
37ste Internationaal Rederijkerscongres

op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020

te Brugge

NIEUWSBRIEF

De Koninklijke Kamer van Retorika “de Gezellen van de H. Michiel” uit Brugge neemt dit jaar voor de derde maal
de organisatie op zich van het jaarlijkse Internationaal  Rederijkerscongres. Brugge, “het Venetië van het
Noorden”, historische stad, cultuurstad en ‘UNESCO World Heritage City’, wordt opnieuw het onvergetelijke
kader voor dit congres. 

          

        

De Kamer van Retorika werd 64 jaar geleden gesticht en werd in 1960 door de Soevereine Hoofdkamer “de
Fonteine” uit Gent erkend als rederijkerskamer, dus 60 jaar geleden. Daarom werd het rederijkerscongres
opgenomen in het jubileumprogramma. 

Dit jaarlijkse weerzien is een mooie traditie geworden. De huidige rederijkers zijn personen, die in hun
verenigingen een eigen invulling geven aan dit eeuwenoud cultureel erfgoed. Inderdaad, in 2017 heeft de
Vlaamse Minister van Cultuur de rederijkerscultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Een van de aspecten van de rederijkerscultuur was en is nog steeds ‘de taal’.  Daarom werd op dit congres ‘woord
en taal’ als thema gekozen. Er bestaat een regenboog aan dialecten waaruit toch een standaardtaal voor het
ganse taalgebied werd afgeleid, met erkenning van de verschillen tussen Noord en Zuid. Sommige schrijvers en
dichters waren taalvirtuozen. Een van hen, en niet de minste, krijgt op dit congres een speciale aandacht voor zijn
bijzonder veelzijdig taalgevoel. Het licht zal schijnen op de taal van de onnavolgbare Guido Gezelle.
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Als locatie voor ons congres werd de keuze gemaakt voor een iets rustiger, maar mooie omgeving langs een van
de reien, net buiten de drukke toeristische zone. Aan het begin van de Potterierei zijn we te gast in het Golden
Tulip hotel ‘de Medici’ en in de aula van de naastgelegen school Sint-Leo Hemelsdaele. U zult ook de mooie
toeristische omgeving van deze locatie leren kennen.

Er werd opnieuw een mooi programma voorbereid, waarmee we jullie een bijzonder congresweekend willen
aanbieden. Hierna vinden jullie het programmaoverzicht. 

Wij nodigen jullie allen van harte uit om deel te nemen aan dit rederijkerscongres in de cultuurstad Brugge. Bij
deze nieuwsbrief is een inschrijvingsformulier gevoegd dat je ingevuld per mail terugstuurt aan
congres2020Brugge@hotmail.com tegen uiterlijk 30 april 2020

De deelnameprijzen voor het congres zijn: (alle activiteiten en maaltijden op zaterdag en/of zondag)
- vrijdag: bezoek niet inbegrepen (meer info in volgende Nieuwsbrief)
- enkel op zaterdag   75 €/deelnemer
- enkele op zondag   65 €/deelnemer
- op zaterdag en zondag 115 €/deelnemer

Hierna vinden jullie nog nuttige info: 
- over het programma
- voor uw verblijf te Brugge:
- over de hotelaccommodatie. 
- over Bed&Breakfast
- over parkeren

- over openbaar vervoer en shuttlebus
- over de kunststad Brugge + plan
- over de inrichtende Kamer

We hopen dat jullie massaal zullen reageren. Voor wie reeds in Brugge was, is het steeds een blij weerzien. Voor
wie Brugge nog niet zou hebben bezocht, is dit congres een unieke gelegenheid om kennis te maken. Voor onze
vrienden uit Nederland kunnen we zeggen: “Brugge is de verplaatsing zeker waard”. We durven suggereren om er
misschien een paar dagen aan toe te voegen, vooraf of achteraf. Gezien Brugge een drukke toeristische
trekpleister is kunnen wij aanraden om niet te lang te wachten met de reservering van de hotels of ander
logement. Er is tot 31 maart een optie op 40 kamers in het Golden Tulip Hotel ‘de Medici’ waar het congres
plaats vindt.  Het hotel (4 sterren) biedt de kamers aan voor een zeer scherpe prijs (ontbijt inbegrepen). Beslis
vlug en noteer deze datums in uw agenda. Uiteraard is iedereen vrij zijn logement te kiezen.
Stuur deze Nieuwsbrief door naar al de leden van uw Kamer. Iedere deelnemer of groep deelnemers vult het
inschrijvingsformulier voor het congres in en stuurt het in bijlage aan zijn mail tegen uiterlijk 30 april naar:
congres2020Brugge@hotmail.com. 

