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ÉÉN STAD, TWEE WEST-VLAMINGEN. DEZE ZOMER STRIKKEN WE ELKE WEEK TWEE MARKANTE 

PROVINCIEGENOTEN, WAARBIJ DE ENE DE ANDERE RONDLEIDT DOOR ZIJN OF HAAR WOONPLAATS. EEN 

TOCHT LANGS BELANGRIJKE PLEKKEN, VERRASSENDE VERHALEN EN ZOMERSE HERINNERINGEN. DE BRUGSE 

BURGEMEESTER RENAAT LANDUYT STIPPELDE DEZE WEEK EEN ROUTE UIT VOOR BISSCHOP LODE AERTS.
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2 OUD-GERECHTSHOF, BURG

“De Burg is een symbolische plek. Vroeger stond 
hier alles op één lijn, zelfs letterlijk: de Heilig Bloed-
kapel, de gotische zaal van ’t stadhuis, het gerecht... 
De band was enorm. De stenen zijn gebleven, maar 
de verhoudingen zijn helemaal anders geworden.”

“We mogen geen heimwee hebben naar het machts-
denken van de Rooms-Katholieke Kerk, dat er toch 
even is geweest”, vindt bisschop Lode Aerts. “De 
mensen die vinden dat we onze voorrechten moeten 
behouden en dat alle nieuwe Vlamingen katholiek 
moeten zijn, hebben geen enkel historisch besef. 
De komende jaren wordt het zaak om nieuwe ver-
houdingen te zoeken in de steeds multiculturelere 
samenleving.”
Renaat Landuyt: “Je merkt een heel andere men-
taliteit bij de nieuwe lichting bisschoppen. Met 
generatiegenoten – we zijn beiden van 1959 – kan je 
een nieuwe invulling aan de versteende situatie ge-
ven, met respect voor het verleden. Dat proberen we 
ook in onze stadsontwikkeling. Het paviljoen van 
Toyo Ito, of wat ervan overbleef, hebben we kunnen 
weghalen. Dit plein willen we verder aanpakken, 
maar dat wordt heel moeilijk. De Vlaamse over-
heid is heel de Burg aan het beschermen. Tot mijn 
frustratie, ja. Het is een blijk van wantrouwen in het 
lokale bestuur, terwijl bescherming van nature in de 
Bruggeling zit.”

“Vlaanderen
wantrouwt ons 
stadsbestuur”
- Renaat Landuyt

“Ik was van plan om de taak van 
bisschop te weigeren” - Lode Aerts

“Een knipoog naar mijn verleden. Als 
advocaat wandelde ik haast dagelijks 
tussen het oud-gerechtsgebouw op de 
Burg en gevangenis ‘t Pandreitje.” 

Noch de burgemeester noch de bis-
schop is van Brugge afkomstig. Waar 
Renaat Landuyt bewust opteerde 
voor Brugge als uitvalsbasis om zijn 
carrière in de advocatuur te starten, 
kon Lode Aerts weinig kiezen. “Op de 
laatste dinsdag van september kreeg 
ik plots telefoon. Ik heb het zitten, was 
mijn eerste reactie. Ik dacht dat ik het 
nog kon weigeren, en was dat ook zin-
nens. Ik had het al lastig in Gent met 
de zaak-Vangheluwe, de mensen hier 
zaten in het oog van de storm. Maar 
eenmaal bij de nuntius had ik het 
moeilijk om te zeggen: hoepel op, zoek 
nog wat verder naar een Brugse bisschop. 
Ik heb al zoveel gekregen van mijn 
geloof. Na wat bedenktijd heb ik een 
brief geschreven naar de paus dat ik 
akkoord ging. Of de zaak-Vangheluwe 
al verteerd is? Dat denk ik niet. Ook 
de burgerlijke samenleving heeft ze 
geen goed gedaan.” 

