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Voorwoord
De macht van het getal

Het tij is aan het keren voor onze vereniging. Dankzij de vele initiatieven van de laatste   
kunnen wij steeds meer journalisten bereiken die onze vereniging nog niet of onvol-
doende kennen. De VJV-infosessies maken onze vereniging bekend in academische 
middens. Bij onze ‘Ronde van Vlaanderen’ bezoeken we elk jaar een bepaalde Vlaamse 
provincie  met een dubbel doel. Enerzijds de regio-journalisten uit die streek uitnodi-
gen op onze evenementen. En anderzijds de stedelijke overheden laten kennismaken 
met onze vereniging, zodat zij onze VJV-journalisten nog meer faciliteiten kunnen ver-
lenen.

Onze actie ‘Leden maken leden’ , waarbij onze leden die een kandidaat voordragen 
voor erkenning als journalist, beloond worden met een cadeaubon van Bol.com van 15 
euro, zorgde eveneens voor verschillende nieuwe, waardevolle leden.

Nu hebben wij ook wat promomateriaal op onze website gepubliceerd, dat je kan ge-
bruiken. Met het logo “Erkend lid”, dat jij op jouw website kan plaatsen, maak je duide-
lijk dat jij een erkend VJV-journalist bent. Aarzel niet om dit logo te publiceren, het ver-
hoogt jouw credibiliteit - en draagt bij tot verdere bekendmaking van onze vereniging!
Andere initiatieven worden momenteel nog uitgewerkt, en worden concreet voorge-
steld op ons eindejaarsevenement op zaterdag 7 december. Details daarover volgen 
nog. Houd die datum alvast vrij!

Veel leesplezier met deze editie. Jouw bijdrage aan onze DNT en onze website zijn 
altijd welkom!
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Ook niet-VJV leden kunnen zich abonneren 
op De Nieuwe Tydinghe. Een abonnement 
kost 14,50 euro(*) voor een volledige jaargang 
van vier nummers. Abonneren kan via over- 
schrijving op rekening: IBAN BE30 4758 
2050 3111. - BIC KREDBEBB. Met vermelding 
"Jaarabonnement DNT". Zonder opzegging 
voor de verschijning van het vierde num-
mer worden abonnementen automatisch 

met een jaar verlengd.
(*) verzending naar een adres in België
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Werk mee aan de uitbouw van VJV!
De macht van het getal – hoe meer 
leden de Vlaamse Journalisten Ver-
eniging telt, hoe meer gewicht VJV 
in de weegschaal kan werpen. Help 
mee om jou beter te kunnen helpen!

In de voorbije maanden hebben wij ver-
schillende initiatieven ontplooid om 
nieuwe leden aan te trekken. Hoe sterker 
wij staan, hoe mee wij onze leden kunnen 
bieden, nietwaar?

Zo hebben wij bij onze recente bijeen-
komsten in Oostende en Sint-Niklaas 
plaatselijke correspondenten uitgeno-
digd, om hen te laten kennismaken met 
onze vereniging. De respons op die uit-
nodiging was positief, en wij mochten 
verschillende nieuwe leden verwelko-
men. Een pad dat wij ook in de volgende 
maanden zullen blijven bewandelen – uit 
de vele reacties leiden wij immers af dat 
onze vereniging nog onvoldoende be-
kend is. Maar ook dat wie lid geworden 
is, onder de indruk is van de deuren die 
onze VJV-lidkaart voor hen opent. 

Wil ook jij meewerken om onze vereni-
ging bekend te maken? Dat kan je op 
twee manieren doen:
• Promomateriaal: op onze website 

vind je onder de rubriek ‘Voor de le-
den’ verschillende vormen van pro-
momateriaal die je kan gebruiken om 
onze vereniging voor te stellen.

• Brochure: deze brochure kan je af-
drukken en afgeven aan mensen die 
geïnteresseerd kunnen zijn. Je kan 
het bestand ook downloaden en 
doorsturen naar collega-journalisten.

Wil je deze brochures ook op regelmati-
ge basis op plekken leggen zoals je biblio-
theek of culturele centra, geef ons even 
een seintje: wij bezorgen je het benodig-
de aantal.

VJV-banner

Draag je VJV-erkenning met trots! Ver-
meld op je website dat je erkend jour-
nalist bent bij VJV. Op deze plek vind je 
afbeeldingen ‘Erkend lid VJV’ in verschil-
lende formaten die je op je website kan 
plaatsen:
• Banner 135×200: <a href="https://

v jv.v laanderen/ wp-content /up-
loads/2019/08/VJV-banner-135x200.
jpg">null</a>

• Banner 300×150: <a href="https://
v jv.v laanderen/ wp-content /up-
loads/2019/08/VJV-banner-300x150-1.
jpg">null</a>

• Banner 400×150: <a href="https://
v jv.v laanderen/ wp-content /up-
loads/2019/08/VJV-banner-400x150-1.
jpg">null</a>

Via onze actie 
“Leden maken leden”! 

Breng jij een kandidaat-lid aan, en wordt 
dat lid erkend als journalist door onze Er-

kenningscommissie, dan krijg jij een ge-
schenkbon van 15 euro!

De juiste werkwijze vind je hier: https://vjv.
vlaanderen/leden-maken-leden/.

Opgelet! Je moet echt wel een “claim” 
indienen via die link. Het volstaat niet om, 
al dan niet samen met een ander VJV-lid, 
de aanvraag tot erkenning van een kandi-
daat te ondertekenen.

Als handtekening in 
je mailprogramma

Voeg je erkenning als VJV-journalist als 
handtekening toe aan alle mails die je 
verzendt. Vermeld bijvoorbeeld de tekst
[Jouw Naam]
Erkend als journalist door Vlaamse Jour-
nalisten Vereniging sinds ….
www.vjv.vlaanderen
(eventueel kan je ook het VJV-logo en de 
afbeelding met Freelance Jo toevoegen).
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Nieuwe leden
De Vlaamse Journalisten Vereniging mocht in de voorbije maanden de volgende nieuwe leden verwelkomen:

Net zoals verleden jaar hebben wij 
opleidingen journalistiek aange-
schreven, om onze VJV-infosessie 
te mogen geven. Daarmee willen wij 
niet alleen onze vereniging voorstel-
len aan de studenten, maar hen ook 
praktische info meegeven over wat 
hen te wachten staat wanneer zij af-
gestudeerd zijn.

VJV-lid Harry Van Hest schetst in zijn pre-
sentatie een beeld van de mogelijkheden 
om als journalist aan de slag te gaan, wat 
de lonen daarbij zijn, enz. Dennis D'Hae-
nens van Securex geeft concrete infor-
matie over de verplichtingen op het ge-
bied van sociale zekerheid, belastingen, 
enz. En wat dat zoal kost. Tot slot legt een 
medewerker van hostingbedrijf Combell 
uit hoe belangrijk het is om je online 

Ook dit academiejaar: onze VJV-infosessies
aanwezigheid van bij het begin van 
je carrière uit te bouwen, en wat je 
daarbij nodig hebt.

Afhankelijk van de tijd die de leer-
kracht uittrekt voor de infosessie, 
volgt er ook nog een getuigenis 
- van een van onze leden, van een 
oud-leerling van de instelling. Harry 
neemt deze getuige een interview 
af.

Voor dit jaar zijn er momenteel 3 in-
fosessies voorzien. Denk jij dat ook 
andere opleidingen interesse kun-
nen hebben voor deze sessies? Laat 
het ons weten!

Wij danken in elk geval onze part-
ners voor hun medewerking!