Indien jullie een bijdrage wensen te leveren (solo of in groep) aan het toonmoment (‘Vrij Podium’) op zaterdag,
vul het bijgevoegd deelnameformulier in en voeg het bij uw mail voor de inschrijving van het congres. 

Het bijgevoegd registratieformulier voor een eventuele reservatie van een kamer in het Golden Tuliphotel dient
ingevuld per mail gestuurd te worden aan hgyselbrecht@hoteldemedici.com. (reservatiecode G-202550
vermelden in uw mail aan het hotel)

Met vriendelijke rederijkersgroeten,
Namens het Verbond van Kamers van Rhetorica vzw  Namens de Koninklijke Kamer van Retorika vzw 

       ‘de Gezellen van de H. Michiel’

Johan De Rijck        Willy De Meyer
Voorzitter        Hoofdman

        Vlierstraat 12 8200 Sint-Michiels (Brugge)
         Tel. 00 32 50 385 799  -  Mobiel: 00 32 476 908 989
         demeyerwill@hotmail.com
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Programma Internationaal Rederijkerscongres te Brugge
Thema “Woord en Taal”

vrijdag 5 juni 2020
17u00 Bezoek met rondleiding aan een stadsbrouwerij (meer info in volgende Nieuwsbrief)
18u00 Kleine maaltijd/versnapering ter plaatse (voor wie het wenst, niet inbegrepen)
19u30 Welkomstreceptie aangeboden door het Stadsbestuur (Stadhuis – Burg)

Verwelkoming in de gotische zaal – drink in de salons van de burgemeester

zaterdag 6 juni 2020
11u00 algemene vergadering Verbond vzw  (St-LH)
13u30 onthaal congresdeelnemers (GTH)
14u00 toeristische wandeling met gidsen (groepen van max. 20 personen): wij ontdekken de 

omgeving van dit deel van Brugge; Er is keuze uit volgende wandelingen:
1. Geleid bezoek aan de meer dan 600 jaar oude schuttersgilde ‘Koninklijke Hoofdgilde Sint-

Sebastiaan’. Er is een nauwe band met het Britse Koningshuis. U kunt hun zeer oude
geschiedenis en het zeer rijke archief ontdekken in het mooie museum.

2. Begeleide wandeling “Het verstilde Brugge” doorheen het Sint-Annakwartier langs de molens,
de schuttersgilden, de Jeruzalemkerk, het Volkskundig museum, het Kantcentrum en de
St.Annakerk. Kom tot rust in dit verstilde stadsdeel met een heel eigen charme. 

3. Geleid bezoek aan het museum en de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie. Ooit
werden hier pelgrims, reizigers, zieken en bejaarden verzorgd. Van kunstige ontdekkingen tot
miraculeuze genezingen in dit historisch hospitaalcomplex.

4. Begeleide wandeling “Het Barmhartige Brugge” doorheen het Sint-Anna-kwartier. Zorg en
geneeskunde doorheen de eeuwen in Brugge zetten mede Vlaanderen aan de top op
wereldniveau. Er wordt op zoek gegaan naar sporen van de middeleeuwen tot nu.

17u00 toonmoment Kamers (ereplaket Verbond voor de deelnemers) (St-LH)
‘Vrij Podium’ met voordracht, toneel, poëzie, muziek, zang, dans, mime, …..
Een ontdekkingstocht naar de vele ongekende talenten. Misschien het geschikte ogenblik voor

een sinds lang in stilte gekoesterde podiumervaring.
Mogen gedurende anderhalf uur al uw ‘wauw-momenten’ ons diep beroeren.

