest meer aandacht komen
voor het leed van de slachtoffers en de nabestaanden. Het gerecht moest ook veel
sneller optreden en de mogelijke sporen beter nagaan. Deze organisatie heeft
bijgedragen tot de oprichting van Child Focus. Deze organisatie houdt zich bezig met
verdwijningzaken van kinderen en de bescherming van kinderrechten.

Na het oplossen van de opdrachten wandelen we verder rechtdoor en komen we bij
de Rijselpoort aan.

De leerkracht kan het verhaal van de Rijselpoort vertellen aan de leerlingen of indien
de wandeling gebeurt in kleine groepjes, kunnen de leerlingen het verhaal in stilte
lezen. Het is de bedoeling dat ze aandachtig rondkijken en/of luisteren. Ze hoeven
geen notities te nemen of opdrachten te vervullen.

© http://picasaweb.google.com/lh/photo/hVKiD18lqxqeGUlX6KFsTQ
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De Rijselpoort
De Rijselpoort kent een zeer lange geschiedenis. In 1123 was deze poort
gekend onder de naam ‘Zuidpoort’. Ze lag toen in de Zuidstraat, de straat
die vandaag de dag de Rijselstraat wordt genoemd. Het was één van de
belangrijkste toegangspoorten tot de stad Ieper. Deze poort gaf
ondermeer toegang tot de hoofdweg naar Mesen, de Leie en Rijsel. Het
was ook de plaats waar de Ieperlee de stad Ieper binnenstroomde. De
Rijselpoort is een unieke combinatie van een landpoort en een
waterpoort. Er waren immers sluizen en kazematten, ook wel
poortwachtershuizen genoemd, aanwezig. De torens waren vroeger heel
wat hoger, maar werden tijdens de Franse vestingwerken, kort na 1678,
afgestopt en tot geschutstorens en kazematten omgebouwd. Halfweg de
negentiende eeuw werd het poortgebouw gedeeltelijk gesloopt. De
poortopening, die slechts drie meter breed was, werd verbreed tot 7
meter om de groeiende verkeersdrukte aan te kunnen. De poort werd de
laatste keer herbouwd na WOI.