• 1247 VAN DE POEL Igor uit DESTELBERGEN 
• 1248 SOMERS Peter uit  ANTWERPEN 
• 1249 ETNEO Cosimo uit HOUTHALEN-HELCHTEREN
• 1250 DE BEER Koen uit ANTWERPEN 
• 439 MESEURE Eric uit GENT ZWIJNAARDE 
• 1251 DUMORTIER Jacqueline uit GENT 
• 1252 CORNELIS Danny uit DENDERMONDE 
• 1253 DE SAEGER Maurits uit DENDERMONDE 
• 1254 DE KEUKELEIRE Ronny uit GENT 
• 1255 DESCHILDRE Balder uit GENT 

• 1256 ILIANO Ralph uit WANZELE (LEDE) 
• 1257 DE CLERCQ Mar uit DESTELDONK 
• 1258 VERAART Jesse uit BRASSCHAAT 
• 1259 MAENHOUDT Peter uit OOSTENDE 
• 1260 JORDENS Agnes (Anne) uit KOERSEL 
• 1261 DE WINTER Fien uit KESSEL 
• 1262 LAROSSE Nora uit TURNHOUT 
• 1263 NASSEL Zoë uit BRUGGE 
• 1264 VAN DIJK Marlon uit RIEL - NEDERLAND
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vervolg op pagina 6

Journalistiek nieuws juli-september

Journalisten steken de hand in 
eigen boezem na 26 mei 2019

Verschillende journalisten bezinnen zich 
over de manier waarop er nieuws ge-
bracht werd, in de aanloop naar de ver-
kiezingen.

VRT-ombudsman Tim Pauwels ging 
nader in (https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2019/05/31/wat-vond-u-van-het-verkie-
zingsaanbod-van-vrt-nws/) op de reacties 
van de kijkers op het verkiezingsaanbod 
van VRT NWS. De programma's werden 
druk bekeken, maar de ombudsman 
heeft ook wel wat kritiek gehoord - en 
betreurt zelf dat er na de debatten geen 
uitgebreide factchecks gebeurden van de 
vele stellingen die geponeerd werden.

Siegfried Bracke heeft alvast kritiek (ht-
tps://doorbraak.be/terug-naar-af-vrt/) op 
de manier waarop de VRT in de toekomst 
meer de vinger op de pols wil houden 
van wat er leeft bij de bevolking - name-
lijk door een 'betrouwbaar panel' in het 
leven te roepen.

Kris Hoflack spaart evenmin zijn kritiek 
in het artikel: "De camera's waren te vaak 
op spektakel en te weinig op inhoud ge-

richt" (https://doorbraak.be/de-cameras-
waren-te-vaak-op-spektakel-en-te-wei-
nig-op-inhoud-gericht/). 

Uitgevers focussen vooral 
op commercie?

Wanneer je de titel 'Innovatieve forma-
ten bij De Tijd en L'Echo' leest bij Medi-
aspecs.be dan word je een beetje op het 
verkeerde been gezet. Het gaat immers 
niet zozeer over het lanceren van nieuwe 
manieren om online nieuws te brengen, 
als wel om dat nieuws commercieel te 
verpakken. 

Tussen haakjes: bij Mediaspecs kan je 
een heel handige lijst downloaden (ht-
tps://www.mediaspecs.be/wp-content/
uploads/2016/10/Mediabegrippenlijst-NL.
pdf), met daarin een verklaring van de 
vele termen die gebruikt worden bij on-
line media, de adverteerformaten, de 
businessmodellen, enz. Je moet je wel 
eerst aanmelden met je mailadres.
Ook De Persgroep lijkt zich vooral op 
marketing te focussen: het heeft een 
nieuwe DM-machine in gebruik geno-
men. De bedoeling is vooral om  abon-
nementen te verkopen, zo lees je bij 
Emerce.

Onderzoek naar diversiteit 
en gelijkheid bij de pers

De Franstalige vereniging van beroeps-
journalisten AJP.be heeft een onderzoek 
laten uitvoeren naar de diversiteit en ge-
lijkheid bij de pers. 

Enkele opvallende conclusies:
• De informatie blijft mannelijk, vooral 

bij sport. Vrouwen vertegenwoordi-
gen slechts 15,39% van de verslagge-
vers , een daling met 2 punten tegen-
over het vorig onderzoek.

• Vrouwen zijn nog altijd weinig aan-
wezig bij economie (18%, een status 
quo), maar krijgen een duidelijker 
gezicht in politiek waar zij 5 punten 
winnen.

• Vrouwen zijn steeds vaker woord-
voerder (van 14% naar 20%) maar 
worden nog altijd veel minder ge-
vraagd als expert (13%)

Alle resultaten lees je in het (Franstalige) 
rapport (http://www.ajp.be/egalite-et-di-
versite-dans-la-presse-quotidienne-nou-
velle-etude-de-lajp/).

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/31/wat-vond-u-van-het-verkiezingsaanbod-van-vrt-nws/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/31/wat-vond-u-van-het-verkiezingsaanbod-van-vrt-nws/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/31/wat-vond-u-van-het-verkiezingsaanbod-van-vrt-nws/
https://doorbraak.be/terug-naar-af-vrt/
https://doorbraak.be/terug-naar-af-vrt/
https://doorbraak.be/de-cameras-waren-te-vaak-op-spektakel-en-te-weinig-op-inhoud-gericht
https://doorbraak.be/de-cameras-waren-te-vaak-op-spektakel-en-te-weinig-op-inhoud-gericht
https://doorbraak.be/de-cameras-waren-te-vaak-op-spektakel-en-te-weinig-op-inhoud-gericht
http://Mediaspecs.be
http://Mediaspecs.be
https://www.mediaspecs.be/wp-content/uploads/2016/10/Mediabegrippenlijst-NL.pdf
https://www.mediaspecs.be/wp-content/uploads/2016/10/Mediabegrippenlijst-NL.pdf
https://www.mediaspecs.be/wp-content/uploads/2016/10/Mediabegrippenlijst-NL.pdf
https://www.mediaspecs.be/wp-content/uploads/2016/10/Mediabegrippenlijst-NL.pdf
http://www.ajp.be/egalite-et-diversite-dans-la-presse-quotidienne-nouvelle-etude-de-lajp
http://www.ajp.be/egalite-et-diversite-dans-la-presse-quotidienne-nouvelle-etude-de-lajp
http://www.ajp.be/egalite-et-diversite-dans-la-presse-quotidienne-nouvelle-etude-de-lajp
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vervolg van pagina 5 - Journalistiek nieuws juli-september

Eén app voor alle radio's

Je kon al via WiFi naar alle Vlaamse 
openbare zenders luisteren via de Radio 
app: van Radio1 en Radio2, tot MNM en 
Klara. Nu hebben de grote mediahuizen 
van Vlaanderen - VRT, DPG Media en Me-
diahuis- de handen in elkaar geslagen: 
voortaan kan je al deze zenders beluiste-
ren via één en dezelfde tool Radioplayer 
(http://www.radioplayer.be/nl).

Daarmee kan je op de website naar de 
uitzendingen van alle zenders luisteren, 
maar je kan ook de app installeren (voor 
iOS of Android).  

De player is gebaseerd op de Radioplay-
er van de BBC, en het platform bestaat 
ondertussen al in tien Europese landen.  
Momenteel kan je naar alle zenders van 
de VRT luisteren, naast de nationale zen-
ders Qmusic en Joe. In de toekomst zou-
den daar ook nog Vlaamse lokale zenders 
bij kunnen komen, evenals de Franstalige 
Belgische zenders (https://www.vrt.be/
vrtnws/nl/2019/07/24/radioplayer-van-
af-nu-beschikbaar/).