Renaat Landuyt: “Het wantrouwen in 
autoriteit is enorm toegenomen. Maar 
als ik de hartelijkheid op je wijding 
zag, denk ik niet dat de christelijke 
gemeenschap daar nog door getekend 
is. Daarom dat je komt als geroepen. 
Je bent niet afhankelijk van de func-
tie, niet afhankelijk van het leed.”
Lode Aerts: “Mijn voorganger Jozef 
De Kesel heeft daarin een heel cor-
recte rol gespeeld. En hij heeft gelijk 
als hij zegt dat de politiek ons daarin 
enorm geholpen heeft. Voor zoiets 
moet je een neutrale autoriteit hebben 
die de zaken naar buiten brengt.”
Renaat Landuyt: “Ik was een van de 
initiatiefnemers van een bijzondere 
parlementaire commissie – een van 
mijn uitvindingen – en ik was ook 
verslaggever. Daar ben ik trots op, 
omdat we het deden met respect voor 
het geloof. Zij die het liefste wilden 
dat alles grondig onderzocht werd, 
waren de gelovigen zelf.”
Lode Aerts: “Tot op vandaag is de 
nasleep van de zaak-Vangheluwe nog 
steeds mijn dikste dossier. Zowel bin-
nen de Kerk als naar de gemeenschap 

toe hebben we iets goed te maken. 
Ik hoop dat de mensen ons die kans 
gunnen. Een deeltje is het toekennen 
van fi nanciële tegemoetkomingen. 
Dat is geen zwijggeld, enkel een 
poging om de onmeetbare schade te 
vergoeden. Er moeten psychologen en 
therapieën betaald worden, mensen 
hebben soms een periode op de zie-
kenkas moeten leven…”
Bij zijn aantreden pleitte Lode Aerts 
ervoor dat Vangheluwe alsnog gestraft 
zou worden, iets waar hij persoonlijk 
bij het Vaticaan op aandrong. “De 
nuntius, de vertegenwoordiger van 
de paus, wijst erop dat er feitelijk 
een grote sanctie is, maar ik vind dat 
die straf beter gecommuniceerd en 
geformaliseerd kan worden. Mijn 
verre voorganger leeft niet als God in 
Franrijk. Hij mag geen enkele pas-
torale taak meer opnemen, mag niet 
meer naar België terugkeren, leeft in 
strenge afzondering en moet een deel 
van zijn pensioen – dat hij krijgt van 
de overheid en waar ik helaas niets 
aan kan veranderen – afstaan om de 
slachtoffers te vergoeden. Hij zit in 
een soort kerkelijke gevangenis. Hij 
komt nooit meer vrij! Voor incest kan 
je bij de burgerlijke rechtbank al na 
enkele jaren vrijkomen. De Kerk is 
dus bijna strenger. Ik zou willen dat 
dat duidelijker gezegd wordt.”
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GRUUTHUSE, MARIASTRAAT

KTA-SITE, NIEUWE GENTWEG

“De Vismarkt gebruiken we steeds meer voor activi-
teiten. Als burgemeester moet ik dan een evenwicht 
zoeken tussen de bewoners én de feestvierders. Telkens 
moet ik dan twee groepen een beetje ontgoochelen en 
hopen op wat verdraagzaamheid. Mijn mentor voor hoe 
ik aan politiek doe is Frank Van Acker, van wie hier een 
borstbeeld staat.” 