Drie leerlingen lezen het verhaal van “de verdronken weide” voor. Laat elke leerling
één paragraaf voor zijn/haar rekening nemen. De leerlingen kijken rustig rond naar
deze prachtige natuur. Er is ook een wandelroute uitgestippeld in de verdronken
weide. Indien er nog tijd over is, kan u deze wandeling doen samen met de
leerlingen. Er bevinden zich heel wat informatieborden doorheen de uitgestippelde
wandelroute. Bij slecht weer of hevige regenval is deze wandeling uiteraard niet aan
te raden en zelfs niet mogelijk.
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Net over de Rijselpoort, vanop de hoge wal, is het mogelijk het waterrijke zuiden van Ieper
te bekijken. Het is het open landschap van de Verdronken Weide dat jullie te zien krijgen.
Het is een laaggelegen, open en nat gebied dat een bewogen en lange geschiedenis achter
de rug heeft. Eerst was het een ondoordringbaar moerasgebied waar heel wat beekjes en
waterlopen doorstroomden. Uit al deze beekjes ontstond dan uiteindelijk de Ieperlee, waar
we het reeds in het begin van deze wandeling over gehad hebben. Van 1200 tot 1383
woonden er, ondanks de aanwezigheid van de beken, veel mensen in dit moerasgebied.
Het waren vooral ambachtslui en werklieden die er hun huizen bouwden. Er ontstond een
gemeenschap, namelijk de Sint-Michielsparochie. Tijdens het beleg van 1383 werd deze
wijk verlaten door de bevolking en platgebrand door de Engelse troepen. Achteraf werd dit
deel nooit meer heropgebouwd. Een aantal jaar geleden werden bij opgravingen mooie
overblijfselen van het middeleeuwse leven aangetroffen in de Verdronken Weide.
Het gebied werd dan lange tijd als graasgebied voor het vee gebruikt tot Vauban, ingenieur
en vestigingsbouwer in dienst van de Franse koning Lodewijk XIV, besloot om er
overstromingsgebied van te maken. Wanneer de sluizen van de Ieperlee werden gesloten,
kon men dit hele gebied vullen met water. Ieper was vanuit het zuiden dus onbereikbaar
voor vijandige troepen aangezien het moeras een natuurlijke bescherming bood. Vanaf
1850 werd dit gebied opnieuw beschouwd als landbouwgebied maar bij hevige regenval
stond het gebied nog steeds volledig blank en dit zorgde voor de nodige problemen. In
1992 heeft men uiteindelijk besloten om de verdronken weide verder uit te graven en is er
een wachtbekken van 32 ha water voorzien. Het overtollige water uit de beken kon daar
dan terecht voor het verder naar de IJzer en de zee stroomde. Zo werd Ieper gevrijwaard
van overstromingen. In het wachtbekken werd ook een spaarbekken voor drinkwater (16ha)
voorzien. Samen met het water uit de Dikkebusvijver en de Zillebekevijvers kan men de
Ieperlingen een volledig jaar voorzien van gefilterd drinkbaar water.
Tussen 1992 en 1996 werden dan graafwerken uitgevoerd in de wacht- en spaarbekken.
De zacht hellende oevers werden beplant met moerasplanten om ze tegen golfslag te
beschermen. Als gevolg daarvan ontstond er een nieuw natuurgebied in Ieper: de
Verdronken Weide. De Verdronken Weide werd vanaf dat moment ook een vogelparadijs.
Zo dicht bij het stadscentrum leven nu tientallen vogelsoorten in alle rust op deze
graslanden en rond de plas. Je kan er nu ook heerlijk wandelen en tot rust komen. Er is een
wandelpad van 3,4 kilometer voorzien met verschillende infoborden. Wandelaars kunnen
ook vanuit een vogelkijkhut ongestoord de vogels bekijken in de buurt. Ondertussen heeft
men er al meer dan 170 soorten geteld. Het is zeker de moeite waard om er eens met de
verrekijker te gaan wandelen: soms verblijven er honderden vogels tegelijk. Het is een
prachtig schouwspel.

45

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

We wandelen over de Rijselpoort en volgen het vestingpad dat links afdraait. Op
onze linkerzijde passeren we een Brits kerkhof. We blijven rechtdoor wandelen tot we
op onze linkerkant de Leeuwentoren zien.

Wandel rond de toren en laat de leerlingen onderstaande vragen oplossen. Door
logisch na te denken, vinden ze zeker en vast de antwoorden op de verschillende
vragen. De Leeuwentoren werd gebouwd in de Bourgondische periode.

Opdracht 20: Denk na over volgende vragen:
1) Waar denk je dat de naam “Leeuwentoren” vandaan komt?
De leeuwentoren dankt zijn naam aan de stevigheid van deze toren

2) Probeer de diameter van deze toren en de dikte van de muren te achterhalen.
De toren heeft een diameter van 13 meter en de muren zijn 2,4 meter dik

3) Er zijn een aantal gaten te zien. Waarvoor denk je dat deze gaten dienden?
Later kregen deze gaten een andere functie. Heb je enig idee welke functie?
Oorspronkelijk werden deze gaten gebruikt als lichtspleten. Later werden deze
lichtspleten vergroot tot kanongaten. Het werd dus een echte geschuttoren vanaf
1684.

Een beetje verder staat dan de Predikherentoren. Via de poterne kan de groep in
de toren gaan staan.

De mogelijkheid bestaat om in de toren te gaan. Laat de leerlingen goed rondkijken
en de sfeer opsnuiven om zich in te leven in de vroegere tijd. Volgende informatie kan
in stilte gelezen worden in de leerlingenbundel:

De Predikherentoren vormt ook een belangrijk onderdeel van de Ieperse vestingen.
Het is een hoektoren en net zoals de Leeuwentoren gebouwd in de Bourgondische
tijd als onderdeel van de stadsversterking (14de-15de eeuw). De toren is genoemd
naar het kloosterdomein van de Predikheren (ook wel Dominicanen genoemd). Net
zoals bij de Leeuwentoren werd de Predikherentoren in de 17 de eeuw omgebouwd
tot een echte geschutstoren.
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We vervolgen onze tocht en wandelen verder tot we aan onze rechterkant een aantal
geitjes zien staan. We zijn bij de vlindertuin aangekomen.