Tip: Waar is die foto gemaakt?

De factcheckers van de Universiteit 
Leiden leren je in dit artikel (https://
nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/waar-
is-die-foto-gemaakt-zo-achterhaal-je-
dat-met-invid/) hoe je kan achterhalen 
waar een bepaalde foto genomen werd. 
Daarvoor gebruiken zij o.a. de tool InVID. 
In dit artikel lees je hoe je daarmee aan 
de slag gaat.

Nieuwe uitgave in België: 
Newsweek

Een nieuwe Nederlandstalige website 
voor een nieuws-medium, maar het 
nieuws zal niet op de website verschij-
nen. Newsweek (https://www.newsweek.
be/) wordt namelijk een print-magazine, 
dat sterke banden heeft met het van oor-
sprong Amerikaanse Newsweek. Daarbij, 
zo stelt de nieuwe redactie, wordt het 
geen vertaling van het nieuws in de VS, 
maar is het een unieke opportuniteit 
voor de Vlaamse redactie om nieuwe ar-
tikels te creëren, waarbij zij kunnen put-
ten uit het rijke archief van Newsweek.

Getuige daarvan het eerste nummer, 
dat in nu in de krantenwinkels ligt, en 
dat Ruimtevaart als thema heeft. Daar-
bij wordt uniek materiaal van toen ge-
bruikt, wordt gekeken naar hoe ver 
de ruimtevaart nu staat, en naar de 
toekomst. Bij VRT (https://www.vrt.
be/vrtnws/nl/2019/07/09/bedrijf-ach-
ter-newsmonkey-lanceert-vlaamse-ver-
sie-van-newsweek-o/) vind je wat ach-
tergrond bij de lancering, en ook bij De 
Standaard (https://www.standaard.be/
cnt/dmf20190624_04477416).

Alumni Mater Journalistiek KU 
Leuven (campus Antwerpen) aan 
het woord

In dit artikel (https://masterjournalistiek.
atavist.com/alumni) komen verschillende 
jongeren aan het woord, die hun master-
opleiding Journalistiek aan deze faculteit 
afgerond hebben. Hun wedervaren leert 
je dat de opleiding je niet alleen naar 
de wondere wereld van de journalistiek 
voert, maar ook deuren opent in andere 
sectoren

Een VRT-journalist met een mana-
ger?

Tom Heremans stelt zich in een artikel 
bij De Standaard (https://www.standaard.
be/cnt/dmf20190823_04572795) enkele 
vragen rond Ruben Van Gucht. Zoals je 
wellicht weet, is Van Gucht niet alleen 
een van de belangrijkste gezichten van 
de VRT-sportredactie, in loondienst van 
de VRT, maar hij heeft ook een bvba 
voor andere activiteiten. Zo was hij ook 
aangever bij Jacques Vermeire, bij diens 
zaalshow “Van 7 tot 77”, tot er plots een 
einde aan die samenwerking kwam.

Dat Van Gucht commerciële activiteiten 
uitoefent, is op zich geen probleem - de 
man heeft geen perskaart van de Vlaamse 
Vereniging van Journalisten, want die er-
kenning houdt in dat je geen commercië-
le opdrachten aanvaardt, zo bevestigt Pol 
Deltour in het artikel. Maar het feit dat 
Van Gucht als sportanker in Het Journaal 
zit, naast nieuwsankers die allemaal wél 
een perskaart hebben en zich aan stren-
ge ethische regels moeten houden, vindt 
Heremans toch wel merkwaardig.

Vergoeding voor freelancers blijft 
zorgwekkend laag

De Franstalige vereniging van beroeps-
journalisten AJP publiceerde een on-
derzoek (https://europeanjournalists.
org/blog/2019/08/08/freelancers-in-bel-
gium-wages-remain-precariously-low/) 
naar de tarieven die freelance journalis-
ten uitbetaald krijgen. En daaruit blijkt 
dat sommige tarieven nog altijd op het-
zelfde niveau staan als in 2007, en in som-
mige gevallen zelfs gedaald waren. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een 
enquête bij de Franstalige leden. Zij ver-
dienen gemiddeld tussen de 2000 en 
2400 euro bruto. En krijgen een tarief 
tussen de 0,02 en 0,06 euro per teken. 
In de audiovisuele sector krijgen freelan-
cers tussen de 20 en 30 euro per uur.

Foto’s bij artikels al te vaak stock-
foto’s

Jos, hebt gij nog een foto liggen voor dit 
artikel? 

Het gebeurt steeds vaker: om een artikel 
op de website aan te kondigen via Twit-
ter, wordt er een foto bij geplaatst om 
de aandacht te trekken. Maar heel vaak 
heeft die foto helemaal niets met de ge-
beurtenis of het nieuwsfeit te maken.

En dat ondergraaft de waarde van het 
bericht zelf. Zo werd bij een tweet van 
de Franse president Emmanuel Macron 
over de bosbranden in het Amazon re-
genwoud een foto geplaatst van een 
brand, genomen door een fotografe die 
al in 2003 overleden was. Hierover een 
artikel bij Doorbraak (https://doorbraak.
be/als-een-lopende-vuurtje/).

Vaak worden er stockfoto’s gebruikt, 
of foto’s die men nog liggen heeft, van 
een vorige gebeurtenis. Zo werd bij een 
bericht over een manifestatie in Gent 
tegen Dries van Langenhove, een foto 
(https://twitter.com/DVanLangenhove/
status/1143145408807546880) gebracht 
van Italiaanse studenten, die in oktober 
2013 betoogden tegen besparingen in 
Milaan .

Het is een kwalijke trend. Een foto plaat-
sen, om toch maar een foto te tonen, 
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https://europeanjournalists.org/blog/2019/08/08/freelancers-in-belgium-wages-remain-precariously-low
https://doorbraak.be/als-een-lopende-vuurtje
https://doorbraak.be/als-een-lopende-vuurtje
https://twitter.com/DVanLangenhove/status/1143145408807546880
https://twitter.com/DVanLangenhove/status/1143145408807546880
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ook al is ze niet correct, ondergraaft het 
nieuwsbericht. Maar het ondergraaft ook 
het werk van de fotografen - en wijst op 
een onwil om de fotografen te betalen 
voor goede actuele foto’s.

Nieuws uit het radiolandschap

Er kan er nog altijd eentje bij: DGP media 
lanceert een nieuwe digitale radio: Willy. 
Een rockzender die zich richt op muzie-
kliefhebbers vanaf 35 jaar. De zender is 
te beluisteren via DAB+, willy.radio en 
het nieuwe Radioplayer-platform (htt-
ps://www.mediaspecs.be/nieuw-dpg-me-
dia-lanceert-digitale-rockradio-willy/).

Het wordt wel drummen, want ook Radio 
Contact breidt zijn aanbod uit. Er komen 
maar liefst 8 nieuwe online radio’s, die 
dus enkel via de website radiocontact.be 

of via de Radio Contact app te beluiste-
ren zijn (https://www.mediaspecs.be/ra-
dio-contact-lanceert-8-nieuwe-radios/).

Tip: zo achterhaal je waar en wan-
neer een foto gemaakt is

De sociale media kunnen een goede 
bron zijn bij grote nieuwsgebeurtenis-
sen. Want daar delen ooggetuigen vaak 
informatie over wat er zich afspeelt, vaak 
met foto’s. Helaas worden dan ook vaak 
foute foto’s verspreid, die helemaal niets 
te maken hebben met de eigenlijke ge-
beurtenis. 

