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I.

WELKOMSTWOORD

Welkom in Ieper!
Ieper wordt ook wel de ‘vredesstad’ of de ‘kattenstad’ genoemd. Het is een
bruisende stad met zo’n 35 000 inwoners. Misschien heb je Ieper al eens
bezocht, dan is dit je kans om de mooie stad nog wat beter te leren kennen.
Voor wie Ieper nog niet bezocht heeft: deze stad heeft heel wat moois te
bieden. Niet alleen is het nu een levendige stad en een toeristische
trekpleister, het kent ook een rijke en boeiende geschiedenis. En misschien
ken je Ieper wel als de stad waar voormalig premier Leterme van
afkomstig is?
De geschiedenis van Ieper vormt het hoofdthema van deze wandeling.
Binnen dit hoofdthema kijken we ook naar andere aspecten die in de loop
van de geschiedenis van Ieper van belang zijn geweest: we bekijken die
geschiedenis dan door een economische, sociale of culturele bril. We staan
ook even stil bij Ieper vandaag, meer bepaald bij de talrijke huizenleegstand.
Om duidelijk te maken door welke bril we kijken, is er in deze handleiding
telkens een passend symbooltje voorzien per ‘bril’ (zie pagina 6).
We starten onze wandeling in de vroege middeleeuwen, een tijd waarin
Ieper volop groeide en bloeide en haar bijnaam ‘kattenstad’ kreeg. We
maken kennis met de Lakenhandel en de kantnijverheid en leren Ieper kennen
als grensstad en als verwoeste stad tijdens en na WOI. De naam
‘kattenstad’ hangt sterk samen met dit mooie gebouw… Het verhaal
hierachter kan je op pagina 7 lezen.
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Ieper heeft niet altijd welvaart gekend. In de latere middeleeuwen werd de
kloof tussen arm en rijk groter. Een groot deel van de Ieperse bevolking
was toen zeer arm. Na een lange periode van relatieve rust werd de stad
een eeuw geleden opgeschrikt door de Grote Oorlog, en de geweerschoten
weergalmen nog steeds… Daarom wordt Ieper nu ook de ‘vredesstad’
genoemd. Zoals je tijdens de wandeling zal zien, is Ieper haar rijke
geschiedenis en haar oorlogsverleden zeker niet vergeten. Vandaag is Ieper
dan ook een belangrijke toeristische trekpleister geworden, net omwille van
haar rijke (oorlogs)geschiedenis.
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II.

LEGENDE

VAN DE ICONEN

Dit zijn de iconen die je tijdens de wandeling in je handleiding zal terugvinden en die je
wijzen op de ‘bril’ die gebruikt wordt bij de plaats waar we stilstaan tijdens de wandeling.
Je zal merken dat alles in feite geschiedkundig is. Maar naast geschiedkundig, kan het
ook economisch, sociaal of cultureel interessant zijn.
Naast de ‘brillen’ hebben we ook een icoon voorzien dat aangeeft dat je een ‘(algemene)
zoekopdracht’ uitvoert. De algemene zoekopdrachten zijn gebundeld in de handleiding op
pagina’s 10 tot 12. Doorheen de wandeling krijg je wel tips om ze te kunnen oplossen.

Ge

→ geschiedkundig

→ economisch

→ cultureel

→ zoekopdracht

→ sociaal
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I.

KORTE

LEGENDE VAN IEPER ALS

KATTENSTAD

Er was eens in Ieper, lang geleden, in de Middeleeuwen…
De Lakenhalle vol zat met muizen! Deze vervelende beestjes
knaagden aan het laken en maakten veel vuil. Toen had iemand
het idee om de muizen te bestrijden met… katten! Deze persoon
had er wel niet bij stilgestaan dat de katten zich zouden
voortplanten. Het probleem van de muizen was nu wel verholpen,
maar het hele gebouw en bij uitbreiding de hele stad zat nu vol
katten! Ook daarvoor werd een ‘lumineuze’ oplossing bedacht: de
stadsnar gooide één keer per jaar alle ‘overtollige katten’ gewoon
van de toren van de Lakenhalle naar beneden, tot ze te pletter
vielen op de markt.
Deze eerder lugubere actie wordt nu
om de 3 jaar herdacht door het
te herhalen tijdens de ‘Kattenstoet’.
Gelukkig werden de echte katten nu
vervangen door pluchen versies…

Maar de Ieperling zal met alle kracht proberen om zo’n katje te
vangen om in de woonkamer te kunnen plaatsen. Zie hier de
trots van de Ieperling!
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II.
De

wandeling

zal

DUUR
zo’n

EN PLAATS VAN DE WANDELING

2

uren

duren.

We

starten

bij

de

Sint-

Maartenskathedraal, om vervolgens de Lakenhalle met het Nieuwerck en het
Belfort te leren kennen. Dan trekken we naar de Vesten. Onderweg komen we
het Merghelynckmuseum en het Sint-Jansgodhuis tegen. Je komt hier meer te
weten over wat zich vroeger achter deze gevels afgespeeld heeft.
Dan trekken we de Vesten op en staan we bij een begraafplaats voor Engelse
soldaten even stil bij de gruwel van de eerste WO. Gelukkig zien we verderop
een vrolijker tafereel: wie kent nog de epos van Reynaert de Vos? We passeren
dan nog even bij de ‘ijskelder’ om dan de Vesten af te gaan langs de
Menenpoort, waar je je ogen en je hart kunt openhalen.
We wandelen dan nog de Menenstraat door, waar we vele winkeltjes en
horecazaken aantreffen met een duidelijke verwijzing naar Ieper als toeristische
stad omwille van de eerste WO. Als we terug aankomen op de Grote Markt,
zit onze wandeling zit er op!
Kijk, luister en verwonder je over het Ieper van vroeger en nu. Toon tijdens de
wandeling ook het nodige respect voor de mens, de natuur en het cultureel erfgoed
en volg op de baan de verkeersreglementen. Zo wordt het voor iedereen een
plezante dag!
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III. KAART

VAN DE WANDELING

De te volgen route
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IV.