“Wijlen Frank Van Acker werd bij toeval burgemeester omdat de socialisten plots de 
sterkste bleken. Een bekend fenomeen. (lacht) Door zijn eerlijkheid, objectiviteit en 
openheid dwong hij bij iedereen respect af. Bij de laatste groet in het stadhuis, stond 
ik naast zijn kist. Rijen nonnetjes kwamen uit respect voor hun socialistische burge-
meester. Die opsplitsing en de bijhorende clichés bestaan niet meer. Je vindt nog wel 
fanatiekelingen langs beide zijden, maar bij sommigen van onze grootste syndicalisten 
zag ik ook een kruisbeeld in het salon hangen.” (lacht)
Lode Aerts: “Het zou jammer zijn dat we blijven hangen in die historisch gegroeide 
kampen en intussen blind zijn voor de grotere uitdagingen die op ons af komen, zoals 
de islam, de migratie...”
Renaat Landuyt: “Als socialist kan ik wel al mijn geloofsbrieven voorleggen. (lacht) Ik 
kom uit het diepkatholieke Zillebeke en heb van mijn lagere tot en met mijn hogere 
studies aan katholieke scholen les gevolgd. Maar waarden zoals ‘de zwaksten helpen’ en 
‘zorgen dat iedereen mee is’, vormen zowel de christelijke als de socialistische basisfi lo-
sofi e. Bij mij is christensocialisme geëindigd in socialisme, omdat ik me nu niks meer 
aantrek van rituelen. Of er iets méér is? Ik weet het niet.”
Lode Aerts: “Als tiener worstelde ik lang met het geloof. Wat godsdiensten zeiden 
was zever, vond ik. Het klopte voor mij niet, want met mijn eigen ogen zag ik dat de 
wereld niet goed was. Ik kom uit een gezin van zes, de jongste was zwaar gehandicapt. 
Ik studeerde ’s nachts om mijn zusje te helpen, ik leerde van de kinesist hoe ik haar 
gewrichtjes soepel kon houden. Maar dat werd uiteindelijk een spiegel. Het leven is 
wat het is, én ondanks alle grenzen toch de moeite waard. Dat zorgde voor een klik, 
voor het idee dat God misschien toch wel bestaat. Tijdens mijn studie theologie zijn de 
twijfels gebleven. Ik wou zelfs mijn priesterwijding uitstellen. Ik heb het toch gedaan, 
als teken van hartelijkheid, verbondenheid en verzoening met de situatie zoals ze is.”
Renaat Landuyt: “Jij komt uit een gezin van zes, ik uit een van vijf. Het zesde kindje 
is bij de geboorte overleden. Door in een groot gezin op te groeien, weet je wat delen 
betekent.”

 “Naast Gruuthuse, waarvan de restauratie volgend 
jaar klaar zal zijn, willen we met Vlaamse steun een 
gebouw optrekken zodat dit weer een afgesloten 
plein wordt, zoals op de kaart van Marcus Gerards. 
In dat gebouw willen we de ticketing voor de 
OLV-kerk en de musea centraliseren.”

Lode Aerts: “U zal Berlijn jaloers maken met zo’n 
museumcentrum.”
Renaat Landuyt: “Dan zal ik natuurlijk wel her-
verkozen moeten worden. Maar we zullen het 
zodanig vastleggen dat er niet veel meer veranderd 
kan worden. (lacht) Of ik me zorgen maak over de 
komende verkiezingen? Ik zit in een luxepositie. Ik 
was de enige die bij de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen zei dat hij geen burgemeester maar schepen 
wilde worden. Ik wilde gewoon betrokken worden. 
Het burgemeesterschap is er plots bijgekomen. Alle 
andere lijsttrekkers azen op een herkansing, ik ben 
daar onbevangen in. Stel dat ik niet herverkozen 
word, dan zal ik twee dagen ongelukkig zijn. Mijn 
levensgeluk hangt er niet van af. Ik doe het wel 
enorm graag omdat de politiek nog nooit zo concreet 
is geweest.”
Lode Aerts: “Een bisschop is ook een leider, maar je 
kan het niet vergelijken met een verkozen burgemees-
ter. Het is een misverstand dat de Kerk als een pirami-
de georganiseerd is. Er is veel lokale autonomie. Als 
bisschop kan je de mensen proberen te inspireren, 
maar veel afdwingbaarheid is er niet. Wat de jezuïeten 
of onze zusters doen: dat beslissen ze zelf.”