Maar hoe kan je je daartegen wapenen 
en, belangrijker nog, ervoor zorgen dat 
jij die valse informatie niet verder ver-
spreidt? Bij Villamedia vind je een han-
dig artikel (https://www.getrevue.co/

profile/villamedia/issues/zo-achterhaal-
je-waar-en-wanneer-een-foto-gemaakt-
is-194873) hierover met ook een filmpje.

Filmtip: The Paper (Novine)

Heb je een Netflix-abonnement, dan is 
dit misschien wel een aanrader. Deze in 
Kroatië gemaakte tv-reeks brengt het 
verhaal van een onafhankelijke krant in 
Rijeka. De reeks werd onlangs door Net-
flix aangekocht, zodat je de kans hebt om 
eens een ander beeld te krijgen van het 
land - en de media aldaar:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Novine
• h t t p s : / / w w w . i m d b . c o m / t i t l e /

tt5868220/

De actieve links bij deze artikels vind 
je op onze website.

https://www.mediaspecs.be/nieuw-dpg-media-lanceert-digitale-rockradio-willy/
https://www.mediaspecs.be/nieuw-dpg-media-lanceert-digitale-rockradio-willy/
https://www.mediaspecs.be/nieuw-dpg-media-lanceert-digitale-rockradio-willy/
https://www.mediaspecs.be/radio-contact-lanceert-8-nieuwe-radios/
https://www.mediaspecs.be/radio-contact-lanceert-8-nieuwe-radios/
https://www.getrevue.co/profile/villamedia/issues/zo-achterhaal-je-waar-en-wanneer-een-foto-gemaakt-is-194873
https://www.getrevue.co/profile/villamedia/issues/zo-achterhaal-je-waar-en-wanneer-een-foto-gemaakt-is-194873
https://www.getrevue.co/profile/villamedia/issues/zo-achterhaal-je-waar-en-wanneer-een-foto-gemaakt-is-194873
https://www.getrevue.co/profile/villamedia/issues/zo-achterhaal-je-waar-en-wanneer-een-foto-gemaakt-is-194873
https://en.wikipedia.org/wiki/Novine
https://www.imdb.com/title/tt5868220/
https://www.imdb.com/title/tt5868220/
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“Voor het eerst staat een vrouw aan het 
hoofd van het Congolese Parlement”
Congolees president Félix Tshise-
kedi benoemde op 20 mei Sylvestre 
Ilunga Ilukamba tot nieuwe premier. 
Dat gebeurde na onderhandelingen 
met voormalig president Joseph Ka-
bila. Het land heeft ook een nieuwe 
Kamervoorzitter, Jeanine Mabunda, 
die ook dicht bij Kabila staat. Nadia 
Nsayi laat haar licht schijnen op de 
politieke situatie in Congo.

President Félix Tshisekedi heeft ein-
delijk een eerste minister benoemd, 
nadat hij zes maanden geleden de 
eed aflegde in Congo. Wat is jouw 
reactie op de aanstelling van Sylves-
tre Ilunga?
Nadia Nsayi: ‘Eerst en vooral vind ik 
het een goede zaak dat Félix Tshisekedi 
eindelijk een eerste minister heeft be-
noemd. Dit is een belangrijke stap voor 
de installatie van de nieuwe regering waar 
de Congolezen op wachten. Het valt me 
op dat de president niet koos voor een 
jong, dynamisch figuur maar voor een 
zeventiger met veel politieke ervaring. 
Hij werkte op diverse ministeries sinds 
de periode van Mobutu. Hij heeft dus de 
verschillende regimes in Congo gekend.

Wat mij zorgen baart, is zijn recent beleid 
als algemeen directeur van de Congolese 
spoorwegenmaatschappij (SNCC). Dat 
is nu toch één van de domeinen waarin 
Congo de voorbije jaren helemaal niet op 
de goede manier is bestuurd. Ik stel me 
dan ook de vraag waarom de president 
precies voor Ilunga Ilukamba heeft geko-
zen. 

Ilunga komt uit het politieke kamp van 
oud-president Joseph Kabila, het Front 
Commun pour le Changement (FCC). 
Kabila heeft hem voorgesteld aan Tshise-
kedi. Die heeft de kandidatuur aanvaard. 
Het is nu wachten op de nieuwe rege-
ringsploeg. Hoe zal die eruit zien? Wie 
zullen de ministers zijn? En wat zal de 
slagkracht zijn van de nieuwe regering in 
Congo?’

Sommigen zeggen dat Tshisekedi 
niet “verkozen” maar “benoemd” is.
Nadia Nsayi: ‘Ik denk dat dit debat nu 
eigenlijk niet meer prioritair is. Ik heb 

me hierover kritisch uitgesproken na 
de bekendmaking van de voorlopige 
verkiezingsuitslagen door de nationa-
le kiescommissie (CENI) begin januari 
2019. Volgens de officiële percentages 
is Tshisekedi de winnaar. Tot nu toe was 
er geen publicatie van de resultaten per 
provincie of per stembureau. We we-
ten bijvoorbeeld niet hoeveel stemmen 
Tshisekedi heeft behaald in een provincie 
als Maniema.

Er zijn zoveel onduidelijkheden over de 
officiële uitslagen. Daarnaast zijn er ook 
de cijfers van de katholieke kerk, een 
geloofwaardige speler in Congo met 
40.000 verkiezingswaarnemers. Uit die 
cijfers bleek dat Martin Fayulu de presi-
dentsverkiezingen won, en niet Tshiseke-
di. Dat wordt bevestigd door de uitgelek-
te cijfers van de kiescommissie, die heel 
grondig werden geanalyseerd door de 
Financial Times.’

‘Het zou dus perfect kunnen dat Tshise-
kedi niet de meeste stemmen behaalde 
bij de jongste verkiezingen. Volgens de 
kiescommissie behaalde Félix Tshisekedi 
39% en volgens de katholieke kerk was 
dat maar 20%. Dat is geen sterk politiek 
mandaat van de Congolese bevolking.

Hij kreeg minder dan 50% en dat bete-
kent dat hij, rekening houdend met de 
fragiele context in Congo, op zoek moet 
gaan naar meer draagvlak om van zijn 
presidentschap een succes te kunnen 
maken. Hij heeft de steun nodig van de 
bevolking en de enige manier om die te 
krijgen is een beter beleid te voeren en 
dus breken met de oude cultuur van cor-
ruptie en geweld.

Maar de realiteit is dat hij vandaag presi-
dent is, en dat werd bevestigd door het 
Grondwettelijk Hof. Er waren ook geen 
grote protesten in Congo. Vandaag kan je 

Foto: Nadia Nsayi.
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spreken van een algemene erkenning van 
de nieuwe president door de Congolese 
bevolking. Congo moet dus verder met 
deze situatie.’

De nieuwe voorzitter van de Kamer 
is Jeanine Mabunda.
Nadia Nsayi: ‘Ik had de gelegenheid om 
Jeanine Mabunda vorig jaar te ontmoe-
ten in Congo. Ze werd al drie keer verko-
zen als parlementslid. Bij onze ontmoe-
ting was ze nog de speciale gezante van 
Joseph Kabila voor de strijd tegen seksu-
eel geweld.

Ik vind Mabunda een gedreven en intel-
ligente vrouw. Ik denk dat zij technisch 
gezien haar nieuwe functie op een goede 
manier kan uitvoeren. Maar natuurlijk is 
ze iemand die dichtbij Kabila staat. Zal ze 
het parlement leiden als een democra-
tisch controleorgaan of zal ze vooral pro-
beren om een politieke strategie uit te 
voeren in het voordeel van Kabila en zijn 
FCC? Het is nog te vroeg om die vraag te 
beantwoorden.

