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MENS & DIER OP PAPIER VZW (MENDOP VZW)

BRUGG E

Mens & Dier op papier vzw is een erfgoedvereniging, op-

gericht in 2008 die zich toespitst op de relatie tussen 

mens en dier. Dierenerfgoed verzamelen, bewaren en 

toegankelijk maken is hun kernopdracht. Het bronnen-

materiaal richt zich op alle omgangsvormen tussen men-

sen en dieren doorheen de tijd: van de jacht en visvangst 

tot de veeteelt en troeteldieren.

Het dierenarchief van Mendop bevat in de eerste plaats 

papieren erfgoed: boeken, tijdschriften, briefwisseling, 

prenten, foto’s. Ook voorwerpen zoals vogelkooien, muil-

korven of schilderijen zullen er een plaats krijgen. De pa-

pieren collectie van Mendop wordt in het Stadsarchief 

van Brugge bewaard. Onder meer dankzij een website 

en tentoonstellingen kan het publiek kennismaken met 

hun werk.

Mendop werkt naar aanleiding van Erfgoeddag 2014 sa-

men met Luc De Vlieghere (°1935) uit Izegem. In 2012 

schonk hij het archief van zijn familiebedrijf De Poorter 

- De Vlieghere aan Mendop vzw. Na 100 jaar werd het 

bedrijf stopgezet en omvatte zijn collectie onder meer 

duizenden oude duivensportkranten, gespreid over 70 

verschillende titels!

GRENZELOOS 
Begin twintigste eeuw maakte de duivensport snel op-

gang, liet men duiven deelnemen aan internationale 

wedvluchten. Naast firma’s voor allerlei duivensportbe-

nodigdheden ontstonden ook tientallen gespecialiseer-

de duivenperiodieken. Zo lanceerde Abdon De Poorter in 

1906 de duivensportkrant ‘De Vlaamsche Duif’. Vandaag 

blijft van de papieren variant van de duivensportpers bij-

na niets meer over. Het krantenimperium van de duif is 

bedreigd dierenerfgoed.

IN DE KIJKER
R oude duivensportkranten en -tijdschriften uit België 

en omstreken (schenking Luc De Vlieghere)

R archiefbronnen en voorwerpen ringenfabriek  

en duivensportfirma De Poorter - De Vlieghere 

(1891-1991) uit Izegem
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‘De Luchtbode’ (Gent) en ‘De Vlaamsche Duif’ (Izegem) zijn maar enkele van de tientallen 
duivensportkranten die in België hebben bestaan. Mendop hoopt van dit verdwijnend  

dierenerfgoed een zo volledig mogelijke collectie aan te leggen. 