OVERKOEPELENDE

OPDRACHTEN

Algemene opdracht 1: Als je goed oplet tijdens de wandeling en je deze
handleiding goed naleest, dan kan je dit kruiswoordraadsel zeker oplossen!
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Algemene opdracht 2: Tijdens de wandeling worden je enkele vragen
gesteld. Probeer die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, want bij enkele
goede antwoorden kan je een letter verdienen. Die letter kan je krijgen bij je
leraar, als je het goede antwoord gegeven hebt. De
combinatie

van

deze

letters

vormt

de

naam

van

de

bekendste kat van Ieper, die ook driejaarlijks meeloopt in de
Kattenstoet.
Kan je de naam van deze kat vormen?

Algemene opdracht 3: Tijdens de wandeling zal je geregeld buitenlandse
bezoekers tegenkomen. Spreek tijdens jullie wandeling in de stad een
Engelssprekende bezoeker aan. Stel hem/haar volgende vragen:

Bent u hier alleen of met een groep? Zo ja, welke groep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom komt u naar Ieper? Heeft u een persoonlijke band met deze plek? Is er bv.
een familielid gesneuveld in de omgeving?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Is het de eerste keer dat u Ieper/de streek bezoekt? Zo ja, zou u nog eens
terugkeren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene opdracht 4: Op je wandeling door Ieper zal je ook heel wat
winkels, cafés, restaurants en hotels tegenkomen. Veel van deze zaken bloeien
door de grote groepen buitenlandse bezoekers die Ieper elk jaar bezoeken. De
oorlog die de stad bijna honderd jaar geleden volledig verwoestte, geeft het nu dus een
economisch voordeel. Zoek tijdens de wandeling één winkel/restaurant/hotel/… uit dat
veel klanten trekt uit het oorlogstoerisme.

Schrijf de naam op.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is volgens jullie de reden dat deze zaken zoveel (Britse) (oorlogs)toeristen
trekken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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V.
I.

EN

WE GAAN VAN START!

Achter de gevel van de Sint-Maartenskathedraal
Het gebouw waar jullie nu voor staan lijkt erg
oud maar is, zoals de meeste gebouwen in
Ieper, nog geen 100 jaar oud. Ieper lag tijdens
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) namelijk

midden in het frontgebied. Na vier jaar oorlog was de stad
compleet verwoest.
De

kerk

werd

gebouwd

in

de

Middeleeuwen

toen

het

economisch erg goed ging met Ieper.
Je herkent de typische stijl van toen, de gotiek, aan zijn
spitsbogen.
Tussen 1561 en 1801 vormde Ieper een eigen Bisdom. En een
bisschop heeft natuurlijk een kathedraal nodig. Vandaag is de
Sint-Maartenskathedraal terug gewoon een kerk.
Opdracht 1: Ga het gebouw binnen - doe dit rustig en met het nodige respect
- en zoek het graf op deze foto.
Wie ligt hier begraven?
………………………………………………………………….
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Opdracht 2: Lees volgend fragment uit ‘De Leeuw Van Vlaanderen’ van Hendrik
Conscience en beantwoord de onderstaande vragen:

“Achter hen reed een ridder die een ongemeen spijtig en stuurs voorkomen had.
Zijn ogen draaiden halsstarrig in het rond, en wanneer zijn blik op een
Fransman viel, kwamen zijn lippen met zoveel ongenoegen over elkaar dat hij
zichtbaar de tanden tezamen knarste. Om de vijftig jaren oud, maar nog in de
volle kracht des levens, met brede borst en zware leden, kon men hem als de
sterkste ridder aanzien. Ook was het paard dat hij bereed veel groter dan de
andere, invoege dat hij met zijn hoofd boven de stoet uitstak. Een blinkende helm
met blauwe en gele vederen, een zware wapenrok en een gebogen zwaard, waren
de stukken zijner uitrusting, de kolder die achter zijn rug op het paard neerhing
droeg ook de Vlaamse Leeuw op een gulden veld. De ridders die in die tijd
leefden, zouden onder duizend anderen deze stuurse ruiter voor Robrecht van
Bethune, de oudste zoon van Gwyde, herkend hebben.

Sedert

ettelijke

jaren

was

hij

door

de

Graaf,

zijn

vader,

met

de

binnenlandsheerschappij over Vlaanderen belast geweest. Bij alle veldtochten
had hij de Vlaamse benden aangevoerd, en een ontzaglijke naam onder de
vreemden verkregen. In de oorlog van Sicilië, waar hij met zijn volk in het leger
der Fransen was, bedreef hij zulke verwonderlijke wapendaden, dat men hem
van dan af de Leeuw van Vlaanderen begon te noemen. het volk dat altijd de
helden bemint en bewondert, bezong de onversaagdheid van de Leeuw in zijn
sagen, en verhovaardigde zich over degene die eens de kroon van Vlaanderen
moest dragen.”
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Wat was de bijnaam van de persoon die hier begraven ligt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat wou Hendrik Conscience, de schrijver, met dit verhaal bereiken toen het aan
het eind van de 19e eeuw werd uitgebracht, denk je?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijk ook nog eens naar de foto’s en documenten in de glazen kasten (links van het
hoofdaltaar). Die vertellen je alvast iets meer over de geschiedenis van Ieper.

II.