Terwijl burgemeester Renaat Landuyt uitleg geeft over het historische 
pand, wordt hij aangeklampt door een vrouw in een scootmobiel. Het 
voetpad aan haar woning is nog steeds niet verlaagd. De burgemees-
ter grijpt in zijn binnenzak naar een notitieboekje, dat de bisschop 
voor hem vasthoudt. “Het is maar een van de vele vragen die ik dage-
lijks krijg. Zonet kreeg ik bericht dat ze een glascontainer naast een 
fi etsenstalling hebben gezet… De ene platte band na de andere. Dan 
moet ik voorzichtig vragen: zouden we die container niet een beetje 
verder kunnen zetten?” (lacht)
Lode Aerts: “Dat ik ook al een beetje herkend en aangesproken word, 
stoort me niet. Vroeger woonde ik in het centrum van Gent en op 
den duur word je een compagnon van de buurt. Dat heb ik graag. 
Maar het mag geen populisme worden, niet gewoon den sympathieken 
uithangen. Zonder me te willen vergelijken, maar bij Paus Franciscus 
vind je dat ook terug : warm, hartelijk maar goed wetende waar hij 
naartoe wil met de Kerk.”
Renaat Landuyt: “De stijlbreuk was al duidelijk bij de wijding. Ieder-
een stond op gelijke hoogte.”
Lode Aerts: “Een mooi moment was dat de mensen spontaan ap-
plaudisseerden toen ik de voorzitter van de moslimgemeenschap 
een knuffel gaf. Ik had hem een uitnodiging gestuurd als gebaar van 
openheid. Het applaus was voor mij een teken dat mensen er ook 
open voor staan. Dat gaf me moed. Alleen zo zullen we eruit komen. 
Ik ben hier niet om heilige huisjes te beschermen.”
Renaat Landuyt: “Een stijlbreuk is altijd moeilijk. In ’t stad is die al 
grotendeels verwerkt, maar het zijn moeilijke jaren geweest. Zeker 
2013 en 2014. Nog nooit heb ik zoveel gewerkt als toen, omdat ik een 
hele machine wou heroriënteren. En sommigen bleken koppig en 
hardleers. Er gingen er vervroegd met pensioen, enkelen vertrokken 
met veel lawaai… Ik moest erdoor, anders was het moment weg.”
Lode Aerts: “In de Kerk merk ik eerder openheid en goodwill, om-
dat iedereen voelt dat we na de vertrouwenscrisis en de algemene 
achteruitgang van het christendom in een andere cultuur staan. De 
gelovigen aanvaarden veranderingen, en ze willen daarin ook stappen 
zetten en zich engageren.”  

“Wat godsdiensten zeggen 
is zever, dacht ik” - Lode Aerts

“Als ik niet herverkozen word, zal ik 
daar maar 2 dagen niet goed van zijn”
–  Renaat Landuyt“Ik ben hier niet om heilige huisjes

te beschermen” –  Lode Aerts

 “In restaurant Réliva bevond zich vroeger De Goezeput, het al-
lereerste Brugse café waar ik binnen ben gestapt. Destijds was het 
een bekend jongerencafé, waar velen hun eerste lief leerden ken-
nen. (knipoogt) Ook het steegje erachter, de Oranjeboomstraat, 
was bekend als afspraakplaats. Dit alles in de schaduw van de 
kathedraal en het bisschoppelijk paleis.”