Haar verkiezing is trouwens een sterk 
symbolisch signaal. Voor het eerst staat 
een vrouw aan het hoofd van het parle-
ment. Ik hoop dat Mabunda haar intel-
ligentie en haar politieke ervaring inzet 
om het parlement te transformeren tot 
een sterk controleorgaan.’

Wat denkt u van de oppositie die 
vertegenwoordigd is in de Lamu-
ka-coalitie?
Nadia Nsayi: ‘Binnen het Lamuka-plat-
form (“Word wakker”) is er veel on-
duidelijkheid. Ik hoor twee discours. 
Enerzijds zegt Martin Fayulu dat hij, als 
kandidaat van de verenigde oppositie, de 
verkiezingen won en dus de echte presi-
dent is. Anderzijds zegt Moïse Katumbi, 
de nieuwe coördinator van Lamuka, dat 
hij Tshisekedi erkent als president en dat 
Lamuka deel uitmaakt van de oppositie.

Lamuka verliest zijn politieke relevantie 
omdat het vandaag verschillende, tegen-
strijdige boodschappen naar de Congo-
lese bevolking stuurt. Het is moeilijk om 
momenteel de lijn van het platform te 
begrijpen. Het heeft veel weg van politiek 
theater.'

Kan Fayulu samenwerken met 
Tshisekedi?
Nadia Nsayi: ‘Op dit moment wil Martin 
Fayulu niet besturen met Félix Tshiseke-
di. Maar we kennen de Congolese politici, 
ze kunnen heel lang iets zeggen en dan 

plots een heel andere richting inslaan. 
Als Fayulu zijn overwinning blijft opeisen, 
zal hij veel medestanders verliezen want 
heel wat mensen gebruiken politiek om 
te overleven. Zij kunnen gemakkelijk een 
postje aanvaarden van Tshisekedi, ook al 
steunden ze Fayulu.’

Tshisekedi benadrukt het belang van 
een rechtsstaat. Ben jij overtuigd?
Nadia Nsayi: ‘Congo is op dit moment 
geen rechtstaat. Toch nam de president 
een paar belangrijke beslissingen zoals 
de vrijlating van honderden politieke 
gevangenen van het Kabilaregime. Daar-
naast was er ook de annulatie van het 
politiek geïnspireerde vonnis tegen Mo-
ise Katumbi en de toestemming voor zijn 
terugkeer. Tshisekedi moet werken aan 
een globale aanpak en dit vergt een sterk 
beleid op verschillende niveaus. Dat is de 
enige manier om Congo een nieuwe po-
sitieve dynamiek te geven.’

GLODIE MUNGABA, °1994, is reporter bij Stampmedia en 
schrijft vooral over Congo. Hij is lid van VJV sinds januari dit 
jaar.
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Cuba, antichambre 
van de Verenigde Staten

Als gewezen ambassadeur van België in 
Havana (1995-1999) en in 2012 benoemd 
tot Europees ambassadeur in Cuba is 
schrijver-diplomaat Herman Portocarero 
de aangewezen man om in te zoomen op 
de exodus van Antwerps- Joodse families 
naar Cuba op zoek naar een veiliger be-
staan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De meeste migranten waren werkzaam 
in de diamantsector: handelaars, snijders, 
slijpers, bedrijfsleiders…

Hij ontdekte toevallig op een joodse 
begraafplaats in Guanabacoa, ten oos-
ten van Havana, de bescheiden zerk van 
Josef Schindelheim waarop onder een 
Hebreeuwse tekst het woord ANTWER-
PEN stond. Dat was de aanzet om zich te 
verdiepen in een stuk vergeten trans-At-
lantische geschiedenis. Hij volgde het 
spoor van enkele families. Cuba was voor 
velen een hinkstap om vandaar naar de 
Verenigde Staten te emigreren, vooral na 
de invoering van inreisquota vanaf 1921. 
Wanneer het naziregime een normaal le-
ven onmogelijk maakte en levensgevaar-
lijk werd, probeerden zo’n 12.000 Joden, 
waaronder een tiende uit Antwerpen, in 
Cuba een veiliger onderkomen te vinden.

Van de Belgiëlei 
naar Vedadao

Vele Antwerpse emigranten waren goed 
bemiddeld. Handig verstopte diamanten 
golden als een verzekering voor onder-
weg en als startkapitaal ter plaatse. Het 
was echter noodzakelijk geld te verdie-
nen om de oorlogsjaren door te geraken. 
De VS moedigden de ontplooiing van de 
diamantsector in Havana aan. Het was 
een manier om een omvangrijke groep 
niet-welkome migranten voorlopig eco-
nomisch actief en zelf bedruipend te 
houden buiten de grenzen. Sommigen 
bleven in hotels wonen omdat ze dach-
ten dat hun verblijf in Cuba toch maar 
voor korte tijd zou zijn. De meeste Ant-
werpse families vestigden zich in de 
chique Vedado wijk. Eenmaal ingebur-
gerd sloten ze zich aan bij de Cubaanse 

bourgeoisie. De plaatselijke bevolking 
profiteerde van de aanwezigheid van de 
politieke vluchtelingen omdat de dia-
mantairs voor werkgelegenheid zorgden, 
iets waartoe ze verplicht waren. Aldus 
was het een win-winsituatie. Havana was 
een aangename plek om te leven voor de 
nieuwkomers, dit in tegenstelling tot het 
vreselijke lot dat velen van hun achterge-
laten families ondergingen.

Leestip: De diamantdiaspora  
(Herman Portocarero)

Havana-Antwerpen-VS

Na de oorlog ijverde men vanuit de Ant-
werpse diamantnijverheid op een terug-
keer van de uitwijkelingen in de hoop op 
een heropbloei van de sector. Veel uitge-
weken diamantairs trokken echter liever 
naar de 47th-street in New York dan naar 
de Pelikaanstraat. De diamantnijverheid 
van Havana droogde op. Toen Fidel Cas-
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CHRIS RACHEL SPATZ schreef voor Lannoo de reisgidsen 
100 X Parijs en 100 X Praag. Momenteel reist ze in Joodse 
voetsporen om daarover verslag uit te brengen in het ma-
gazine Joods Actueel. Ze schrijft regelmatig voor de Ne-
derlandse site Historiek en het magazine Toverberg van de 
culturele en Literaire kring Het Beleefde Genot. Haar boek-
recensies verschijnen op de site van De Groene Waterman 
en in een Home blad.

tro in 1961 aan de macht kwam, hielden 
de meesten van de overgebleven 5000 
Joden het voor bekeken. Velen trokken 
naar Miami.

Een vergeten geschiedenis

Naast de historische achtergrond brengt 
Portocarero in zijn jongste boek ook de 
persoonlijke verhalen van wie het mee-
maakte. Op de valreep kon hij getuigenis-
sen optekenen. Aldus verneemt de lezer 
uit de eerste hand details over de reis, 
hun aankomst in het exotische Havana 
‘…een plotselinge verandering van een 
zwart-witproductie in technicolor. De 
nieuwkomers zagen rijkdom en ellende, 
blanke en zwarte Habaneros; de taal van 
de straat was hen even vreemd als de geu-
ren’. Joodse families behielden enerzijds 
hun eigenheid, anderzijds werden ze ook 
heel Cubaans. Reclame in het Hebreeuws 
voor dans- en muziekhappenings en zelfs 
modeshows zijn er voorbeelden van.  De 
auteur dook in de archieven en brengt 

van zijn vertakte opsporingen een rijke-
lijk gedocumenteerd verhaal. Hij gaat ook 
in op de situatie in Antwerpen tijdens de 
oorlog, met de razzia’s zomer 1942, en na 
de oorlog waar sommige bekende figu-
ren niet onbesproken waren wat betreft 
antisemitisme. De reconstructie van deze 
verborgen geschiedenis tussen Antwer-
pen en Havana is een uiterst boeiend 
boek en sluit naadloos aan bij de vraag 
hoe en waarom mensen migreren. Her-
man Portocarero zoekt ook uit hoe mi-
granten gezien en ontvangen worden, of 
ze zich aanpassen-of niet-en of er ruimte 
is voor terugkeer.