Achter de gevel van de Lakenhalle en het Belfort: de lange
geschiedenis van Ieper beknopt beschreven

Nu trekken we via het café ‘Het Klein Stadhuis’ naar de mooie Lakenhalle en Belfort. Het
Belfort is de toren van de Lakenhalle, dat laatste slaat op het volledige gebouw.
Bewonder het gebouw even van de buitenkant en lees deze tekst, die je
meeneemt naar vroegere tijden…

1. Vanaf de 10de eeuw: Ieper in de groei
Het ging Ieper economisch voor de wind vanaf de 10de
eeuw. Veel lakenkooplieden kwamen Ieper bezoeken.
Ze kochten er laken of wol om die in Parijs en elders te
verkopen. De wol, grondstof voor de lakennijverheid,
werd aangevoerd over de, in de IJzer uitmondende,
Ieperlee die Ieper rechtstreeks verbond met de
kuststreek waar schapen werden gefokt. Het was
gemakkelijker om goederen via het water te vervoeren
dan via het land.

De lakenkooplieden trokken heel Vlaanderen door en legden ook aan in Ieper. De stad
was goed gelegen door de waterloop de Ieperlee. In Ieper was ook een villa die eigendom
was van de Graaf van Vlaanderen. Daar ‘logeerden’ de kooplieden vaak. Ze wisten dat ze
er bescherming zouden vinden. De vorst liet zelfs extra woningen bouwen waar de
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kooplieden konden verblijven. Soms bleven ze er zelfs wonen, mits het betalen van
grondschatting. Zo groeide de stad: hoe meer handelaars, hoe meer werk, wat dan
weer nieuwe mensen aantrok.
2. 12de en 13de eeuw: groeiend en bloeiend Ieper
In de vroege 12de eeuw bloeide het sterk gegroeide Ieper. Deze stad behoorde toen tot
de drie belangrijkste steden van het Graafschap Vlaanderen. Het was nu dus niet
alleen een handelscentrum, maar ook een belangrijk politiek trefpunt.
Opdracht 3: Wat waren de twee andere belangrijkste steden? Tip: de ene is de
hoofdstad van Oost-Vlaanderen, de andere van West-Vlaanderen.
.................. en .....................
Rond 1250 was er in Ieper een sterke bloei van de lakenhandel. De jaarmarkt was van
Europese betekenis. Tijdens de jaarmarkt – één keer per jaar – kwamen lakenhandelaars
van over heel Europa en bij uitbreiding zelfs van over de hele wereld naar de Ieperse
markt en naar de Lakenhalle om het waar te inspecteren en te kopen. Het Ieperse laken
beheerste dus de wereldmarkt! Het werd tot in Rusland toe verhandeld.
Omstreeks 1260 begon de bouw van de Lakenhalle en het Belfort, om daar laken en wol
op te slaan en te verkopen. Men bouwde er maar liefst 44 jaar aan! In 1304 werd de
bouw van de Lakenhalle voltooid. In de 14de eeuw was de Lakenhalle trouwens het
grootste gebouw in de westerse wereld.
3. 14de en 15de eeuw : de teloorgang van de lakenhandel
Door de talrijke bewoners van Ieper werden ambachten opgericht en gilden gesticht,
als een gevolg van de economische bloei. Maar toen werd plots de levering van wol uit
Engeland volledig stopgezet. Waarom? Wel, de Engelse koning zit in een machtsstrijd
met de Franse koning. Door de vermeende sympathie van de Ieperling voor de Franse
koning, werden ze ‘gestraft’ en kregen ze geen wol meer.
Je kan wel gaan denken dat dit Ieper, die zo afhankelijk was van die wol voor haar
economische welvaart, geen goed heeft gedaan. Er was er geen wol meer om te
verwerken en te verhandelen, waardoor de mensen ook armer werden.
Maar er waren ook de bestuursleden van Ieper die al veel macht hadden, maar de ook
meer en meer macht wilden. En dat terwijl de gilden nu ook meer en meer macht
verworven hadden en meer inspraak wilden in de administratie. Dat leidde tot conflicten
met de bestuurders van Ieper. Er ontstonden sociale onlusten en oproer.
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Dit heeft geleid tot de verbanning van die bestuurders uit de stad in 1325. tot de
verbanning van die bestuurders uit de stad in 1325.
De doodsteek komt er in 1383. Ieper wordt door de Engelsen en Gentenaars belegerd.
Het beleg duurt negen weken. En wanneer de hongersnood dreigt fataal te worden,
wordt het beleg plots opgebroken. De Ieperlingen danken Onze-Lieve-Vrouw van Thuyne
voor dit wonder, maar wellicht moesten zij evenveel dank zeggen aan een groot Frans
leger dat vanuit Atrecht Ieperwaarts aan het oprukken was. De belegering was de stad
fataal geworden. De hele omgeving van Ieper was volkomen vernield en mocht niet meer
wederopgebouwd worden. De definitieve neergang was
begonnen. Tegen het midden van de 14e eeuw was de
lakenproductie in Ieper met de helft gedaald.
Onder de Bourgondische overheersing in de 15de eeuw was
er ook nog eens Jan zonder Vrees die alle vrijheden van
Ieper afschafte…
Naast de economische teloorgang, de sociale onlusten en
toenemende armoede en de afschaffing van de vrijheden
van Ieper, brak in 1436 ook nog eens de pest door in Ieper.
Daardoor stierven op zeven maanden tijd maar liefst meer dan 7000 mensen!
4. 16de eeuw: Geuzenopstanden en Beeldenstormers
De armoedige toestand bleef aanhouden. Dit vormde de ideale voedingsbodem voor nog
meer uitbarstingen van ontevredenheid. Zo waren er in 1578 de Geuzenopstanden, die
tegen de macht van de Katholieke Kerk gericht waren. Ieper werd toen door de
Beeldenstormers verwoest en nadien door de protestanten ingenomen.
Opdracht 4: Zoek thuis, op het internet of in je geschiedenisboek, op wat
ambachten en gilden waren. Ken je ook mogelijke ambachten of gilden die in
Ieper aanwezig geweest konden zijn? Tip: let op de straatnamen van Ieper.
Ambachten:…………………………………………………………………………………………………………………………
In Ieper:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Gilden:…………………………………………………………………………………………………………………………………
In Ieper: ………………………………………………………………………………………………………………………......
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5. Vanaf de 17de eeuw: andere nijverheden en Ieper als grensstad
Ieper vond in de 17de en de 18de eeuw een
nieuwe manier om economisch actief te zijn. Ze
begon aan kantnijverheid te doen. Dit leverde
echter niets op. De concurrentie van andere
steden was groot, en het dynamisme van een
arme, ontevredene bevolking was beneden alle
peil...