19u00 aperitief (GTH)
19u30 diner (GTH)
21u00 quiz Vlaanderen-Nederland (GTH): een wedstrijdje Noord-Zuid ……?

zondag 7 juni 2020
09u30 onthaal congresdeelnemers (GTH)
10u00 academische zitting: (GTH)

- Welkomstwoord namens de organiserende Kamer
- Groet door de Voorzitter van het Verbond van Kamers van Rhetorica
- Causerie door Prof. Em. M. De Vos over ‘Een regenboog van dialecten in Vlaanderen’
- Muzikaal intermezzo
- Causerie door Prof. Em. J. Van Iseghem over ‘De taal van Gezelle’
- Muzikaal intermezzo
- Groet vanwege de stedelijke overheid
- Aankondiging van het rederijkerscongres 2021

12u30 aperitief en lunch (GTH)
15u00 matinéeconcert door het Brugs Mannenkoor (St-LH)

Het Brugs Mannenkoor, een afdeling van de Kamer, brengt als afscheid een muzikale 
groet. Zij brengen een bloemlezing uit hun recent repertorium.

16u00 afscheidsdrink (St-LH)

Locaties: Golden Tulip Hotel ‘de Medici’, Potterierei 15 (GTH) en Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12 (St-LH)
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Nuttige info i.v.m. uw deelname aan het congres en uw verblijf te Brugge

Locatie congres: - Golden Tulip Hotel ‘de Medici’ Potterierei 15 
- St.-Leo Hemelsdaele Potterierei 12 (naast hotel)

1. Uw verblijf in Brugge 
Algemene info: basiswebsite: https://www.visitbruges.be/

2. Hotelaccommodatie + reservatie
Het congres gaat in hoofdzaak door in het Golden Tulip hotel ‘de Medici’ (Potterierei 15) en deels ook in het er
naast gelegen Sint-Leo Hemelsdaele (Potterierei 12). 

Uw logement moet je zelf regelen. Wij geven hierna info  die de stad Brugge beschikbaar stelt.
Voor het eventueel verblijf in het Golden Tulip Hotel zijn er speciale voorwaarden voor de congresgangers. Het
hotel heeft een aantal kamers hiervoor gereserveerd met speciale voorwaarden. Ook beschikt het hotel over een

eigen parking. Met bijgevoegd registratiedocument kun je er uw kamer reserveren aan bijzondere
voorwaarden (in bijlage aan uw mail voegen): Vermeldt in uw mail het reservatie-nummer G 202550
- 1 pers. kamer: 109 € (ontbijt inbegrepen) (per kamer en per nacht)
- 2 pers. kamer; 119 € (ontbijt inbegrepen) (per kamer en per nacht)

Uiteraard zijn er nog vele mogelijkheden voor andere hotels te Brugge. U kunt via Google zoeken,  maar ook met 
volgende link vind je al bijkomende info: 
https://www.visitbruges.be/nl/hotels

Opgepast: Brugge is een toeristenstad en in juni zijn er heel wat toeristen die gelogeerd zijn in de hotels. Dus
niet te lang uitstellen om uw verblijf te regelen !!!!!!!!!!!

3. Bed en Breakfast
Je kunt uiteraard zelf andere mogelijkheden opzoeken. Maar we geven jullie ook een link die jullie misschien op

weg zet: https://www.visitbruges.be/nl/gastenkamers

4. Parkeren
Via volgende links kunt u informatie sprokkelen: 

https://www.visitbruges.be/parking
https://www.visitbruges.be/publieke-parkings
https://www.visitbruges.be/nieuwe-parkeertarieven-1-jan-2020

Misschien een tip: parkeren in de parking aan het station en met het parkeerticket kun je aan het naastgelegen

station gratis de buslijnen nemen die je nodig hebt. Bv. bus 4 en 14 tot de Snaggaardbrug /Lange Rei. 

https://www.visitbruges.be/nl/parking-centrum-station.
Ter info: het Golden Tulip Hotel heeft een eigen parking (betalend)

5. Stadsbussen van ‘de Lijn’
De bussen met de nummers 4 en 14 passeren aan de Lange Rei/Snaggaardbrug, dit is de andere kant van het
water aan de Potterierei en en hotel waar het congres doorgaat. 
Je kan met lijn 4 en 14 van het station tot de Snaggaardbrug en ook van de Snaggaardbrug naar het staion.