• Titel: De diamantdiaspora, een ver-
borgen geschiedenis tussen Antwer-
pen en Havana 

• Auteur: Herman Portocarero 
• Uitgever: Polis, Kalmthout 
• Uitgave datum: 2019 
• Pagina's: 239 blz. 
• Prijs: €22,50, als e-book €15
• ISBN-nummer: ISBN 978463104043                                                                                        
• Te verkrijgen o.a. in De Groene Wa-

terman, Wolstraat 7, 2000 Antwer-
pen
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Sint-Janshospitaal – Hans Memlingmuseum

Reeds in de 12de eeuw werden passanten, pelgrims, armen en 
behoeftige zielen ‘gastvrij’ ontvangen in het Sint-Janshospitaal. 
Hospitaal duidde in de middeleeuwen immers vooral op hospi-
talitas of gastvrijheid, christelijk gedreven door de werken van 
barmhartigheid en de Benedictijnenregel ‘De hospibus suscis-
piendis’ : men dient de gasten te ontvangen als ware ze Christus 
zelve.

Het huishoudelijk reglement waarin de leefregels en de opname 
van de patiënten werd bepaald dateert van 1188. Archeologische 
vondsten van de eerste hospitaalzaal waarvan de gevel was ge-
legen langsheen de Mariastraat, duiden op 1150. De nog steeds 
bestaande middenzaal werd in het begin van de 13de eeuw 
haaks op de bestaande zaal gebouwd. Op het einde van 13de 
eeuw en het begin van de 14de eeuw volgde een uitbreiding en 
werden de nog steeds ongewijzigde drie ziekenzalen gevormd. 

De drie evenwijdig gelegen ziekenzalen vormden één grote 
ruimte waarbij lange rijen van maximum 150 alkoven langs de 
pilaren waren geordend. Aanvankelijk lag men naakt te bed, 
later kreeg men slaapkleding. Bij overmacht of epidemieën la-
gen er twee personen per bed. Het aanwezige schilderij van 
Jan Bierblock ‘Gezicht in de ziekenzalen’ illustreert perfect het 
ziekenhuis in de 18de eeuw: de in lange rijen tegen de zuilen 
geplaatste alkoven, de bedrijvige zusters en hun hulpjes in de 
zalen, de ter plaatse bereide maaltijden en het afval werd per 
kruiwagen afgevoerd. Verwacht echter geen hospitaalmuseum. 
Het museum parelt met schilderijen, beelden, zilverwerk, meu-
bels, tinnen voorwerpen, archiefstukken, oude medische instru-
menten en zelfs een originele draagstoel om immobiele zieken 
te vervoeren. 

Hans Memlingmuseum

De kerk of bidruimte was geïntegreerd in het ziekenhuiscom-
plex. Het belang van de pastorale verzorging primeerde immers 
boven de medische verzorging. Eerst in de 19de eeuw zal de 
gasthuisfunctie primeren boven de zielzorg. Nadat deze kapel in 
1474 was verbouwd bestelden de ziekenhuisbroeders en –zus-
ters bij Hans Memling  een monumentaal altaarstuk: het Johan-
nesretabel een drieluik met Johannes de Dooper en Johannes 
de Evangelist. Het middenpaneel van de triptiek stelt een ‘Sacra 
Conversatione’ (Heilige Conversatie) voor. De tronende Maagd 

Maria met het kind Jezus op de schoot is omringd door de hei-
ligen Catharina, Johannes de Dooper (links), Barbara en Johan-

nes de Evangelist (rechts) en met engeltjes boven en naast haar.  
Op het linkerluik staat de onthoofding van Johannes de Dooper 
afgebeeld en op het rechterluik de Apocalyps van Johannes de 
Evangelist. Op de keerzijde van het linker en rechter luik zijn 
knielend de opdrachtgevers, twee broeders (links) en twee zus-
ters (rechts) met achter hen hun respectievelijke beschermhei-
ligen, geschilderd. De kloostergemeenschap bestelde nog twee 
kleinere drieluiken bij Hans Memling: het triptiek van Jan Flo-
reins, met open luiken staat er een ‘cyclus uit Jezus jeugd’ afge-
beeld, en het triptiek van Adriaan Reins op het middenpaneel is 
de bewening van Christus weergegeven. Naast de kerk in de ka-
pel wordt het ‘Portret van een jonge vrouw’ (Sibilia Sambetha) 
en het ‘Diptiek van Maarten van Nieuwenhove’  tentoongesteld. 
Beide werken werden in 1815 van het Sint-Juliaanshospitaal aan 
het Sint-Janshospi-
taal overgedragen.
                                                                                                  
Centraal in het 
museum staat het 
befaamde Ursu-
laschrijn opgesteld. 
Het was in 1489 
door de hospitaal- 
gemeenschap ter 
vervanging van een 
oud en bescheiden 
schrijntje ter ere 
van de H. Ursula aan 
Memling besteld. 
Het prachtig schrijn 
is geconcipieerd als 
een miniatuurhuis 
met zadeldak. Op de zijkanten wordt de legende van de H. Ur-
sula en de 11000 maagden afgebeeld. Ursula kreeg een huwe-
lijksaanzoek van de heidense zoon van de Engelse koning en 
wou enkel huwen op voorwaarde dat zij eerst een pelgrimage 
met 10 bekeerde maagden mocht ondernemen. Deze maagden 
dienden echter elk 1000 maagden te bekeren.

Brugge die scone 

Sfeerbeeld St. Janshospitaal - © Ch. Jennis.

Kapel Hans Memlingmuseum © Ch. Jennis.

Fragment Ursulaschrijn © Ch. Jennis.
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Ondanks het positief verloop van de bedevaart werden al de 
maagden op de terugweg vermoord door de Hunnen. Ursula 
zou worden gespaard op voorwaarde dat zij met de heidense 
aanvoerder wou huwen. Zij weigerde en werd eveneens met 
een pijl gedood.

De zolder en de apotheek

Via een wenteltrap aan de westkant van de middelste ziekenzaal 
bereik je de monumentale 13de-eeuwse zolder met zijn indruk-
wekkende gebinte. De afstand van de zoldervloer tot  de nok 
bedraagt 15 meter!

De apotheek was vanaf 1643 in het voormalige broederklooster 
ingericht. Vanaf omstreeks 1600 bestond de stedelijk gecoör-
dineerde canonieke gemeenschap van het hospitaal uitsluitend 
uit zusters. Er was echte wel een universitair geschoolde ge-
neesheer aangesteld. De inrichting van de apotheek dateert uit 
de  17de en 18de eeuw. De oudst tentoongestelde apotheker-
spotten en bronzen vijzels zijn 16de-eeuws, de potten in Delfs 
aardewerk en de grote kruiken 17de-eeuws. Tot in 1971 was de 
apotheek van het Sint-Janshospitaal publiekelijk actief.