Van 1620 tot 1624 werd ook verder gebouwd aan de Lakenhalle. Het Nieuwerck werd
gebouwd. Dit is een renaissancebouwwerk. Het verving de vroegere houten constructie.
Waar men in de eeuwen daarvoor veel nieuwe huizen bouwde in Ieper en men ook hard
werkte aan de bouw van de Lakenhalle en de Kathedraal, concentreerde men zich vanaf
de 17de eeuw meer op de bouw van de verdedigingswerken. Ieper was nu niet langer
een belangrijke handelsstad, maar was eerder een grensstad geworden, die zeer
kwetsbaar was voor belegeringen. Een grensstad is een stad die dicht bij grenzen ligt (in
het geval van Ieper dicht bij de grens van Frankrijk) en daarom van strategisch belang
is, vooral in oorlogen. Zo werd Ieper in 1678 veroverd door Franse troepen. Verder in de
wandeling komen we hier zeker op terug.
Vanaf de 17de eeuw kon het ‘gewone volk’ wel overleven, ze waren niet zeer arm maar
zeker ook niet rijk. Men ging wel meer en meer gaan werken buiten Vlaanderen. De
mannen gingen vaak gaan werken in de ontluikende industrie van Wallonië en van Noord
- Frankrijk. Ook de weefgetouwenfabriek Picanol werd een belangrijke werkgever in
Ieper. Daarnaast had je ook de boeren op het platteland van Ieper, zoals in de
deelgemeenten Zillebeke en Hollebeke.
Opdracht 5: Welke nijverheid werd vanaf de 17de eeuw belangrijk na de
lakennijverheid (ook al leverde het niet veel op)? …………………………….
6. Net voor, tijdens en na de eerste WO
In 1914 was Ieper een rustig en welvarend
stadje, meer dan de helft van de inwoners
waren kleine middenstanders. In de lokale
kranten was maar weinig te merken van de
toenemende

internationale

spanningen.
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Omdat er in Ieper een militaire rijschool was gevestigd, waren er regelmatig soldaten te
zien in de straten, maar de Ieperlingen konden nooit vermoeden dat hun stad de
komende vier jaar het brandpunt zou worden van de 1ste wereldoorlog.
Toen werd de lakenhalle bijna volledig verwoest. Er waren in vier slagen, daar gaan we
nu niet dieper op in.
Daarvan kon je enkele foto’s bekijken in de Sint-Maartenskerk. Gelukkig heeft men het
gebouw na de eerste WO opnieuw opgebouwd, dit (deels) met Duits geld van de
wiedergutmachung (de Duitsers betaalden een som geld om het weer goed te maken). Al
hadden sommigen ook het idee om Ieper niet opnieuw te bouwen: die mensen wilden
Ieper in zijn kapotgeschoten macabere toestand laten opdat de volgende generaties zo
zouden kunnen zien wat de oorlog aangericht had. Toch won het idee van de heropbouw,
maar dan wel in de toestand van voor de oorlog en dus in de oorspronkelijke,
middeleeuwse stijl.
Het voorgebouw is nu 125 meter lang. De belforttoren is 70 meter hoog. Het gebouw is
nu een door de UNESCO beschermd monument.
Opdracht 6: Ga na waarvoor de Lakenhalle nu gebruikt wordt. Als je de drie
functies correct ingevuld hebt, krijg je van je leraar de eerste letter voor
algemene opdracht 2!
TIP: het gebouw heeft nu drie functies. Je kan steeds gaan navragen in het gebouw zelf
wat de functies er nu van zijn. De plek waar je om die info vraagt, vormt alvast één
functie!
Fuctie 1: …………………………………...
Functie 2: …………………………………...
Functie 3: …………………………………...
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III.

