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If music is the food of love, play on. Met deze idyllische woorden

begint de romantische komedie ‘Driekoningenavond’ (’Twelfth Night’)

van William Shakespeare. Een grappig toneelstuk vol misverstanden

en zelfs geslachtsverwarring, bedoeld om de kerstperiode op te vrolij-

ken. De duivelse pandemie waaraan onze wereld ten prooi is, zit

inmiddels bijna al aan haar 666ste dag (sic!). Ver voorbij Driekonin-

genavond, de twaalfde dag na Kerstmis.

En toch heeft corona ervoor gezorgd dat de bekende Brugse car-

toonist Marec in zichzelf iets moois

ontdekt heeft, met name dat hij

ondanks deze gezondheidscrisis

positief in het leven staat. Met een

negatieve test! Heeft het te maken

met het feit dat Marec op dezelfde

dag verjaart als W. A. Mozart? Bei-

den zijn op 27 januari geboren, zij

het met precies 200 jaar verschil. De

ene in 1756 in Salzburg, de andere

in 1956 in Brugge. Marecs zwangere

moeder speelde piano en was een grote fan van Amadeus. Een toeval?

Het overtuigt ons dat muziek niet alleen de zeden verzacht maar

zowaar het voedsel van de liefde is. Is het u niet opgevallen dat de

cartoons van Marec niet meer zo cynisch en bijtend zijn als vroeger?

Hij is milder geworden, al blijven zijn tekeningen raak commentaar

geven bij de actualiteit. In een openhartig gesprek met onze krant

bekent de cartoonist ons dat corona hem nieuwe inzichten bezorgd

heeft. Er is al genoeg bagger op de sociale media, een tekenaar moet

daar niet nog een schepje bovenop doen. Waar al die virtuele vuilbek-

kerij en (religieus) fanatisme toe leiden kunnen, toont de ook bij ons

razend populaire Zuid-Koreaanse Netflix-serie ‘Hellbound’ dezer da-

gen op een bloedstollende manier in onze huiskamers aan.

Marec ziet het ‘Licht’ in deze kerstperiode, ook de vaccinatiebereid-

heid van de Bruggelingen is hoopgevend in deze donkere tijden. 94

procent van onze stadsgenoten heeft een tweede prik gekregen, 37

procent al een boosterprik. Nu nog de resterende niet-gevaccineerde

Bruggelingen overtuigen en dan komen er weer voldoende bedden vrij

op Intensieve Zorgen, zodat onze twee Brugse ziekenhuizen de vele

uitgestelde operaties eindelijk kunnen uitvoeren. Dat zal Brugse levens

redden.

Brugse levens redden
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Muziek is het
voedsel van de
liefde
_________

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

Na een strijd van zeven maanden, met

kleine stapjes vooruit en af en toe ook een

paar stappen achteruit, is Jurgen Rosseel

(47) net op tijd thuis om Kerstmis te vie-

ren samen met zijn geliefden. De weg

naar volledig herstel is nog lang maar wie

Jurgen een beetje kent, weet dat hij geen

opgever is. “Opgeven staat gewoonweg

niet in ons woordenboek”, zegt zijn vrien-

din Cindy Cogge (46), weliswaar met een

knik in haar stem. “Wat Jurgen doorstaan

heeft, dat wens ik mijn ergste vijand niet

toe. Zijn leven heeft een paar keer aan een

zijden draadje gehangen.”

Het was voor zijn werk dat Jurgen zich in

mei liet testen. Voor de zoveelste keer al.