Meesters van Spaanse barok

Eveneens in het Sint-Janshospitaal kan men nog tot 6 oktober 
2019 de prachtige tentoonstelling “De Mena, Murillo en Zur-
barán. Meesters van de Spaanse barok’ bezoeken. In Brugge be-
staat reeds lang een band met een Spaanse gemeenschap. Niet 
minder dan 78 handelshuizen bedreven zaken in het 16de-eeuw-
se Brugge. Toonaangevend was de handel in marinowol. 

De Antwerpse musea belichtten in 2018 de barokstijl in al zijn fa-
cetten. In het Mukha hing ‘De martelaaarsdood van Sint-Sebas-
tiaan’ Zurbarán naast de ‘Geseling van Christus’ van Caravaggio, 
wat verder hingen werken van Rubens, Van Dyck en Jordaens. 
Barok pur sang. Overweldigend, maar soms ook wel mateloos, 
overdreven en onvatbaar.

We weten dat de opkomende reformatie de rooms katholieke 
kerk wou herbronnen vooral met betrekking tot zeden, over-

daad en tucht. Zij legde nadruk op een correcte interpretatie 
van de bijbel, soberheid, geloof en genade, de mens krijgt geen 
heil door afkoop van zonden of door goede werken. Daarenbo-
ven minimaliseerde de reformatie de rol van Maria. 

In de 17de eeuw 
werd kunst een 
essentieel middel 
om via de contra-
reformatie in een 
barokstijl de gelovi-
gen te imponeren, 
een schijnruimte te 
creëren die uitzicht 
biedt op een hemels 
leven. Tevens zal de 
Mariadevotie sterk 
worden gepromoot. 
Alles  wat de protes-
tanten verwierpen 
krijgt aandacht.
   
Ook Spanje kende 
een sterke contrareformatieve beweging. Zurbarán, Murillo en 
zeker Velasques behoren tot de gevierde kunstenaars uit die 
barokperiode. Meer dan in Vlaanderen ontstonden in Spanje 
bijzonder overtuigende kunstwerken met hoge blijk van kinder-
lijke onschuld, maagdelijke zuiverheid en lijdende devotie. Vaak 
het resultaat van verschillende specialisten. Eén van de groot-
meesters van die polychrome sculpturen is ongetwijfeld Pedro 
de Mena.

In samenwerking 
met het Luxemburgs 
Musée national d’his-
toire et d’art organi-
seert ‘Musea Brugge’ 
in het Sint-Janshos-
pitaal de tentoonstel-
ling ‘Meesters uit de 
Spaanse barok’ met 
ondermeer werken 
van Zurbarán en Mu-
rillo en waarvan de 
‘vergeten’ beelden 
van Pedro de Mena 
de apotheose vor-
men.

Ruud Priem, con-
servator van het 
Sint-Janshospitaal 
over de ‘Ecce Homo’ 
en de ‘Mater Do-
lorosa’ van De Mena: 
‘Aanzie de glazen 

St.-Janshospitaal – Apotheek  © Ch. Jennis.

Ecce Homo – Pedro de Mana © Ch. Jennis.    

‘Mater Dolorosa’ – Pedro de Mena  ©  Ch. 
Jennis.                                                                                                                                                                                                                   
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ogen van de gefolterde Jezus, het bloed op zijn wangen zijn van 
rood gekleurd hars en zijn tanden uit ivoor. De wimpers van de 
wenende  Maria zijn van echt mensenhaar, haar tranen uit glas. 
Het is een virtuositeit die doet huiveren’.

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie

Het hospitaal Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie wordt reeds in 
1276 vermeld, maar het bestond vermoedelijk vroeger. De naam 
duidt naar de pottenbakkersbuurt die aan de Reie was gele-
gen. Aanvankelijk werden er door zusters pelgrims, zieken en 
bejaarden opgevangen. Op het einde van de 13de-eeuw werd 
de nog steeds bestaande ziekenzaal ingericht. Net zoals in het 
Sint-Janshospitaal worden in de voormalige ziekenzaal schil-
derijen, sculpturen en meubels tentoongesteld. Exceptioneel 
is de uit 1424, uit één stuk 8 meter lange massief eikenhouten 
kloostertafel. Bijzonder beeldig  is de geëxposeerde kerkzilver-
collectie.  

Uitzonderlijk bezoekwaardig is de barokke kapel van Onze- 
Lieve-Vrouwkapel met het 13de-eeuwse altaarbeeld van O.-L-
V.-ter-Potterie. Het is het oudste gepolychromeerde beeld te 
zien in de Brugse openbare instellingen. Opmerkelijk zijn de, 
in de kapel rond 1630 opgehangen, mirakeltapijten. Onze-Lie-
ve-Vrouw-ter-Potterie was immers een zeer bezocht bede-
vaartsoord.
                                                              
De Brugse belofte

Dat de Frans-Vlaamse twisten rond 1300 een hoogtepunt be-
reikte hoeft geen betoog. Groot was dan ook de triomf van 
de Vlamingen toen zij het indrukwekkende Franse leger op de 
Groeningekouter bij Kortrijk versloegen.  Nog steeds herden-
ken wij deze roemrijke ‘Guldensporenslag’ op 11 juli als Vlaamse 
feestdag.

Lang zouden de Klauwaerts – het Vlaamse kamp, verwijzend 
naar de klauwende Leeuw – niet op de revanche van het Franse 
leger onder leiding van Filips de Schone moeten wachten. Op 
18 augustus 1304 kwam het nabij de Pevelberg ten noorden van 
Douai tot een veldslag. 

De Brugse vrouwen smeekten de Maagd Maria om bescher-
ming te verlenen aan hun strijdende zonen en echtgenoten 
met de belofte jaarlijks ten eeuwigen dage op 15 augustus, 
O.-L.-V-Hemelvaart, een kaars te zullen offeren aan Onze-Lie-
ve-Vrouw-ter-Potterie.
 

 Nog steeds wordt ieder jaar op 15 augustus stoetsgewijs van de 
Blindekapel naar de Potteriekapel een wassenkaars gedragen. 
Jean Luc Meulemeester, kunsthistoricus: ”Door die symboli-
sche daad bewijzen de Brugse mannen, vrouwen en kinderen, 
hun onwankelbare trouw aan eigen aard en zeden en leggen zij 
openlijk getuigenis af van hun onwrikbaar geloof in de blijvende 
waarden van een groots Vlaams verleden. Volgens de overleve-
ring is dit de oudste religieuze belofte op het Europees vaste-
land.” 
                                                                                          
• Sint-Janshospitaal – Hans Memlingmuseum, Mariastraat 38, 

Brugge. 
• Tarieven: 12 & 10 € (18-25 & + 65 jaar) – 25 jaar gratis. 

• Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie, Potterierei, 79b, Brugge. 
• Tarieven: 6 & 5 € (18-25 & + 65 jaar) – 25 jaar gratis. Open: 

dinsdag - zondag 9.30 – 17 uur 

Gruuthusemuseum

Na een sluiting van bijna vijf jaar gingen op zaterdag 25 mei 
2019 de deuren van het Brugse Gruuthusepaleis opnieuw open. 
Naast de verbetering van stabilisatie, bevloering, reiniging van 
de gevels, vernieuwing van daken en goten werd bijzonder aan-
dacht besteed aan de belvedère en bidkapel. Ook werden de 
glas-in-loodramen gerestaureerd en voorzien van een UV-be-
schermde film waardoor vensterluiken niet langer dienen ge-
sloten te blijven. De verlichting werd in het plafond gedeeltelijk 
verborgen. De Delacenseriezolder is toegankelijk gemaakt voor 
het publiek, de balken werden net zoals voorheen beschilderd 
met de wapenspreuk ‘Plus est en vous’ 

Ziekenzaal Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie © Ch. Jennis.
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De vader van Lodewijk van Gruuthuse, Jan IV van Gruuthuse 
en van der Aa, startte met de bouw van een huis aan de Reie 
vlak bij de Dijver. Zijn zoon Lodewijk (1427 - 1492) was gewiekst 
zakenman, diplomaat, ridder en cultuurkenner, zonder twijfel 
een man met groot aanzien in het 15de-eeuwse Brugge. Zijn fa-
milie had het monopolie op de verkoop van gruut, toen de ba-
sisgrondstof van bier. Later mocht hij zelfs belasting heffen op 
de verkoop ervan. De wapenspreuk van Gruuthuses ‘Plus est en 
vous – Meer is in u' indachtig zal hij het huis verbouwen tot een 
stadspaleis. Het is vooral de bidkapel met loge ter hoogte van 
het koor dat het meest tot de verbeelding spreekt. De Gruuthu-
ses konden zo de mis bijwonen vanuit hun woning.