Achter de gevels van de huizen in de Rijselstraat: Belle

Godshuis, Merghelynckhuis en Sint-Jansgodshuis
1. Huizen en winkelpanden te huur of te koop
Via de rechterzijde van de Rijselstraat gaan we nu op weg naar de Vesten en
keren we even terug naar onze huidige tijd. Let op de vele huizen en
winkelpanden die te huur of soms te koop staan.
Hoe zou dit komen? Wel, het is zo dat de kostprijs voor het huren van een woning of
winkelpand erg hoog geworden is, ten gevolge van de economische crisis. Bijgevolg
kunnen veel winkeluitbaters of huurders de huur van hun huis of pand niet meer betalen.
Daarom worden die huizen of panden opnieuw te huur gezet, en soms te koop. Maar
vaak worden dan opnieuw hoge prijzen gevraagd, waardoor de huizen of panden niet
verhuurd of verkocht geraken.
Dit zorgt dus voor de talrijke leegstand. Dat heeft natuurlijk ook nadelige socioeconomische gevolgen: jonge gezinnen kunnen vaak amper een huisje huren of kopen
en beginnende zelfstandigen worden afgeremd door de hoge huur- of koopprijzen...
2. Armenhuizen
Nog redelijk in het begin van de Rijselstraat, vind je aan je rechterzijde de oude gevel
van het Belle Godshuis. Je las reeds dat de meeste Ieperlingen (zeer) arm waren vanaf
de 14de eeuw. Om die mensen toch een minimum aan levensmiddelen te geven, werden
verschillende liefdadigheidsinstellingen opgericht. Die instellingen waren er dus ten
behoeve van armen en werklozen. Je zou het een beetje met ons huidige OCMW
kunnen vergelijken. Verder in deze straat zal je nog zo’n huis tegenkomen, en dan zullen
we daar even bij stilstaan.
3. Gevels uit de middeleeuwen: te bewaren!
Terwijl je rustig de Rijselstraat door
wandelt, kan je ook eens letten op de
talrijke gevels die dateren uit de
middeleeuwen.
Je zal vaak een bordje tegenkomen waarop het
bouwjaar van de gevel staat. Nu is het overigens
verplicht om, indien je wilt verbouwen, de gevel te laten staan in zijn originele vorm.
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4. Geen armenhuis: ten huize Mergelynck
Loop rustig door. Ter hoogte van het restaurant
‘Het Zilveren Hoofd’ – aan de linkerzijde van de
straat – steek je de straat over en sla je even het
straatje links in. Het Merghelynckhuis is daar
gesitueerd. Je herkent het aan het infobordje dat
er op hangt.

We nemen je nu weer even mee, terug in de geschiedenis van de 18de eeuw:

Je las reeds dat de kantnijverheid niet voor veel rijkdom zorgde voor de
gewone Ieperling. Toch konden de meesten in de 17de en in de 18de eeuw
wel overleven, ze waren niet zeer arm, maar ook niet zeer rijk. Op het
platteland was men boer, in de stad had men een ambacht (schoenmaker, kleermaker,
timmerman...) en wat later (19de en 20ste eeuw) ging men in Wallonië of in NoordFrankrijk in de mijnen of in de staalindustrie werken.
Maar zoals in elke samenleving heb je naast de mensen die het niet zeer slecht maar ook
niet zeer goed hebben, ook de zeer armen (zie de godshuizen) en de zeer rijken. In
Ieper had je namelijk ook mensen van adel. De familie Merghelynck was zo’n familie. De
man des huizes hier was Arthur Mergelynck. Zijn huis is blijven stilstaan in de tijd...
Het merghelynckhuis is nu een museum dat dus is gewijd aan de levensstijl van de
adel in de 18e eeuw. De kamers in het huis zijn ingericht alsof de bewoners net de
kamer zijn uitgelopen, en ze zijn overvloedig gedecoreerd.
Opdracht 7: Bekijk het bordje even, dan kan je zeker deze vraag oplossen:
Wanneer werd dit huis gebouwd? Geef het juiste jaartal
...........................................
Steek de straat terug over - kijk goed uit – en loop nog wat verder. Op een gegeven
moment kom je een bordje tegen met een pijl waarop staat ‘Stedelijk Museum’. Volg
deze pijl! Nu kom je uit aan het Stedelijk Museum. Vroeger was dit gebouw het SintJansgodshuis.

21

5. Sint-Jansgodshuis
Het Sint-Jansgodshuis was een armenhuis, zoals het Belle Godshuis dat je
reeds passeerde. De stichting voor armenzorg van het godshuis gaat reeds
terug tot de 13de eeuw. Het gebouw doorstond als een van de weinige
gebouwen in Ieper de verwoestingen van de eerste WO.
Nu is het Stedelijk Museum van Ieper hier
gevestigd.

Opdracht 8: Door welke familie werd
het Sint-Jansgodshuis gesticht? Als je
even zoekt, dan heb je het antwoord zo
gevonden! Als je antwoord juist is, krijg je de 2de
letter van je leraar!
......................................................

Opdracht 9: Als je de voorbije teksten goed gelezen hebt, dan kan je deze
vragen zeker oplossen:
Hoe was het gesteld met de welvaart van de gewone Ieperling in de 16de eeuw?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Wat waren de aanleidingen hiervoor?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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IV.

De gevel van Het Houten Huisje, ‘t Klein Rijsel en de
Rijselpoort
Loop nu deze straat verder, sla dan links af zodat je opnieuw in de
Rijselstraat terechtkomt. Je bevindt je nog altijd in de 16de eeuw... maar
springt ook even wat vroeger in de
tijd,

naar

de

14de

eeuw

en

vervolgens maak je een sprong
voorwaarts naar de 19de eeuw...
Je bent nu op een hoek waar je
een

mooi

zicht

hebt

op

het

‘Houten Huisje’. Op deze oude
foto zie je het houten huisje uit de
16e eeuw (gebouwd in 1575). Het
heeft
De Rijselpoort (1), 't Klein Rijsel (2) en (3) het Houten Huis

zowel

kenmerken

van

de

laat-gotiek als van de renaissance.
Het gebouw dat jullie zien is een

reconstructie uit 1917. Het gebouw ernaast is vandaag een café. De naam van het café
(‘t klein Rijsel) heeft alles te maken met de vlakbij gelegen Rijselpoort.
Aan het café is een klein privé museum
verbonden. De Rijselpoort dateert uit de
14de eeuw en was één van de poorten die
deel uitmaken van de stadsomwalling van
Ieper. Het is de enige die er nog ongeveer
hetzelfde is blijven uitzien. Naast de poort
liggen twee Bourgondische torens. Verder
vind je er ook een poortwachtershuis en
een saskamer.

