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EINDELIJK EERBETOON AAN JOHANNA EN MARGARETHA

CULTUURKALENDER

#MeToo in de 13de eeuw
BRUGGE Woensdagavond stelde de Nederlandse schrijfster Thera Coppens in boekhandel De Reyghere haar
boek ‘Johanna en Margaretha’ (uitgeverij Meulenhoff/Lannoo) voor, als start van een literaire tournee. Het is
de eerste keer dat een historische studie gewijd wordt aan deze Vlaamse gravinnen, twee sterke vrouwen, die
eeuwenlang door mannelijke geschiedschrijvers nagenoeg doodgezwegen werden.
DOOR STEFAN VANKERKHOVEN
Wim Opbrouck. (foto JJ)

“Ik ben geen feministe, maar ik
begrijp niet dat niemand eerder
op het idee gekomen is om een
boek te wijden aan de 13de eeuwse Vlaamse gravinnen Johanna
(1200-1244) en Margareta (12021280), die tevens prinsessen van
Constantinopel waren”, zegt de
Amsterdamse schrijfster Thera
Coppens. Zij schreef eerder al
succesvolle historische biografieen van 19de-eeuwse figuren en
waagde zich voor het eerst aan
middeleeuwse gravinnen. “De Nederlandse hoogleraar Frits van
Oostrom bracht mij al in 1996 (!)
op het idee bij de presentatie van
zijn boek over Maerlants Wereld
(de 13de eeuwse Damse dichter).
Bijna twintig jaar bleef dat idee
sudderen, vijf jaar geleden ben ik
er eindelijk aan begonnen.”

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Daverlo: concerten door Reba
Malin en Wolvenn, om 20 uur.
Concertgebouw: concert door
Tafelmusik Baroque Orchestra, om
20 uur.
27b Flat: jazzconcert door Jeremy
Dumont Quintet, om 20 uur.

ZAT 23 NOVEMBER
Stadsschouwburg: ‘Singalong' met
Wim Opbrouck, om 20 uur.
Concertgebouw: ‘Aida’, opera door
Charkov City Opera & Ballet, om
20 uur.

ZONDAG 24 NOVEMBER
Biekorf: ‘My gift to you’, muzikale
voorstelling door Klein Verhaal, om
20 uur.
Concertgebouw: ‘Sinterklaas en de
Zotte Pieten Show’, om 15.30 uur.
Parazzar: jazzconcert door Heather
Leigh en Peter Brötzmann, om
20.30 uur.

KIPPENVEL
Thera Coppens is al jaren een fan
van het Gruuthusemuseum en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Ter
voorbereiding van haar boek was
ze vaak te gast in Brugge. “Niet
om oude teksten op te zoeken in
het stadsarchief, want dat is digitaal ontsloten, maar om de couleur
locale op te snuiven. Ik hou ervan
om eeuwenoude stenen aan te raken. Ik kreeg kippenvel, toen ik in
de kelder van het Burghotel afdaalde en de archeologische resten van de Sint-Donaaskathedraal
voelde. Op die plek legden graaf
Boudewijn IX en gravin Maria
Van Champagne hun kruisvaartgelofte af. Ze wilden samen naar

Thera Coppens, met haar boek: “Johanna en Margaretha waren begeerde prooien.” (foto Davy Coghe)

het Heilig Land. Hun oudste
dochter Johanna was amper één
jaar oud en vlak voor de afreis
bleek dat Maria zwanger was van
haar tweede dochter Margaretha.
Pas na de bevalling is ze afgereisd. Maria bezweek in Akko aan
de pest, Boudewijn werd keizer
van Constantinopel maar verdween spoorloos in 1205.”
“De levens van Johanna en Margaretha lezen als een #MeToo-verhaal”, vervolgt Thera Coppens.
“Deze jonge erfgenames van het
rijke Vlaanderen waren een begeerde prooi voor listige koningen

en corrupte pausen. Johanna
moest op haar twaalfde trouwen
met Ferrand van Portugal, Margareta werd toevertrouwd aan de
Henegouwse ridder Burchard van
Avesnes, die het tienjarig meisje
verkrachtte. En dat voor een subdiaken!”
“Ze moesten huwen en zij kreeg
met Burchard twee zonen, die ze
omwille van hun vader heel haar
leven haatte. Later trouwde zij
met Willem van Dampierre, met
wie zij nog vijf kinderen kreeg. Zij
werd de stammoeder van vele Europese dynastieën.”