Lodewijk van Gruuthuse was een gewiekst zakenman, een 
machtig diplomaat, een getalenteerd ridder en een verfijnd 
cultuurliefhebber. Lodewijk en zijn tijdgenoten hielden ook van 
kunst en zetten beeldhouwers, schilders, schrijnwerkers, glas-
kunstenaars en andere creatieve duizendpoten aan het werk.

Het museum toont drie bijzondere periodes in de rijke Brugse 
geschiedenis. Vooreerst het Bourgondische hoogtepunt van de 
stad, daarna de vaak onderbelichte periode van de 17de en 18de 
eeuw, om ten slotte aandacht te besteden in de voor de stad zo 
typerende 19de-eeuwse neogotiek. Meer dan 600 collectiestuk-
ken vertellen elk hun eigen verhaal: vorstelijke wandtapijten, go-
tische glasramen, sierlijke houtsculpturen, verfijnd historisch 
kant,  schilderijen uit verschillende periodes met zilveren bestek 
en kostbaar Chinees porselein                                   

                                                                

Brugge was in de middeleeuwen een draaischijf van internati-
onale handel. Producten uit de nieuwe wereld, zoals chocola-
de, koffie, tabak laten porseleinen kopjes, koperen kannetjes 
en ander verfijnd gerei creëren. Het museum put uit de rijke 
Bourgondische collectie. In de periode van de contrareformatie 
is de Kerk een belangrijke opdrachtgever: rijkelijk versierd hout-
snijwerk en zilveren kelken. 

Het Gruuthusemuseum mag zich volstrekt het naamkaartje 
toe-eigenen van ‘kunsthistorisch museum van het chique Brug-
ge’. 

Onze-Lieve-Vrouwe-kerk

Op de plaats van de huidige kerk stond reeds in 875 een hou-
ten kapel. In 1225 startten de werkzaamheden van de bakstenen 
kerk. In 1465 werd de toegang via het Paradijsportaal afgewerkt. 
De O-L-Vrouwekerk is niet alleen het hoogste bakstenen ge-
bouw ter wereld, het is ook het langste. 

Voor het hoofdaltaar  bevinden zich de praalgraven van Maria 
van Bourgondië en Karel de Stoute. Twee bronzen beelden lig-
gend, met de ogen geopend als aanschouwing van het eeuwige 
leven, boven op twee zwart marmeren sarcofagen. 

Boven het hoofdaltaar hangt een triptiek met passietaferelen 
van de hand van Bernard van Orly.

Ongeveer rechts van het hoofdaltaar bevindt de Lanchalskapel 
met het grafmonument van de Brugse baljuw Pieter Lanchals, 
de vertrouweling van Maximiliaan van Oostenrijk. Lanchals werd 
onder diens ogen onthoofd. Volgens een legende zou Maximi-
liaan later de stad Brugge hebben verplicht om, als eerherstel, 
eeuwig witte lanchalzen (zwanen) op de Reien te verzorgen.  
 

Polychromie in al Gruuthusemuseum  © Ch. Jennis.

Verfijnd gerei © Ch. Jennis.

 Religieuze kunst © Ch. Jennis.
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FRANK VAN DESSEL (°1941) stu-
deerde aan de Hogere Zeevaartschool 
Antwerpen. Sinds 1982 brengt hij ver-
slag uit over en is curator van culturele 
activiteiten en tentoonstellingen voor 
de progressieve ideologische culture-
le familie (Curieus, ABVV…) provincie 
Antwerpen. Maar ook aan het leefmilieu in zeer brede zin – 
erfgoed, energie, transport, socio-economische componen-
ten en sociale triggers  – besteedt hij aandacht.

Tegen de muur van de kapel hangt één van de mooiste schilde-
rijen in kerk te bewonderen: ‘O.-L.-Vrouw van de zeven smar-
ten’ van Adriaan Isenbrandt, aan de overkant hangt ‘Het laatste 
avondmaal’ van Pieter Pourbus.

Naast de bidtribune van het Gruuthuse hangt de bekende Ta-
bor-schilderij van Gerard David.                            

Maar het meest besproken en bezochte kunstwerk van de O.- 
L.-Vrouwekerk is ongetwijfeld de ‘Madonna met het kind’ een 
beeld van Michelangelo. Het enige sculptuur van de befaamde 
beeldhouwer dat zich buiten Italië bevindt.  

Maria treft ons in haar gelijkenis met zijn twee jaar oudere beeld 
’Pièta’. Haar gelaat heeft dezelfde jeugdigheid maar, naast het 
ronde en zachte gelaat van de peuter Jezus, toont het een 

strengere afwezigheid dan haar pendant in de Sint Pietersba-
siliek te Rome. Huidige restauratiewerkzaamheden kunnen be-
zoeken bemoeilijken. 

‘Madonna met het kind’ was door de koopman Jean Mouscron 
in Italië aangekocht om zijn familiegraf in de Onze-Lieve-Vrou-
we- kerk te eren.

Praktische info

• Gruuthusemuseum, open van dinsdag tot en met zondag 
van 9.30 tot 17 uur.

• Tickets: € 12 (26-64 j.) | € 10 (>65 j. & 18-25 j.) gratis t/m 17 jaar 
en inwoners van Brugge

• Gratis audiogidsen begeleiden je op je parcours doorheen 
het paleis

• Onze-Lieve-Vrouwekerk: open van maan- tot/met zaterdag 
van 9.30 tot 17 uur. Zondag van 13:30 – 17 uur.

• Tickets: € 6 ((26-64 j.) | € 5 (>65 j. & 18-25 j.) gratis t/m 17 jaar. 
Kerk is gratis; museum zie tickets.

• Kassa: Museumpaviljoen op Gruuthuseplein. Combiticket 
Gruuthusemuseum + O.L.V.-kerk: € 14.

• Tijdens de restauratiewerkzaamheden geldt een reductieta-
rief.

• Combiticket Musea Brugge Card : 28 & 22 € (18 – 25 jaar), 
tot 25 jaar gratis.

• Toegang tot 14 museumlocaties gedurende 3 opeenvol-
gende dagen: Archeologiemuseum, Arentshuis, Belfort, 
Brugse Vrije, Gentpoort, Gezellemuseum, Groeninghemu-
seum, Gruuthusemuseum, OLV-kerk, OLV-ter-Potterie, 
Sint-Janshospitaal, Sint-Jansmolen, Stadhuis, Volkskunde-
museum.

• Info: www.museabrugge.be of tel. 050 44 87 11

Praalgraf  K. de Stoute  © Ch. Jennis.                     

Bidtribune van Gruuthuse in kerk  ©  Ch. Jennis.