De leerlingen dienen onderstaand tekstje in stilte te lezen. Laat hen op zoek gaan
naar verschillende planten in de tuin. Dit is een opdracht die enkel kan vervuld
worden in de lente/zomer en uiteraard niet in de herfst/winter.

Opdracht 21: lees onderstaand tekstje over de vlindertuin in stilte:

De vlindertuin is een tuin waar een heleboel planten aanwezig zijn die heel wat
verschillende soorten insecten en voornamelijk vlinders aantrekken (vandaar de
naam). De larven en rupsen van deze dieren kunnen zich hier tegoed doen aan
verschillende soorten bladeren en stengels. De bloemen zorgen voor stuifmeel en
nectar voor de vlinders en bijen. In deze tuin vindt men ook tal van kruiden, wilde
planten, sierplanten, struiken en fruitbomen. De vlindertuin ligt in een zonnige
omgeving en biedt heel wat beschutting aan de verschillende kleine diertjes.
Opdracht 22: Ga op zoek naar verschillende planten, bloemen en insecten in
de vlindertuin. Noteer wat je allemaal waarneemt in deze prachtige natuurlijke
omgeving:
Er is geen juist antwoord op deze vraag. Het is afhankelijk van het seizoen
waarin de wandeling gebeurt. Deze opdracht is bedoeld om de leerlingen aan
te moedigen goed rond te kijken en oog te hebben voor de prachtige natuur.

Op onze linkerkant kunnen we een eilandje zien.

Onderstaand weetje is terug te vinden in de kijkwijzer van de leerlingen:

In de Majoorgracht kom je drie driehoekige eilandjes tegen. Het eerste dateert uit de
Spaanse tijd, de twee andere uit de Vauban-periode. Ze worden ook wel “halve
manen” of “contragardes” genoemd. Hun functie bestond voornamelijk uit de
bescherming van de achterliggende muur en de hoektorens bij een militaire aanval.
De eilandjes konden bereikt worden via een eenvoudige loopbrug of met bootjes. De
lage zijde gericht naar de hoofdmuur bleef open. Zo bleef het mogelijk om van op de
hoofdmuur alles en iedereen onder vuur te nemen, ook wanneer de vijand de
contragardes had veroverd.
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We wandelen nu verder tot we aan een splitsing komen.

De leerlingen voeren in kleine groepjes de volgende opdracht uit. Het is de bedoeling
dat het verhaal van de vestingen in de juiste volgorde wordt gezet. Ook de data uit de
tekst zijn weggelaten. Zorg ervoor dat de leerlingen deze data, na het oplossen en
verbeteren van de opdracht samen met de leerkracht, ook correct invullen en goed
noteren in hun leerlingenbundel.

Opdracht 23: We hebben nu een groot stuk van de vestingen afgewandeld.
Deze vestingen werden echter in verschillende fasen opgebouwd. Kunnen
jullie de fasen in de juiste volgorde zetten? Af en toe zijn er ook een aantal
data weggelaten uit het verhaal. Probeer de juiste data te achterhalen met de
informatie die reeds doorheen de wandeling is meegegeven.

2

«Van boogschutters naar kanonnen»
Heel snel daarna werden echter de
kanonnen

uitgevonden

(rond

1500).

Deze nieuwe wapens brachten heel wat
meer schade toe aan de muren, dan de
pijlen van de boogschutters voorheen
deden. De muren hielden veel minder
lang stand bij een aanval. Men ontdekte
echter dat een brede aarden berm,
achter de stenen muren, de kracht van
de kanonballen kon uitdoven. De hopen
aarde remden de kanonskogels immers
af,

waardoor

de

muren

langer

standhielden bij een beleg. Omdat de
hoge torens een veel te gemakkelijk
doelwit vormden voor de kanonskogels
van de vijand, werden ze helemaal
afgebroken. Ook in Ieper werd aan de
binnenkant van de stenen stadsmuur
een aarden wal opgeworpen en de hoge