https://www.visitbruges.be/nl/openbaar-vervoer
https://www.delijn.be/nl/
Hier vul je bv in vanaf ‘Station Brugge’ naar ‘Potterierei 15, Bugge’’ klik op ‘route en je krijgt een nieuw scherm
met links de vertrekuren en rechts de beschikbare lijnen. Dat is lijn 4 en 14 vanaf perron 1 voor het station.
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6. Alternatief: de gratis shuttlebus
De shuttlebus: project van de stad Brugge met gratis vervoer tussen het centrum en het station: stopplaatsen en
uurregeling: zie   https://www.brugge.be/shuttlebus
Deze shuttlebus rijdt om de 20 minuten tussen 7u20 en 19u00

Dus het is mogelijk om met de shuttlebus bv. van Het Zand of De Markt tot de Langerei te rijden  (= overkant

water van de Potterierei - hotel) of ook van Langerei naar het station

7. BRUGGE, EUROPA'S BEWANDELBAARHEID IN ZAKDOEKFORMAAT

Venetië van het Noorden, Bruges-la-Morte, Brugge die Scone... Deze en andere erenamen kreeg de
provinciehoofdplaats van de Vlaamse (en Belgische) provincie West-Vlaanderen in de loop der eeuwen. 

De oudste eretitel is eerstgenoemde. 'Venetië van het Noorden' is al te lezen in een brief uit 1432. In tegenstelling
tot wat vaak wordt gedacht, refereerde die omschrijving van Brugge helemaal niet aan de grachten ('reien'
genaamd in Brugge) die zouden herinneren aan de kanalen van Venetië. Was dit het geval, dan hebben
Amsterdam, Giethoorn en Appingedam evenveel recht op die titel (die ze trouwens ook dragen). 

Brugge wordt in de brief van 1432 - en wellicht ook al eerder - Venetië van het Noorden genoemd, omdat in de
Middeleeuwen Brugge en Venetië elkaars economische rivalen waren. Beide trotse steden waren toen tevens
fiscale paradijzen waar goud, zilver, munten en wisselbrieven van eigenaar verwisselden en van kleur
veranderden. 

Trouwens, dat in veel talen de effectenmarkt 'beurs' wordt genoemd, komt omdat in Brugge de adellijke familie
Van der Beurse al sinds de 13de eeuw in haar herberg aan kooplieden uit alle 's Heren landen onderdak voor hun
lijf en onderpand voor hun geld bood. 'Ter Beurse' - het pand is nog steeds te bewonderen - wordt in de 14de
eeuw het grootste wisselkantoor van de stad en het bekendste van de wereld. De faam wordt een naam, de naam
een begrip. Brugge was toen dé wereldstad, hét trefpunt van culturen en hét kruispunt van handel in Noord-
Europa.

Kende Amsterdam zijn Gouden Eeuw - vandaag een gecontesteerde naam - in de 17de eeuw, voor Brugge was dat
de 14de eeuw. Het is dat Middeleeuwse Brugge dat vandaag de toerist bekoort. Al moet worden toegegeven dat -
buiten een lange lijst van oorspronkelijk Middeleeuwse monumenten, kerken, torens en gebouwen - de meeste
trapgevels en stadspaleizen van veel recentere datum zijn.

Dat de hele oude binnenstad, doorregen van grachten en gespiegeld in het vele water, Middeleeuws oogt, heeft
te maken met de economische teloorgang van Brugge. De verzanding van het Zwin, de waterweg naar de
Noordzee, sloot de rechtstreeks verbinding met de wereld. Antwerpen kwam op en duwde Brugge in de
economische armoede. Die neergang duurde tot ver in de 19de eeuw, toen Brugge een dode stad was geworden. 

Dat 'dode' van 'Bruges-la-Morte' (naar de roman van Georges Rodenbach, 1892) zou echter het nieuwe leven van
de stad worden. De economische lethargie viel samen met het artistieke reveil van de neogotiek. Aangevuurd
door de Engelse promotoren van de Gothic Revival besloot de stedelijke overheid tot een 'vermiddeleeuwing' van
het architecturale landschap. En zo werd Brugge een landschappelijke eenheid die evenwel nooit eentonig wordt,
omdat er voldoende uitzonderingen zijn: zo staan op de Burg classicistische, barokke, renaissance-, gotische en
romaanse gebouwen zusterlijk bij elkaar.