De Rijselpoort is de grens tussen de Majoorgracht en de Kasteelgracht die de stad
omgeven. De brug over de poort kwam er in de 19e eeuw.
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Opdracht 10: Bekijk het houten huisje even en beantwoord de volgende
vragen:
Welk dier zie je op de gevel? Waarom zit net dat dier daar? Als je dit antwoord
juist hebt, krijg je de derde letter van je leraar, voor de algemene opdracht 2!
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom zijn veel houten huizen, zoals dat in de Middeleeuwen voorkwam, een
gevaar in de stad?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

V.

Ramparts Cemetry
Achter het café ‘t Klein Rijsel volg je het pad dat rechts omhoog leidt. Nu kom
je aan een Britse begraafplaats. Je vliegt in de tijd en belandt in de eerste
WO: 1914-1918...

Ga even naar rechts, volg het pad naar links en ga dan via dat hek naar binnen. Je
bevindt je hier op Brits grondgebied. Dit is een begraafplaats dus gedraag je hier rustig
en respectvol. Geniet zeker ook van het mooie uitzicht hier.
Als je in de Westhoek of het Noorden van Frankrijk rondrijdt zal je regelmatig
begraafplaatsen tegenkomen die er net zo uitzien als deze. Witte grafstenen, rij na rij
tussen het gras, omgeven door een lage stenen muur of een haag en allemaal perfect
onderhouden.
Graves

De

‘Commonwealth

Commission’

is

War
hier

verantwoordelijk voor. Wereldwijd staan ze
in voor de nagedachtenis van 1,7 miljoen
dode soldaten van het Gemenebest (een
verzamelnaam voor de landen die deel
uitmaken van het vroegere Britse rijk).
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Het

Ramparts

Cemetry

is

de

kleinste

begraafplaats van het Gemenebest binnen de
stadsmuren. Hier liggen bijna 200 soldaten uit
het oude Britse wereldrijk begraven.

De eerste wereldoorlog was een oorlog waar de
hele wereld bij betrokken was. Soldaten uit het
hele Britse rijk, niet enkel het Verenigd Koninkrijk
en Ierland, maar ook uit alle kolonies, kwamen
hier vechten.

Opdracht 11: Zoek op deze begraafplaats de grafsteen van een onbekende
soldaat, wat staat hier op?
.................................................................

Opdracht 12: Lees de volgende tekst en los daarna de vragen op de volgende
pagina’s op:

Hoewel de grafstenen op elkaar lijken, zijn er toch een aantal verschillen. Zo wordt de
godsdienst van de gesneuvelde op de grafsteen afgebeeld. (Wie geen religie heeft, heeft
geen afbeelding op zijn grafsteen.) Doordat er soldaten van over heel de wereld kwamen
meevechten, zijn er verschillende religies vertegenwoordigd op de begraafplaatsen. In
totaal zijn er zes verschillende religies terug te vinden op de begraafplaatsen van de
Commonwealth War Graves Commission (daarom niet op al hun begraafplaatsen, maar
in totaal zijn er wel 6 religies terug te vinden). Het gaat om het Boeddhisme, het
Hindoeïsme, het Christendom, de Islam, het Sikhisme en tot slot het Jodendom.

Kan je bij het grafsteen de juiste religie schrijven? Als dit te moeilijk is, kan je het
thuis of op school nog op het internet opzoeken.
Op deze begraafplaats komen christelijke graven voor, en ook één ander graf.

Geef

de naam van deze soldaat. Wat is er anders aan deze grafsteen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Grafsteen

Religie

Grafsteen

Religie
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Ga nu naar rechts en volg het pad. Je keert dus eerst een beetje op je stappen terug. Sta
even stil op de Rijselpoort en kijk om je heen.
Opdracht 13: Je bent omringd door water, waar zou je nu staan?
……………………………………………………………………………………………...........

VI.

Vestingen
Goed

gezien!

inderdaad

op

Je
de

staat

nu

Ieperse

Vestingen, ook wel de Vesten
genoemd. We nemen je opnieuw mee, de
geschiedenis in!
We springen ver terug in de tijd, naar de 12de
eeuw. Toen werd Ieper van het omliggende
land afgescheiden door stadsversterkingen,
vestingen genaamd. Beetje bij beetje werden
die vestingen uitgebreid (versterkt).
In de 13de eeuw staken de Fransen de buitenwijken van
Ieper

in

brand.

Daarop

besloot

graaf

Gwijde

van

Dampierre om Ieper beter te gaan versterken. In de 17de
eeuw werd Ieper veroverd door de Franse troepen.
Daarop werden de vestingen nog eens versterkt door
Vauban. In de 19de eeuw (1870) werden op de vestingen
wandelparken aangelegd, daardoor kunnen we hier nu
zo’n mooie wandeling op maken. Grote delen van de
vestingen rondom de binnenstad zijn nog steeds bewaard.

Opdracht 14: Als je de tekst gelezen hebt, ken je meteen het antwoord! Wie
heeft de vestingen versterkt in de 17de eeuw en waarom? Als je antwoord
correct geeft, krijg je van de leraar de 4de letter voor de 2de algemene opdracht!
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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VII.

Reynaert De Vos
Loop rustig verder tot je aan een groep
standbeelden komt. Ga dit eventjes van
dichterbij bekijken. Dit standbeeld stelt

een deel van het verhaal van Reynaert De Vos voor.
Het verhaal van Reynaert De Vos is een bekend
verhaal dat je misschien al besproken hebt in de les
Nederlands.

Opdracht 15: lees dit fragment uit het stripverhaal ‘De Rebelse Reinaert’
van Suske en Wiske op de volgende bladzijden en beantwoord volgende vragen.