48

Achter de gevels

Miet Devriendt en Ellen Van den Stock

torens verloren een aantal verdiepingen.
De schietgaten voor de boogschutters
werden

vergroot

zodat

ze

gebruikt

konden worden voor de kanonnen. Op
de torens zelf kwamen er platformen om
de kanonnen op te stellen.
6

«De vestingen werden afgebroken»
In 1781 liet keizer Jozef II de vestingen
afbreken en verkopen. Omdat zijn zus
Marie-Antoinette

getrouwd

was

met

Lodewijk XVI, bestond er geen vrees
meer voor een aanval van de Fransen.
De verkoop van de vestingen zou ook
wat extra geld in de staatskas brengen.
De verkoop bracht echter niet zo veel op
als was gehoopt . De vestingmuur rond
de

stad

bleef

belastingen
kunnen

op

innen,

wel

behouden.

levensmiddelen
moest

er

wel

Om
te
een

omheining rond de stad blijven staan. De
inwoners konden immers enkel binnen
en buiten via de stadspoort. Via deze
poort gebeurde dan ook de controle op
het betalen van belastingen op de in- en
uitvoer van goederen.
4

«De komst van Vauban»
Op het einde van de 17e eeuw veroverde
Lodewijk XIV de stad Ieper. Lodewijk
stuurde zijn beste ingenieur, Maarschalk
Sebastien Leprestre de Vauban, naar de
stad.

Vauban

maakte

onmiddellijk

nieuwe plannen voor de vestingen. Het
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zou een enorm werk worden en Vauban
had grootse toekomstplannen met de
vestingen en de verdediging van Ieper.
Opmerkelijk was dat al het werk met de
hand gebeurde. De aarde werd met
houden

schoppen

uitgegraven

en

verplaatst met manden of kruiwagens.
Veel vrouwen en kinderen hielpen hun
vader of man zo om een centje bij te
verdienen. Want wie honderd manden
van 20 kilo of meer kon verslepen,
verdiende genoeg om de volgende dag
behoorlijk te eten.
9

«Heropbouw»
Na WOI stelden de Britten voor om de
ruïnes van de stad te bewaren als
symbool voor de vele soldaten die er het
leven hadden gelaten. Dat was echter
niet naar de zin van het stadsbestuur en
de Ieperlingen. Zij wilden hun stad weer
heropbouwen. Na veel heen en weer
gediscussieer tussen de Belgische en de
Britse

regering

werd

er

uiteindelijk

besloten om de stad weer op te bouwen.
7

«Oranje in Ieper»
In 1815 veroverde Willem van Oranje de
stad. Ieper werd opnieuw een grensstad
en moest dus opnieuw verdedigd en
verstevigd worden. Ieper herwon de
verloren

gewaande

status

van

vestingstad. Omdat na de afbraak door
keizer Jozef II enkel de hoofdmuur was
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overgebleven,
opnieuw

dienden

opgebouwd

de

vestingen

te

worden.

Ingenieur Lobrij stelde nieuwe plannen
op, maar gebruikte toch grotendeels de
oude

vestingen

van

Vauban.

Alle

gebouwen en muren die neergezet
werden, hadden nu een gele kleur. De
broze rode Ieperse stenen die Vauban
gebruikte, werden vervangen door de
sterkere gele bakstenen uit de streek van
Diksmuide

en

Nieuwpoort.

Deze

baksteen was sterker en beter bestand
tegen

het

vochtige

klimaat

in

de

Nederlanden. Dit was een verstandige
beslissing van de Nederlanders die op
lange termijn zich heel wat reparaties
bespaarden. Er werden ook enkele
nieuwe militaire gebouwen opgetrokken
in de stad. Het Kruitmagazijn op het
Esplanade is daar een voorbeeld van.
Rond 1700 had Vauban er al één laten
bouwen, maar dat werd vervangen door
dit nieuwe kruitmagazijn.

1

«Van aarde naar steen»
In de 15e eeuw wou de hertog van
Bourgondië, die de macht over Ieper
had, zijn gebied verder verdedigen. Alle
versterkte steden die in zijn macht
waren, werden voorzien van stenen
muren. Ook de aarden wallen van Ieper
werden vervangen door stenen muren.
Elke muur werd op geregelde afstanden
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voorzien van torens. Voor elke muur
werd ook een gracht gegraven met een
middenberm.

