Philippe-christian Popp
en de kadaster- of Popp-kaart

Philippe-Christian Popp ook soms Philippe-Chrétien Popp
genaamd werd geboren te Utrecht op 20 februari 1805.
Na de dood van zijn vader Philippe, van Duitse afkomst en
notaris en procureur te Utrect, vestigde zijn moeder Henriette Vander Plant, Nederlandse en van Goeden Huize,
zich met haar vier zonen en één dochter in België.
Na zijn middelbare studies werd Philippe-Christian partculier secretaris van de Gouverneurs van Henegouwen en
kwam in dienst van de kadastrale administratie te Bergen.
Deze diensten brachten hem naar Brugge in 1827, waar hij
Philippe-Christian Popp. benoemd werd tot controleur van het Kadaster.
In 1827 huwt Philippe-Christian Popp met Caroline Boussart : ze was geboren te
Binche op 12 december 1808, van moeders kant akkomstig uit een notabelenfamilie uit Binche van Franse afkomst, van vaderskant uit een hogere officierenfamilie uit het Keizerrijk.
Tien jaar later, in 1837, startte hij met de uitgave van Le Journal de Bruges, die de belangrijkste liberale krant van de stad
werd. Kort erop vatte hij het plan op de kadastrale informatie
van alle Belgische gemeenten te reproduceren. Tussen 1842
en zijn dood ( 3 maart 1879 ) drukte hij de kaarten en leggers
van ongeveer 1.800 van de 2.566 Belgische gemeenten. De
provincie Antwerpen raakte niet meer afgewerkt, Limburg,
Namen en Luxemburg bleven onbesproken.
Het perceelplan van het kadaster werd per gemeente op de
Prentje uit eigen verzameling
meest nauwkerige manier en met uiterste zorg getekend op een
schaal van 1/500 tot 1/5000 en gedrukt, in Lithografie of Steendruk, op groot
adelaarsformaat of groot wereldformaat volgens de uitgestrektheid van het gebied.
De grenzen van de secties en de omtrek van de gemeente zijn gekleurd.

Fragment uit de Popp-kaart van Destelbergen. Kaart uit eigen verzameling.

Ieder plan is vergezeld van een Aanwijzende
Tabel en de Kadastrale Legger. De Kadastrale
Legger die de nummers van de percelen bevat
alsook de namen, voornamen en de adressen van
de eigenaars, eveneens de natuur, de oppervlakte,
de klassering en het netto belastbaar inkomen per
bebouwde of onbebouwd perceel. Deze legger is
dus van groot belang bij de kaart.
Waarom een Kadasterkaart?
Na de Franse Revolutie werd gebroken met de
eerdere privileges van het Ancien Régime. Gelijkheid hield in dat iedereen op een evenredige
manier zou bijdragen in de belastingen. Om
deze belastingen rechtvaardig te kunnen verdelen
moest de staat uiteraard de bezittingen van elke
burger kennen en zo besliste Napoleon in 1808
om over te gaan tot de opmaak van het perceelsgewijs kadaster. Voor België duurde het echter tot
1835 vooraleer dit kadaster was afgewerkt. Eén
en ander had uiteraard te maken met de politieke constellatie van die tijd; het einde van het
Franse keizerrijk, de oprichting van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden en de Belgische
Voorbeeldje van een Legger van een Popponafhankelijkheid. In 1842 begint Popp met het
kaart. ( hier van Obaix )
drukken van de kadastrale kaarten, in zijn eigen
drukkerij in Brugge, en dit tot aan zijn dood in 1879.
Dit reuzenwerk op kartograpfisch gebied door Popp uitgegeven is nog heden
ten dage van uitzonderlijk belang in vele gemeenten en op het Kadaster voor de
opzoekingen van de oorspronkelijke grenzen van de eigendommen.
Ook vele genealogen aanzien de Popp-kaart als bron van informatie voor het
opzoeken of een van de voorouders soms eigendom(men) had in een gemeente
waar hij of zij (de voorouder) verbleef.
Ook op mijn web-site is er een pagina gewijd aan de Popp-kaart van Heusden.
De legger van deze kaart is er volledig gedigitaliseerd.
Deze is terug te vinden via de link: www.kareldecaluwe.be en dan doorklikken
naast de tekst: Als je hier klikt krijg je de gedigitaliseerde legger van de Poppkaart van Heusden te zien.
Karel De Caluwé