Uit welke tijdsperiode komt het verhaal van Reynaert De Vos?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
De samenkomst op het kasteel van de Koning kan je vergelijken met de taak van
de volksvertegenwoordigers bij ons. Waar komen de volksvertegenwoordigers
samen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welk twee figuren uit het verhaal van Reynaert De Vos stellen deze beelden voor?
Als je dit correct beantwoordt, krijg je van je leraar de laatste letter voor de
algemene opdracht 2! Geef toe, we geven je de pap in de mond!
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lees even het tekstje op het bordje voor het standbeeld. In welke taal is dit
geschreven?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nu kan je even gewoon rustig wandelen en van het uitzicht genieten. Je kan natuurlijk
ook altijd werken aan de algemene opdrachten. Algemene opdracht 2 kan je nu heel
zeker invullen! Je komt onderweg ook heel wat infoborden tegen. Deze kan je zeker
lezen, maar je bent hiertoe niet verplicht. Je zal zien dat er verschillende paden zijn. Je
neemt best telkens het linkse pad. Dat is het kortst en op een gegeven moment moet je
ook het linkse pad nemen om uit te komen aan onze volgende stop.

VIII. Achter de gevel van de ijskelder
Hou

even

ingegraven

halt

aan

deze

kelder. Dit

genoemd. Het

kan

6

wordt

enkel

meter

diep

de ijskelder

bezocht

worden

onder begeleiding van een gids, maar wij
geven je hier de nodige informatie.
De

ijskelder

‘publieke

was

een

diepvriezer’,

dat

soort
kon

door de isolatie van een dubbele
baksteenmuur en door de aarde en de bomen aan de bovenzijde. Het dateert uit de late
middeleeuwen. In de winter werd de kelder gevuld met ijsblokken uit de vestinggracht.
Nu is het in de winter nooit meer zo lang zo koud dat er uit de vestinggracht ijsblokken
gehaald kunnen worden. Bovenop het ijs werd dan stro gelegd en daarop werden vlees
en vis bewaard. Het ijs werd ook veel gebruikt om pijn te stillen en om te ontzwellen. De
ijskelder was niet voor iedereen toegankelijk. Enkel de gilden, godshuizen en hospitalen
hadden toegang.

Opdracht 16: Als je de tekst gelezen hebt, kan je deze vragen zeker
beantwoorden. Je kan ook altijd het infobordje nalezen.
Wat was de functie van deze ijskelder?
.......................................................................................................................
....................................................................................................................
Kon iedereen hier gebruik van maken? Waarom wel of niet?
.......................................................................................................................
....................................................................................................................
Loop nu even door. Je komt uit op een breder plein en voor je zie je...
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IX.

De Menenpoort
De Menenpoort is een oorlogsmonument opgericht door de Britten na de
eerste wereldoorlog. Op deze plek stond vroeger een toegangspoort in de
omwalling van Ieper, namelijk de Hangwaertpoort.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd deze verwoest en na de oorlog bouwden de Britten
er een monument voor hun overledenen. Op de muren van de poort staan bijna 55 000
namen van
eerste

soldaten

wereldoorlog

die
in

tijdens

deze

de

streek

omkwamen en waarvan er nooit een
lichaam is gevonden. Af en toe worden er
nog lichamen van soldaten uit de eerste
wereldoorlog

teruggevonden,

als

de

soldaat geïdentificeerd kan worden krijgt
hij een graf en wordt zijn naam van de
Menenpoort

geschrapt.

Op

11

november, wapenstilstand, wordt hier
de herdenkingsplechtigheid gehouden.
Elke avond om 20u wordt onder de Menenpoort de ‘Last Post’ geblazen door
vrijwilligers van de Ieperse brandweer. Het gebruik startte in 1928 en is een eerbetoon
aan de gesneuvelden van het toenmalig Britse Rijk en de geallieerden.
Ieper was overigens ook de plaats aan het front waar voor het eerst op grote schaal
chemische wapens zoals mosterdgas, gifgas en chloorgas werden gebruikt. Een andere
naam voor mosterdgas is dan ook Yperiet.

Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar de Duitsers zijn er niet in geslaagd
om Ieper te veroveren. De Duitse cavalerie had - nog voor de gevechten begonnen rond
Ieper - de stad wel kunnen binnendringen en doortrekken; deze veldtocht duurde maar
enkele dagen. Ondanks een aantal groots opgezette veldslagen die aan 500.000 soldaten
het leven kostten, bleef Ieper uit handen van de Duitsers.
TIP: Algemene opdracht 3: Hier vind je meestal veel buitenlandse bezoekers.
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Opdracht 17: Beantwoord de volgende vragen, dit lukt zeker als je voorgaand
tekstje gelezen hebt!

Wat was de vroegere (middeleeuwen) naam van de Menenpoort en wat was toen
haar functie?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Werd Ieper in de eerste WO veroverd door de Duitsers?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Opdracht 18: Zoek op de muren van de Menenpoort:

Een vaak voorkomende Britse familienaam. Geef de volledige naam van de
soldaat, en zijn regiment.
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Opdracht 19: Lees de gedichten op de volgende pagina’s aandachtig en los
vragen op:
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In Flanders Fields / John McRae (1872(1872-1918)

In Vlaamse Velden (vertaling Tom Lanoye)

In Flanders fields the poppies blow

In Vlaamse velden klappen rozen open

Between the crosses, row on row

Tussen witte kruisjes, rij op rij,

That mark our place; and in the sky

Die onze plaats hier merken, wijl in ‘t zwerk

The larks, still bravely singing, fly

De leeuweriken fluitend erken, onverhoord

Scarce heard amid the guns below.

Verstomd door het gebulder op de grond.

We are the Dead. Short days ago

Wij zijn de Doden. Zo-even leefden wij.

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.

Loved and were loved, and now we lie

Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij

In Flanders fields.