Zo

konden

eventuele

aanvallers de gracht niet oversteken met
bootjes.

In

de

muren

werden

ook

schietgaten voorzien die ervoor zorgden
dat de boogschutters van achter de
veilige

muur

beschieten.

de

aanvallers

Sommige

konden

torens

deden

dienst als uitkijktoren en waren daarom
heel hoog. Eén van die torens was de
Leeuwentoren. Oorspronkelijk was die
meer dan 25 meter hoog. Enkel de
benedenverdieping bleef bewaard en is
nu nog te bezichtigen.
5

«Vauban en de Verdronken Weide»
Vauban

gebruikte,

waar

mogelijk,

stukken van de oude vestingen. Zo kon
hij heel wat geld uitsparen. Het was
vooral het stuk van de Rijselpoort tot aan
het station dat gespaard bleef. Aan die
kant

liet

Vauban

overstromingsgebied

ook

aanleggen.

een
Dit

gebied werd/wordt de Verdronken Weide
genoemd. Door de sluizen van de
Zillebekevijver

en

de

Dikkebusvijver

open te zetten en de sluis van de
Ieperlee af te sluiten, kon alles onder
water gezet worden. De vijand bleef op
die manier bijna een kilometer van de
stad verwijderd. Diegenen die zich toch
in het water waagden, liepen kans om te
verdrinken door de verborgen grachten.
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Het was voor de vijand ook onmogelijk
om de kanonnen dichterbij te brengen:
ze zonken meteen weg in de modder.
Deze Verdronken Weide zorgde dus
voor

extra

bescherming

bij

een

belegering en vijandige aanvallen.
8

«Tweede afbraak»
In 1850 werd in Brussel beslist dat de
vestingen te veel geld opslorpten. Omdat
het land nu op een andere manier
verdedigd werd, dienden de versterkte
steden hun muren af te breken. Gelukkig
was

het

nodige

geld

voor

de

sloopwerken vlug op, waardoor een
groot deel van de vestingen gespaard
bleef. Er kwam een wandelpark op de
wallen

en

de

grond

van

de

voorversterking werd verkocht. Op een
deel

van

die

vrijgekomen

gronden

verschenen enkele openbare gebouwen
(bv. de gevangenis). De vestinggrachten
werden gedeeltelijk gedempt waardoor
er brede lanen en boulevards aangelegd
konden worden. De poorten werden nog
gebruikt tot 1865. Elke nacht werden ze
gesloten om te beletten dat mensen en
goederen nog in en uit de stad konden.
Door de toenemende drukte en het
opkomende verkeer (de uitvinding van
de eerste auto’s) werden de doorgangen
echter verbreed na 1865. De Rijselpoort
diende daardoor herbouwd te worden.
Het was immers belangrijk om de poort
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te behouden want deze poort vormde, en
vormt nog steeds, de verbinding tussen
de twee delen van de vesting.
3

«Italiaanse mode»
Ieper lag dicht bij de grens met Frankrijk
en moest beter versterkt worden. De
stad werd, zoals vele andere versterkte
steden, aangepast aan de Italiaanse
mode. De oude muren werden hersteld
en de grachten werden uitgediept. Er
werden

ook

eilandjes

aangelegd.

Daarvan blijft nog maar eentje over: het
“Eilandje”. De andere twee eilandjes
werden pas later aangelegd.

Nu slaan we linksaf. Op het kruispunt wandelen we rechtdoor omhoog. Op de
linkerkant zien we een klein torentje.

De leerlingen moeten dit torentje grondig bekijken. Aan de hand van een aanwezig
informatiebord kunnen ze de volgende opdracht probleemloos invullen.

Opdracht 24: Hoe heet dit torentje en waarvoor werd het gebruikt?
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We klimmen verder en na een eindje zien we op onze rechterkant een gebouw
staan. Dit is het gerestaureerde Kruitmagazijn.