“Een relatie mis ik wel, ja”, zegt Lode Aerts. 
“Een mens is niet gemaakt om alleen te 
zijn. Nu is het ook de allereerste keer dat ik 
echt alleen leef. Hiervoor leefde ik altijd in 
een groepje. We hadden een privéruimte, 
maar deelden dezelfde keuken en gebeds-
ruimte. We gaven onderdak aan mensen in 
nood, zoals een ex-gevangene, een Armeens 
gezin… Ik zie het gebeuren, misschien zelfs 
nog onder deze paus, dat getrouwde mensen 
priester mogen worden. Dat sluit het celibaat 
niet uit, maar dan wel in een vorm waarbij 
de celibataire priesters in groep leven. Dat 
was oorspronkelijk ook het geval. Het celi-
baat is ongezond als het niet sociaal genoeg 
is. Dan zoeken mensen vluchtwegen…”
“Dit straatje ken ik trouwens heel goed. Ik 
woon net naast de kathedraal, in een woning 
die ik van het bisdom huur. Dat lijkt me ook 
het eerlijkste. Ik ben een burger, net zoals 
de rest. Ook bij mij kwam de wijkagent con-
troleren of ik er effectief woon. Ik heb hem 
gezegd dat ik alleen slaap, wilde het tonen, 
maar hij geloofde me.” (lacht)
“Bijna elke dag passeer ik hier, met mijn 
plooifi etsje. Ik probeer alle verplaatsingen 
met de fi ets en de trein te doen. Het gaat 
sneller, ik heb geen fi les en ik kan intussen 
werken. En ik zorg voor een kleine voetaf-
druk. In het begin schaamde ik me voor 
mijn plooifi etsje. Het is toch wat atypisch 
voor een bisschop. Ik wil er ook niemand 
mee kwetsen. Als ik denk dat ik mensen 
ontgoochel met dat niet-alledaagse beeld, 
zet ik hem om de hoek en doe ik de rest te 
voet.” 

“Ik mis een relatie”
–  Lode Aerts

6 RESTAURANT RÉLIVA, 
GOEZEPUTSTRAAT

3 BORSTBEELD FRANK VAN ACKER, 
VISMARKT

 “Dankzij een ruildeal met het KTA hebben we vrij goedkoop dit beschermde pand kunnen verwerven. 
Vanaf september komen de gebouwen vrij, voor het kapelgedeelte maken we een restauratiedossier, 
achteraan plannen we een supermodern gebouw.”
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8 STADHUIS, BURG

“Het stadhuis is mijn werkplek. Brugge is een fantastisch project, omdat 
je nog de puzzel kan vervolledigen. Mijn grote droom is om tot aan de 
kust de stad te kunnen ontwikkelen. Vandaar dat het voetbalstadion be-
langrijk is voor een nieuwe dynamiek naar het noorden van de stad.”

Op de Burg komt een pasgehuwd koppel naar buiten. “Ik ga even die 
mensen feliciteren”, zegt Lode Aerts. Familieleden halen hun gsm’s en 
fototoestellen boven: de zegen krijgen van de bisschop én de burgemees-
ter: dat kan niet ieder koppel zeggen. “Ik ga naast de vrouw staan”, grapt 
Renaat Landuyt. “Dat lijkt me inderdaad het veiligste”, lacht de bisschop 
terug.
Renaat Landuyt: “Ik hecht een groot belang aan een goed contact met de 
bisschop van Brugge. Dat is toch een morele leider. Met Jozef De Kesel, 
die ik als fervent lezer geregeld in de boekhandel zag, had ik ook een goeie 
verstandhouding. Een van de volgende uitdagingen: hoe gaan we straks 
om met het kerkelijke erfgoed dat vrijkomt? Ik voel dat sommigen zeer 
wantrouwig zijn hoe ik daarmee om zal gaan, maar alle vooroordelen 
tegen een socialist kloppen ook op dit punt niet.”
Lode Aerts: “Zoals het bij ons ook niet neergeschreven staat dat de ge-
meenschap per se alles moet behouden zoals het was. Als Kerk moeten we 
aanvaarden dat onze maatschappelijke positie veranderd is. De tijd dat de 
inwoners van een stad zoals Brugge alleen maar christen zijn, is voorbij.”
Iets verder bevoorraadt een drankenhandelaar de horecazaken op de Burg. 
“Hij is al half leeg, hij komt van het bisdom”, lacht de bisschop. “Ken je 
die anekdote van de handelaar die miswijn leverde aan het bisdom? Een 
burger riep: al die wijn voor die pastoors, het zou beter water worden. Waarop 
bisschop Jozef De Smedt zijn venster opende en zei: we gaan er voor zor-
gen, kameraad.” (lacht) 
De anekdote leidt ons naar een wijnbar in de buurt. De bisschop staat 
erop om de rekening te betalen. Op het schoteltje legt hij ook een fooi 
van 5 euro. “Ik was vandaag krijgende partij, ik wil nu iets geven.” Renaat 
Landuyt: “De tijden zijn echt veranderd.” (lacht) 