“In de 13de eeuw werden veel Europese landen geleid door sterke
vrouwen. Johanna en Margaretha
moesten opboksen tegen mannen
die hun gezag niet aanvaardden
en hen vernederden. Margareta
kreeg ten onrechte de bijnaam la
noire. Wist je dat zij het Belfort liet
bouwen en het Begijnhof stichtte?
Aan haar hof werd cultuur beleden, het was de periode van literaire meesterwerken als Reinaert
de Vos en Floris en de Blancefloer.
Maar ja, de analfabete mannen
gingen liever op kruistocht om te
vechten...“

DINSDAG 26 NOVEMBER
Biekorf: ‘Lulletje, een triestig maar
hoopvol verhaal’, humor door Johan Petit, om 20 uur.

WOE 27 NOVEMBER
MaZ: ‘8.2’, dans door hetpaleis,
fABULEUS en Moussem Nomadisch
Kunstencentrum, om 20 uur.

DO 28 NOVEMBER
Stadsschouwburg: ‘André y Dorine’, visueel theater door Kulunka
Teatro, om 20 uur.
Cactus@MaZ: concerten door Sons
en The Guru Guru, om 20 uur.
Kaap/De Werf: ‘Laguna Beach’,
toneel door Frankie, om 20.30 uur.

Bass & Strings krijgt nieuw leven in De Kelk
BRUGGE Zaterdag kun je in De Kelk voor vijf euro
drie optredens van plaatselijke rockacts bijwonen. Dit
gebeurt in het kader van Bass & Strings, een liveconcept waarmee drie (Groot-)Bruggelingen mensen van
verschillende muziekculturen willen verenigen.
Dennis Decaluwe (31), Thomas
Meire (39)en Brent Thysebaerdt
(24) zijn tegelijk de gangmakers
van Bass & Strings en leden van
de lokale elektrorockband Shuriken II. Ook voormalig bassist Cedric Lasoen (28) maakt deel uit
van de organisatie. “Ruim vijf jaar
geleden hebben we voornoemd
concept gelanceerd”, schetst Meire. “Zeven groepen uit de regio
speelden toen voor een vol jeugdhuis Comma. We waren onder de
indruk van de opkomst en de goede sfeer. Onder de concertgangers
bevonden zich mensen uit ver-

schillende muzikale biotopen.”
Muziekliefhebbers samenbrengen is wellicht de belangrijkste
doelstelling van Bass & Strings.
Na een tweede succesvolle editie
in Entrenous komt er dit weekend
een derde aan. “We willen het bestaande concept nieuw leven inblazen. We blijven openstaan voor
in hoofdzaak beginnende, plaatselijke talenten van uiteenlopende
muzikale huize, maar sluiten de
meest extreme genres wel uit. We
zitten dus op dezelfde golflengte
als Brugotta, het muziekconcept
van het Cultuurcentrum, en de

Van links naar rechts: Dennis Decaluwe, Brent Thysebaerdt en Thomas
Meire. (foto SVV)

programmering van jeugdhuis
Comma. We koesteren de ambitie
om Bass & Strings elk kwartaal te
organiseren en sluiten hierbij grotere Brugse concertlocaties zoals
Cultuurzaal Daverlo niet uit.”

De vooropgestelde muzikale mengelmoes straalt ook van de derde
editie van Bass & Strings af. Dit
keer is De Kelk, waar Meire bij
concerten bijtijds werkt als geluidsman, de venue. De avond

wordt om 20 uur geopend door
Steel Orchid. “Zij brengen een
sfeervolle mix van luistertechno
en soundscapes die in de jaren ’90
geworteld is. De teksten die in samenzang samenvloeien hebben
iets idyllisch”, duidt Decaluwe.
Three Eyed Jack mag om 21u.30
loos gaan. “Hun melodische punkrock is gestoeld op de Blink 182school”, motiveert Thysebaerdt,
die met Shuriken II Bass &
Strings part three afsluit. “Mede
door de inbreng van rapper Ozi
One en vocaliste Ellen Bosma
kunnen we vandaag met een nieuwe live-set uitpakken. Die klinkt
als een Operatie Verruiming,
want er sluipen nu ook invloeden
uit drum-‘n-bass, dub(step) en rave in onze sound. We slagen er
ook in om digitale drums en elektronica beter te vermengen. Come, see and hear.” (SVV)