De leerlingen proberen een antwoord te zoeken op onderstaande vragen. De
leerkracht kan later bij de bespreking van de wandeling nog wat meer vertellen over
het Kruitmagazijn. Het Kruitmagazijn kan enkel bezocht worden onder begeleiding
van een gids.

1) Als je de naam “kruitmagazijn” hoort … wat denk je dan dat hier bewaard werd?
(zie extra info)

2) De ruimte tussen het gewelf en het dak werd opgevuld met aarde: wat zou daar de
bedoeling van kunnen zijn? (zie extra info)

Het kruitmagazijn werd gebouwd tijdens de Hollandse periode (1817-1818). In dit
magazijn kon een flinke hoeveelheid buskruit veilig opgeborgen worden (ongeveer
75.000 kg). Het kruit werd verzameld in houten tonnetjes. Het magazijn had ook een
speciale structuur. Het bestond uit een dik gewelf in baksteen van bijna een meter dik.
De ruimte tussen het dak en het gewelf werd gevuld met aarde. Projectielen konden
op die manier bijna onmogelijk in de opslagruimte terecht komen. De zijmuren zijn
ongeveerd 3 meter dik. De voor- en achtergevel werden uit minder dikke muren
gebouwd. Als er een ontploffing zou plaatsvinden, zouden enkel deze het begeven.
Het dure gewelf bleef dan gespaard van mogelijke schade. Het Kruitmagazijn kwam
relatief ongeschonden uit WOI en werd vanaf dat moment gebruikt als opslagplaats. In
het heden doet dit bouwwerk dienst als museum waar een audiovisuele voorstelling
wordt gegeven over de geschiedenis van de vestingen.

We blijven rechtdoor wandelen tot we naar beneden de vestingen kunnen verlaten.
We slaan rechtsaf, steken de straat over aan het zebrapad en eindigen onze
wandeling aan het station.
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Opdracht 25: Wie zie je op de muur van het
station afgebeeld?
Tip: De figuur is reeds ter sprake gekomen
doorheen de wandeling.
Reus Goliath

Opdracht 26: Teken de figuur over in
onderstaande kader:
(voorbeeld: zie foto in bijlage)

http://www.panoramio.com/photo/13359807

Opdracht 27: Bij het begin van de wandeling heb je de opdracht van de
fotozoektocht gekregen. Je moest tijdens de wandeling goed opletten en de
foto’s in de juiste volgorde proberen te plaatsen. Bij elke foto hoort ook een
letter. Indien de foto’s in de juiste volgorde staan, zal je een uitspraak zien
tevoorschijn komen. Noteer deze uitspraak hier:
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Lijst van geraadpleegde illustraties en afbeeldingen

(alle

afbeeldingen

zonder

bronvermelding zijn zelfgenomen foto’s door Ward Decramer die zo vriendelijk was om fotograaf van dienst te
zijn)

-

Iconen: kunstenaar Keith Haring (http://www.google.be: afbeeldingen)

-

Kaart van de wandeling door Ieper: http://www.wandelpaden.com/ieper.html

-

Foto Sint-Maartenskathedraal: http://www.flickr.com

-

Foto Lakenhallen: http://picasaweb.google.com/lh/photo/7JFd-lpw5rPV2jkQsOg2g

-

Foto Sint-Maartenskathedraal: http://www.westhoek.be

-

Afbeeldingen gotiek:
http://verhc01.deds.nl/cursuspdf/2007%20GEBOWO%20GOTIEK.pdf

-

Foto standbeeld Meester Ghybe: http://www.poperinge.be

-

Afbeelding Kruisridder: stripverhaal “De Kruistocht” (Dufaux & Xavier)

-

Foto’s opdracht 10: http://www.westhoek.be

-

Foto Pietje Pek: http://www.flickr.com/photos/12949199@N00/146312729

-

Gedicht “In Flanders Fields”: http://www.inflandersfields.be/#gedicht

-

Last Post notenbalk: http://www.huisvolmuziek.nl

-

Informatie over Club Brugge speler Jonathan Blondel:
http://www.clubbrugge.be/nl/season/team/jonathan-blondel

-

Afbeeldingen Hoornwerkpark: http://www.debron.be

-

Foto Rijselpoort:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/hVKiD18lqxqeGUlX6KFsTQ

-

Foto Reus Goliath (station): http://www.panoramio.com/photo/13359807
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7. De vakoverschrijdende eindtermen
De gemeenschappelijke stam
Communicatief vermogen – in de zin van verbale en non-verbale taal en
contactvaardigheid, zich moeiteloos onder andere mensen begeven, naar anderen
toestappen en zich in gezelschap mengen
1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
De leerlingen dienen tijdens de wandeling zowel met elkaar als met andere
(vreemde) mensen te communiceren. Dit moet op een juiste, beleefde en vriendelijke
manier gebeuren.