“Omdat hij veel op en af reist naar Italië

was Jurgen heel voorzichtig. Ook bij zijn

terugkeer liet hij zich altijd meteen tes-

ten”, vertelt zijn broer Bart (46). Jurgen

behoorde tot de risicogroep, maar was in

mei nog niet gevaccineerd. De eerste prik

zou hij een week later pas krijgen. “De

eerste dagen was hij niet echt ziek, maar

op dag vijf kreeg hij plots last van een

zware hoest. Vierentwintig uur later lag hij

in het ziekenhuis aan een beademingstoe-

stel, in een kunstmatige coma”, aldus

Bart. In die periode mocht zijn broer am-

per bezoek krijgen. “Dat waren bange mo-

menten”, zeggen ook Joris Rosseel (69) en

Martine Mus (68), de ouders van Jurgen

en Bart. “Jurgen is een paar keer door het

oog van de naald gekropen, maar ze heb-

ben in het ziekenhuis alles voor hem ge-

daan wat ze konden. Wij hebben gebeden

dat hij er weer door zou komen.”

Ook Bart is daar altijd blijven in geloven.

“Jurgen is een beer van een vent. Dat sterke

lijf heeft zijn leven gered. Het mooie is:

toen hij na die twee maanden coma zijn

ogen voor het eerst weer opendeed, waren

zijn tweelingzoontjes Jordy en Jary erbij.

Dat was op 9 juli – hun verjaardag”, glim-

lacht Bart.

EREHAAG BIJ THUISKOMST

Zijn talrijk opgetrommelde vrienden, fami-

lie en collega’s vormden bij zijn thuiskomst

in de Sint-Arnolduslaan een erehaag voor

Jurgen. “Als eerbetoon voor de strijd die hij

al geleverd heeft, en ook opdat hij zou be-

seffen dat we er met z’n allen voor hem

zijn. Jurgen is onze held.”

Een held overmand door emoties. “Ik had

dit niet verwacht, neen. Machtig. Zelfs mijn

zus is speciaal afgekomen uit Durbuy”,

glundert Jurgen. Er wacht hem nog een

lange revalidatie, maar ondertussen kan hij

alweer stappen. “Ongelofelijk van hoe ver

N A G E V E C H T V A N Z E V E N M A A N D E N T E G E N 

“Paar keer door 
SINT-MICHIELS Na zeven helse

maanden in het ziekenhuis,

kreeg Jurgen Rosseel dinsdag de

verrassing van zijn leven: vrien-

den en familie stonden hem bij

zijn thuiskomst met spandoeken

en confetti op te wachten in de

straat. “Corona is een vies beest,

maar onze held heeft gewon-

nen.”

DOOR WIM KERKHOF
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hij al is teruggekomen”, zegt zijn broer

Bart. “En dat allemaal puur op wilskracht.”

“Jurgen is een vechter”, beaamt zijn vrien-

din Cindy. “Een van de eerste dingen die

hij tegen me zei toen hij uit zijn coma ont-

waakte, was: met Kerstmis wil ik weer kun-

nen stappen. We gaan dan altijd naar ons

huisje in Achouffe.”

Cindy wil er nog eens op hameren dat het

virus echt geen lachertje is. “Ik begrijp die

tegenkanting niet. Alstublieft mensen, laat

je toch vaccineren. Doe het voor jezelf. Doe

het voor je naasten. Want geloof me: geluk

kan in een vingerknip omslaan. Jurgen is

de meest levenslustige man die ik ken, en

plots lag hij daar. Ik heb mij in die periode

enorm machteloos gevoeld, maar ben het

ziekenhuispersoneel wel heel dankbaar dat

ze zo goed voor mijn schat gezorgd heb-

ben. De liefde van je leven zo van de ene

dag op de andere moeten achterlaten in

het ziekenhuis, da’s hard. Keihard. Maar

we wisten dat hij er weer door zou komen.

Ook al komt hij van ver.”

Ondertussen heeft Jurgen zijn eerste kilo-

metertje reeds achter de rug. “Mijn han-

den, da’s nog een ander verhaal: in het

ziekenhuis zeiden ze dat ik ze misschien

nooit meer zal kunnen gebruiken. Maar je

zal zien dat ze ongelijk zullen krijgen”,

klinkt het overtuigd. 

MANUSJE-VAN-ALLES

“Net voor hij ziek werd, had hij nog een

nieuwe houtbewerkingsmachine gekocht

om samen met een vriend meubeltjes te

maken. Jurgen is zo’n manusje-van-alles,

hij kan ook uitstekend lassen”, vertelt zijn

broer Bart. “Als Jurgen zijn handen nooit

meer zou kunnen gebruiken, zou dat voor

hem een ramp zijn.”

