VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING : Vief Brugge Onbegrensd
IN SAMENWERKING MET : Liberale Mutualiteit Brugge
DATUM ACTIVITEIT : 22 mei 2021
PLAATS : Potterierei 79B, 8000 Brugge
AANVANG :14u30
EINDE : 16u30
VERANTWOORDELIJKEN : bestuur
NAAM SPREKER :
DESKUNDIGHEID SPREKER :
AANTAL AANWEZIGEN : 10
TITEL VAN DE ACTIVITEIT : bezoek aan Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT

Het museum en de kerk maken samen deel uit van dit bezoek.
De onthaalbediende wilde ons meteen wijzen op de aanwezigheid van kantwerk aan de
muur bevestigd, dat het coronavirus voorstelt, als onderdeel van Triënnale Brugge 2021. Ook
een toestel dat voortdurend bewegende beelden liet zien, maakt hier deel van uit.
De Potterie is een oud gasthuis; er is nog altijd opvang voor hulpbehoevende bejaarden.
We krijgen een prachtige verzameling van zilverwerk, zowel religieus als niet-religieus te
zien. Ook kazuifels, prachtig bewerkte wandtapijten en porseleinen huisraad worden
tentoongesteld. Er zijn ook middeleeuwse schilderijen te bewonderen doorheen heel het
museum, waarop vaak zusters staan afgebeeld. Een kort ledikant met baldakijn trekt ook
onze aandacht. In de middeleeuwen sliep men rechtop zittend, uit vrees voor de dood.
Dit hospitaal gaat terug tot de 13e eeuw, toen de zusters er pelgrims, reizigers en zieken
verzorgden.
De kerk is overdadig versierd in rococostijl en bezit ook een orgel waarvan de muziek
weergalmde tijdens ons bezoek.
In 1304 bij de slag op de Pevelenberg werd een belofte gedaan dat, als de soldaten van het
slagveld zouden terugkeren naar hun gezin, men jaarlijks op 15 augustus een kaars van 34
pond zou schenken aan Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie. Deze belofte wordt sinds eeuwen in
stand gehouden, want op die dag vertrekt de processie van Onze-Lieve-Vrouw van
Blindekens naar de Potterie.
Het was beslist een aangename en leerrijke namiddag en iedere deelnemer verliet dan ook
tevreden dit historisch en minder bekende gebouw van Brugge.
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