Het is ook die nabijheid die Brugge zo aantrekkelijk maakt. De in februari dit jaar overleden cultuurfilosoof George
Steiner roemde Europa ooit om zijn 'culturele bewandelbaarheid'. Die Europese bewandelbaarheid wordt in
Brugge in zakdoekformaat gepresenteerd: elke hoek, elke buurt, elke wijk refereert met straat-, plein- of
huisnamen aan een andere Europese regio, natie of land. Wie Brugge bezoekt, omarmt Europa. 'Brugge die
Scone'.
(Mark Van de Voorde)
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http://www.visitbruges.be/stadsplan

8. Uw gastheer: De Kamer van Retorika “de Gezellen van de H. Michiel” vzw

Inleiding: BRUGS ERFGOED. DE REDERIJKERIJ.

Wie zijn licht wil opsteken over de rederijkerij in Vlaanderen kan onmogelijk voorbij aan de stad Brugge. Reeds
vanaf de 15de eeuw treffen wij er de Kamer van de Heilige Geest aan met als devies ‘Myn werc is hemelyck’. Deze
Kamer wordt aangezien als de oudste rederijkerskamer in Vlaanderen.
Vermits hij uitsluitend bestemd was voor de poorters van de stad Brugge kwam enkele decennia later een tweede
kamer tot stand, toegankelijk voor lieden van het ‘Brugse Vrije’ (omliggend gebied) met name: de Weerde Drie
Santinnen met kenspreuk ‘Die lijdt verwint’.
Ongeveer twee eeuwen later, in 1670, zag in de deelgemeente Sint Michiels een derde vereniging het levenslicht
als Gilde van het Heylich Cruys met zinspreuk ’Slaet d’oogh op Christus Cruys’. Algauw zochten de leden hun
onderkomen binnen de stad Brugge zelf.
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Kamer H. Geest       Kamer 3 Santinnen             Kamer H. Kruis

Deze drie gilden bleven actief tot halfweg de 19de eeuw waarna ze zijn weggekwijnd. Veel later volgde wat men,
mits enige goede wil, een heraansluiting bij het verleden kan noemen. Inderdaad De Soevereine Rederijkerskamer
De Fonteine van Gent erkende in 1954 de toneelmaatschappij ‘Kunst na Arbeid’ uit de Christelijke
arbeidersmiddens als voortzetting van de Heilige Geest. Twee jaar vroeger reeds kon de toneelgroep van de
Vriendenkring van het Brugse treinconstructiebedrijf La Brugeoise, onder impuls van de heer Firmin Raes, de
tradities van de Weerde Drie Santinnen voortzetten. Eveneens in 1954 werd onder leiding van de Sint Michielse
apotheker Gerard Franchoo een verdwenen toneelgezelschap opnieuw tot leven gewekt dat aanspraak kon
maken op de erfenis van de lokale ter ziele gegane kamer van het Heilig Kruis.

Zo waren vanaf halfweg vorige eeuw wederom, op hernieuwde basis, een drietal opvolgers van de aloude
rederijkersverenigingen in het Brugse actief. Evenwel voor een korte duur slechts en de ene meer zichtbaar dan
de andere. Merkwaardig was de evolutie die de Sint Michielse kamer al vlug onderging. Na een dispuut binnen
deze kamer werd in 1956 met name onze ‘gilde’ gesticht die aldus reeds ruimschoots zes decennia werkzaam is en
trots de titel voert van ‘Koninklijke Kamer van Retorika de Gezellen van de Heilige Michiel ‘.
(wordt vervolgd in de volgende Nieuwsbrief)

Bijlagen

- Inschrijvingsformulier voor het congres

- Inschrijvingsformulier voor deelname aan het ‘Vrij Podium’

- Registratieformulier voor wie een kamer wenst te reserveren in het Golden Tulip Hotel.

(reservatiecode G-202550 vermelden in uw mail aan het hotel)
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