In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Take up our quarrel with the foe:

Toe: trekt gij u ons krakeel aan met de vijand.

To you from failing hands we throw

Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.

The torch; be yours to hold it high.

Houdt hem hoog. Weest gìj de helden. Laat de doden

If ye break faith with us who die

Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch

We shall not sleep, though poppies grow

Vrede - ook al klappen zoveel rozen open

In Flanders fields.

In zovele Vlaamse velden.
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Dulce Et Decorum Est / Wilfred Owen (1893(1893-1918)

Dulce Et Decorum Est (vertaling Tom Lanoye)

Bent double, like old beggars under sacks,

Wij vloekten door het slijk, als hoestende kobolden,

knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,

Als vagebonden onder pak en zak geknakt -

Till on the haunting flares we turned our backs

Tot parachutefakkels naar beneden tolden,

And towards our distant rest began to trudge.

Hun langzaam bliksemlicht over de polders rolde

Men marched asleep. Many had lost their boots

En wij niets konden dan de aftocht aan te vatten

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;

Naar onze verre onverwarmde kazematten.

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots

Men liep en sliep. Een paar waren hun laarzen kwijt

Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.

Maar hinkten door, geschoeid in bloed. Verblind en
Mank was alleman, van moeheid zat, en doof zelfs voor

Gas! Gas! Quick, boys - An ecstasy of fumbling,

Gefluit van gasgranaten achter ons dun gat. Wat? Gàs?

Fitting the clumsy helmets just in time;

Och mannekes, rap! Een hoogfeest van gefrommel:

But someone still was yelling out and stumbling

Die lompe maskers juist op tijd op onze snuit.

And flound’ring like a man in fire or lime…

Te laat. Eén gilt. Hij zwalkt en strompelt onderuit

Dim, through the misty panes and thick green light,

Als viel hij in een vuur of in een vat met kalk.

As under a green sea, I sam him drowning.

Door mijn bedompte glazen zie ik hoe hij zinkt
En in een dik groen licht, een zee van slijm, verdrinkt.

In all my dreams, before my helpless sight,

Sindsdien verdrinkt hij elke nacht in elke droom.

He plunges at me, guttering, choking, drowning.

Hij stikt en braakt, hij ploetert door die groene stroom
Mij tegemoet, die werkloos wacht tot hij is uitgewroet.

If in some smothering dreams you too could pace

Als ooit in nachtmerries, ook u zou moeten lopen

Behind the wagon that we flung him in,

Achter de ezelskar waar wij zijn lijk op smeten;

And watch the white eyes writhing in his face,

Zag u die ogen draaien, paffig wit en open, in

His hanging face, like a devil’s sick of sin;

Die omgekeerde duivelskop, verwrongen, aangevreten;

If you could hear, at every jolt, the blood

En hoorde u, bij elke bult, de gorgel van zijn bloed

Come gargling from the froth-corrupted lungs,

Dat kwam geborreld uit door schuim verpeste longen,

Obscene as cancer, bitter as the cud

Als een kapotgebeten tabakspruim geperst

Of vile, incurable sores on innocent tongues, -

Uit niet te helen zweren op reine kindertongen -

My friend, you would not tell with such high zest

Mijn vriend, nooit meer verkocht u trots en manifest,

To children ardent for some desperate glory,

Aan jongens die dorsten naar wat vergeefse glorie

The old Lie: Dulce et decorum est

Uw Oude Leugen: Dulce et decorum est

Pro patria mori.

Pro patria mori.*
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* ’t Is goed en zoet te sterven voor het vaderland.

Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? Welk gevoel roepen de gedichten bij
je op?

Gedicht

In Flanders Fields

Dulce Et Decorum Est

Gelijkenissen

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Verschillen

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Gevoel

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

X.

Achter de gevels van de winkels en de horecazaken van de
Menenstraat

Ga nu de trappen naar beneden. Dit is een oorlogsmonument, toon hier opnieuw respect.
Ga dan naar links en volg de Menenstraat tot aan de Grote Markt. In deze straat loop je
opnieuw veel kans om buitenlandse bezoekers tegen te komen. Als je algemene opdracht
3 nog niet hebt uitgevoerd, kan je dat nu zeker doen. Let hier ook op de vele winkels en
horecazaken. Hier kan je perfect de algemene opdracht 4 uitvoeren.
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Opdracht 20: Jullie passeren een pizzeria waarvan de naam
verwijst naar een bloem die gelinkt wordt met de oorlog. Wat is de
naam en waarom wordt die bloem gelinkt met de oorlog? Als je het
antwoord op de 2de vraag niet weet, kan je altijd even de pizzeria binnen gaan en de
vraag stellen aan de uitbater!
Naam:
.......................
Link met WOI:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

XI.

Grote markt: The end!
Onze wandeling eindigt op de Grote Markt
van Ieper. Deze markt is na die van SintNiklaas de grootste van Vlaanderen. Op de

markt kan je een maquette zien van de Lakenhalle en het
Belfort. Er is ook een mooie fontein waar vele jonge
toeristen zich graag natmaken in de zomer. Iedere
zaterdagvoormiddag is hier de wekelijkse markt.
Zoals je al weet, werd Ieper helemaal verwoest in de
eerste WO. Ook de gebouwen op de Grote Markt werden
helemaal

verwoest.

Vanaf

1920

werd

Ieper

terug

opgebouwd naar de middeleeuwse stijl van voor de
oorlog.
Je ziet op de markt ook het Gerechtshof. Vroeger stond hier het Onze-LieveVrouwgasthuis.
Zo. De wandeling ziet er op! Hopelijk heb je er van genoten en heb je wat bijgeleerd!
Controleer nog even of je alle vragen beantwoord hebt en alle algemene opdrachten
opgelost hebt.
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