Van die eerste maanden in het ziekenhuis

heeft Jurgen niets beseft. “Gelukkig maar.

Het was alleen wel vreemd om wakker te

worden met al die baxters in mijn lijf.”

Het warme welkom dat hij kreeg bij zijn

thuiskomst, zal Jurgen zich nog lang heu-

gen. Er barstte een daverend applaus los

toen hij met zijn vriendin Cindy de hoek

om kwam gewandeld. “Al die aandacht

voor onze Jurgen is hartverwarmend, en na

die zware periode konden we zo’n opsteker

goed gebruiken. Dat hier zoveel volk voor

hem op straat staat, toont ook hoe onze

Jurgen is: hij zou eerst een ander uit de

nood helpen en dan pas zichzelf. Iedereen

ziet hem graag, ook zijn collega’s en zijn

vrienden van de krachtbal. Hij ontving on-

dertussen al tientallen kaartjes”, zeggen

zijn ouders. Ze zijn maar wat blij met de

goede afloop. “De eerste keer dat we Jurgen

weer zagen stappen, was een emotioneel

moment. En deze kerst kunnen we einde-

lijk weer allemaal samen zijn. Ons gezin

hing al goed aaneen, maar dit heeft onze

band nóg sterker gemaakt”, klinkt het.

C O R O N A W A C H T J U R G E N W A R M E T H U I S K O M S T

het oog van de naald gekropen”

Vrienden, familieleden en collega’s bezorgden Jurgen een onvergetelijke thuiskomst. (foto's WK)

_________

“Wat Jurgen
doorstaan heeft,
dat wens ik 
mijn ergste
vijand niet toe”
VRIENDIN CINDY COGGE 

_________

Jurgen was duidelijk zeer geëmotioneerd 
door het warme onthaal.
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BRUGGE Momenteel liggen er 40 covid-
patiënten in het AZ Sint-Jan, 17 van hen
op de afdeling Intensieve Zorgen. Dat
meldt algemeen directeur Hans Rigauts.
De helft van de patiënten is niet gevac-
cineerd. Door die toevloed aan covid-
patiënten zijn slechts acht van de vijf-
tien operatiezalen operationeel en
moeten 47 procent van de niet-dringen-
de operaties uitgesteld worden.
In het AZ Sint-Lucas zijn er 23 patiënten
wegens covid gehospitaliseerd, vijf van
hen liggen op Intensieve Zorgen. Daar-
door is de helft van de IZ-bedden bezet
en dienen er ook operaties uitgesteld
te worden. “De laatste dagen merken
we dat de instroom van nieuwe patiën-
ten ten overstaan van de uitstroom
opnieuw aan het toenemen is”, stelt
directeur Niko Dierickx.

BOOSTERPRIK

Inmiddels kregen al 37.000 Bruggelin-
gen een boosterprik, dat is 37,6 procent
van de Bruggelingen. “We zitten 4
procent hoger dan het Vlaams gemid-
delde”, zegt Mathijs Dumarey van het
Brugs Vaccinatiecentrum, dat zich voor-
bereidt om in januari versneld een
boosterprik te geven aan alle Bruggelin-
gen nu de regering de intervallen tus-
sen tweede prik en boosterprik verkort
heeft. “We zijn er klaar voor, dat zal
lukken. We zullen opschalen, want nu
wordt er slechts vijf dagen op zeven
ingeënt. We moeten hiervoor zelfs niet
in de kerstvakantie open blijven, dat is
trouwens te kort bij voor de uitnodigin-
gen. Wij vaccineren tot en met 23 de-
cember, ook op woensdag 29 decem-
ber en heropenen vanaf 4 januari op
volle capaciteit.” (SVK)

Bijna de helft van de
operaties uitgesteld

63 COVIDPATIËNTEN IN ZIEKENHUIS

BRUGGE ACTUEEL
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