Creativiteit – in de zin van ondernemend en innoverend, soepele geest en
inventiviteit
2. kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren
Niet elke oplossing voor een opdracht is heel duidelijk of wordt meteen
teruggevonden. Soms dienen de leerlingen dus op een originele manier aan de
antwoorden te komen. Voor bepaalde opdrachten zijn ze zelfs genoodzaakt om hun
creatieve kant te laten zien door te tekenen of te zingen.

Doorzettingsvermogen – in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en
verantwoorden, ambitieus en moedig zijn
4. blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven
Sommige oplossingen voor bepaalde opdrachten liggen niet voor de hand. De
leerlingen zullen moeite moeten doen om de oplossingen te vinden. Het is dan ook
belangrijk dat ze daarbij doorzetten en niet gewoon opgeven.

Esthetische bekwaamheid – in de zin van schoonheid in cultuur- en kunstuitingen
kunnen waarderen en schoonheid naar eigen smaak kunnen creëren
6. kunnen schoonheid ervaren
De leerlingen zullen tijdens de wandeling aan verschillende kunststijlen en
architecturale stijlen voorbijkomen. Het is dan ook de bedoeling dat ze af en toe stil
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staan om ervan te genieten en mogelijk zelfs hun mening te geven over het
kunstwerk of de kunststijl.

Exploreren – in de zin van actief zoeken naar situaties om de eigen capaciteiten te
verbreden

en

verdiepen,

leergierig

zijn,

durven

en

actief

aftasten

van

handelingsmogelijkheden
8. benutten leerkansen in diverse situaties
Tijdens deze wandeling komen de leerlingen in contact met verschillende aspecten
van de stad. Via de verschillende werkvormen kunnen ze veel bijleren over al de
besproken domeinen.

Flexibiliteit – in de zin van mentale soepelheid en veerkracht, relativeringsvermogen
(humor) en stressbestendigheid
9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden
Door de verschillende weersomstandigheden in België kan de wandeling wat
moeizamer verlopen (bv. regen, sneeuw, ..). Niet alle omgevingsaspecten zijn dan
duidelijk en de leerlingen kunnen wat meer moeite ondervinden om alle opdrachten
op te lossen. Het geeft hen echter de kans om zich aan te passen en door te zetten
in plaats van gewoon op te geven.

Initiatief – in de zin van anticiperen, proactief handelen, wensen nastreven en taken
aanpakken zonder dat het gevraagd wordt of zonder dat omstandigheden ertoe
dwingen
10. engageren zich spontaan
Er moet een verantwoordelijke gekozen worden uit de verschillende groepen. Dit
gebeurt op vrijwillige basis. Als de leerlingen tijdens de wandeling wat problemen
zouden ondervinden, wordt van hen ook verwacht dat ze de plaatselijke bevolking
om hulp vragen.

Mediawijsheid – een bewuste en kritische houden aannemen
14. gaan alert om met media
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De leerlingen komen tijdens de wandeling in contact met verschillende mediavormen.
Het is dan ook de bedoeling dat ze daar kritisch tegenover staan en niet alles
geloven wat daarin wordt weergegeven (bv. het bespreken van een stripverhaal)

Respect – in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en
handelen,

verbondenheid

met

de

eigen

leefwereld

en

de

ruimere

samenlevingscontext, verantwoordelijkheid
18. gedragen zich respectvol
Tijdens de wandeling zullen de leerlingen de plaatselijke bevolking moeten
aanspreken. Er wordt van hen verwacht dat ze dit op een respectvolle manier doen.
Als de leerlingen onder elkaar discussiëren, wordt van hen ook verwacht dat ze
elkaars mening respecteren en zo in groep kunnen werken in plaats van elk
afzonderlijk.