“Als Kerk moeten we aanvaarden dat onze 
positie is veranderd” –  Lode Aerts

“De vroegere spoorlijn naar Oostende, en la-
ter een dubbele rijweg, maakte een snede in 
het ‘ei van Brugge’. We willen het vroegere 
zicht terug en hebben dat meegenomen in 
de heraanleg van ’t Zand. Doordat de fontein 
hier weg is, krijgen we een enorm plein voor 
evenementen en markten.”

Leunend op de werfhekken kijken de burge-
meester en de bisschop naar de werken op 
’t Zand. En het Concertgebouw. Lode Aerts: 
“Ik ben een fanaat van klassieke muziek, ik 
luister altijd naar Klara. Helaas heb ik nog 
geen voet in het Concertgebouw kunnen 
zetten. Mijn agenda wordt te vol gestoken. 
Het is mijn eigen schuld, ik zeg te veel ‘ja’. 
Zo zal ik het niet volhouden, het is te zwaar 
nu.”
“Heb je een secondje?” verrast de bisschop. 
“Ik ga eens horen of de kasseileggers Frans 
spreken. Die mensen zullen blij zijn dat ze 
de burgemeester kunnen ontmoeten.” De 
bisschop wurmt zich door de werfhekken en 
gaat met zijn deftige schoenen in de stabilisé 
staan om de werklieden – een Portugese va-
der en zoon – te groeten, zich voor te stellen 
en hen te feliciteren met hun werk.
Renaat Landuyt: “Overal ter wereld waar de 
kasseien goed liggen, is het door Portugezen 
gedaan. Dat zijn specialisten. Mijn werk be-
staat er nu in om de werken op te volgen. Al-
les is zodanig getimed dat ieder probleempje 
een groot probleem voor het totale plaatje 
kan betekenen. Het begon al bij de stenen. 

Ze waren allemaal grijs, maar er moest kleur 
in om er warmte in te krijgen. Dat kon vrij 
snel opgelost worden.”
Een aannemer onderbreekt de stadswande-
ling. “Meneer Landuyt, ik wil nu toch eens 
weten wat de stad doet voor de zelfstandigen 
die moeten parkeren rond ’t Zand. Ik heb 
een stempel van de stad Brugge maar ik 
krijg toch constant boetes...”
Renaat Landuyt: “Ook een agent kan zich 
vergissen. (cynisch) Als het hele plein he-
raangelegd zal zijn, zullen alle zelfstandigen 
het nadeel hebben, met name de hógere 
recette. Werken in de stad is ambetant, 
vandaar dat we kijken of we voor Brugse 
aannemers met korte opdrachten met 
een speciale vergunning kunnen werken. 
Daarvoor moeten we eerst zicht krijgen op 
de situatie. Iedereen van buiten de stad moet 
betalen voor de parking. Net zoals je dat ook 
zou moeten doen in Gent. Dat kan je dan als 
zelfstandige – liefst eerlijk – doorrekenen of 
aftrekken.”
Aannemer: “We hebben al zoveel nadelen in 
de bouw…”
Renaat Landuyt: “Kijk eens rond je, naar al 
die vrachtwagens, kranen en werklieden, 
hoe nadelig is dit voor de bouwsector? Laat 
ons serieus blijven.”
Aannemer: “Oké, ik ga je laten. Sorry voor 
het storen.”
Lode Aerts, die het gesprek van nabij volgde: 
“Gelukkig dat je vriendelijk bleef. Niet 
simpel.”

“Ik zeg nu te veel ‘ja’. Dat kan ik 
niet volhouden” –  Lode Aerts

7 CONCERTGEBOUW, ’T ZAND
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