Samenwerken – in de zin van solidariteit en daadwerkelijke inzet voor een publieke
zaak, constructieve deelname aan initiatieven die een plaatselijke of grotere
gemeenschap raken
19. dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
Deze wandeling is een groepswerk. Het is dan ook de bedoeling dat de leerlingen in
groep samenwerken om tot de oplossingen van de opdrachten te komen.

Verantwoordelijkheid – in de zin van engagement en betrokkenheid, maar ook
loyaliteit en effectbesef van eigen denken en handelen
20. nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met
anderen en in de samenleving
De leerlingen gaan tijdens deze wandeling alleen op pad. Er wordt van hen verwacht
dat ze zich volwassen gedragen. Ze nemen dan ook verantwoordelijkheid voor de
eigen acties tijdens deze wandeling.

Zelfredzaamheid – in de zin van kunnen zorgen voor zichzelf en het sociaal,
cultureel of economisch netwerk kunnen benutten wanneer nodig
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24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of
meningen kenbaar te maken
Het is mogelijk dat de leerlingen wat problemen ervaren tijdens de wandeling. Het is
hun taak om zelfstandig oplossingen te zoeken, eventueel gebruik makend van de
plaatselijke bevolking.

Zorgvuldigheid

–

in

de

zin

van

accuratesse,

nauwkeurigheid

en

organisatievermogen, de wil om het werk goed te doen, bedachtzaam t.a.v. middelen
en doel
25. stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen
De leerlingen moeten gemotiveerd zijn om een goed ingevulde bundel af te leveren.
Ze doen hun best om alle opdrachten zo goed mogelijk op te lossen en er ook uit te
leren.

De gemeenschappelijke stam en de specifieke contexten

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid
Nummer 11. passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een
veilige leef- en werkomgeving
De leerlingen kunnen tijdens de wandeling in aanraking komen met enkele
gevaarlijke omstandigheden (vooral tijdens de wandeling op de vestingen). Indien ze
de veiligheidsvoorschriften toepassen, blijven ze veilig en dreigt er geen gevaar of
een kans op een ongeluk.

Nummer 13. passen het verkeersreglement toe
Tijdens de wandeling komen de leerlingen in contact met het verkeer. Van hen wordt
dan ook verwacht dat ze voorzichtig zijn en het verkeersreglement adequaat
toepassen.

Context 2: mentale gezondheid
Nummer 7. gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te
drukken
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Enkele opdrachten verwachten dat de leerlingen gebruik maken van muziek en
beeld. Op die manier kunnen ze zich eens creatief uitdrukken tijdens de wandeling.

Context 3: sociorelationele ontwikkeling
Nummer 2. erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van
gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze in groep de wandeling vervolmaken. Ze
maken daarbij afspraken zodat iedereen aan het werk gezet wordt. Ook dienen de
leerlingen rekening te houden met de afspraken die de leerkracht hen heeft
aangereikt bij het begin van de wandeling. Ook deze regels dienen gerespecteerd te
worden door alle groepen.

Nummer 10. beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur
voor bepaalde cultuur- en kunstuitingen
Af en toe kunnen de leerlingen stilstaan bij de verschillende kunstuitingen. Ze kunnen
daarbij discussiëren over hun smaak en mening (met steeds het nodige respect).

Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
Nummer 5. tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap
en het cultureel erfgoed.
Tijdens de wandeling komen de leerlingen in contact met de natuur en verschillende
cultuurvormen. Ze krijgen daarbij de kans om hun appreciatie en interesse te tonen.

Nummer 6. voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur
De leerlingen komen tijdens de wandeling in een prachtige natuurlijke omgeving
terecht. Ze krijgen steeds de tijd om de natuur te waarderen en ervan te genieten.

Context 7: socioculturele samenleving
Nummer 6. gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen
De leerlingen kunnen tijdens de wandeling verschillende opdrachten vervullen die te
maken hebben met cultuur en kunst. Op die manier komen ze er op een actieve en
speelse manier veel meer over te weten.
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