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Samen met collega Pieter Keereman is 
Dominique Mortier verantwoordelijk voor de 
aankoop van de anderstalige collectie voor 
volwassenen in Hoofdbibliotheek Biekorf en  
de vier grote filialen.

De Openbare Bibliotheek Brugge kon een 
belangrijke bibliofiele boekencollectie rond 
Michel De Ghelderode aankopen. Het gaat 
om de verzameling van Bruggeling Peter 
Simoens, die alle originele uitgaven bevat en 
bovendien in perfecte staat is. 
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Interview

PIETER GAUDESABOOS

2022 was een feestjaar voor Pieter Gaudesaboos. 
Met Een zee van liefde won hij de eerste Boon voor 
kinder- en jeugdliteratuur én de Zilveren Griffel. 
Jeugdbibliothecaris Lut Belaen had een gesprek met 
hem over zijn voorbije 20 jaar als kinderboekenmaker. 
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Bijna 20 jaar geleden contacteerde ik jou met de vraag 

om onze brochure voor het Jeugdboekenfeest te 

ontwerpen. Je was toen een beginnende vormgever. Het 

was waarschijnlijk één van je eerste opdrachten?
“Dat was voor het Jeugdboekenfeest in 2003, inderdaad. 
Het jaar daarvoor had ik voor Brugge Culturele Hoofdstad 
de illustraties gemaakt voor ‘Kabba’, een wandelgids voor 
kinderen. Ik herinner me nog dat ik naar de bibliotheek 
kwam met de vraag of ik een rondleiding mocht geven 
aan de hand van dat boekje. Ik vond dat toen ontzettend 
spannend. Het was mijn allereerste Jeugdboekenweek-
event. In 2003 heb ik dan jullie brochure vormgegeven, en 
in datzelfde jaar is mijn debuut Roodlapje verschenen.”

Een zeer verrassend debuut! Toen ik je eerste boeken 

aankocht, wist ik niet waar ik ze moest plaatsen. Waren 

het prentenboeken? Kinderboeken? En voor welke leeftijd 

dan? Ik vermoed dat jij als maker daar niet echt mee 

bezig was?
“Dat klopt. Ik was opgeleid als grafisch vormgever en 
ik kende de boekenwereld niet. Ik heb me gesmeten en 
los van alle regels mijn ding gedaan. Juist daarom is 
Roodlapje niet alleen mijn eerste, maar tegelijk mijn meest 
experimentele boek. Aanvankelijk verkocht het niet goed. 
Tot het op de shortlist van de Gouden Uil stond. Van de 
ene dag op de andere lag het in alle winkels en zagen we 
de verkoop stijgen. Door te starten met een experimenteel 
boek dat veel aandacht krijgt, kan je daarna langzaam 
zoeken hoe je je publiek kan vinden en daarin ook 
variëren. Ik maak boeken waarvan ik weet dat ze een ruim 
publiek zullen bereiken, maar evengoed boeken voor een 
nichepubliek.”

Die variatie zie je niet alleen in je eigen werk, maar ook in 

je samenwerkingen met schrijvers. Hoe moet ik me zo’n 

samenwerking voorstellen? Is dat een ander proces dan 

wanneer je alleen een boek maakt?
“Het leukste aan een boek maken is voor mij het idee 
bedenken. Dat wil ik altijd zelf doen. Op zich is het proces 
dus niet zo anders. Ik start met een idee voor een verhaal. 
Als er om dat verhaal te vertellen veel tekst nodig is, 
ga ik op zoek naar een schrijver. Zo heb ik al enkele 
boeiende samenwerkingen gehad met Lorraine Francis. 
Ik heb haar in mijn studententijd leren kennen tijdens een 
uitwisselingsproject in Ierland en het klikte meteen. Ik hou 
van haar schrijfstijl, van de humor in haar taal. Concreet 
gaan we als volgt te werk: ik bedenk een verhaal, zij 
schrijft een tekst in het Engels, en dan sleutelen we aan de 
illustraties en de teksten tot het geheel klopt. Haar Engelse 
tekst wordt dan vertaald in het Nederlands, en soms nog 
in andere talen. Het klinkt als een omslachtige manier om 
tot een boek te komen, maar Lorraine is iemand met wie 
ik ontzettend graag samenwerk. En dan bedoel ik echt 
samenwerken. Ik zou het niet fijn vinden om een tekst te 
illustreren die al volledig af is.”
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In je bekroonde boek Een zee van liefde steekt Pinguïn de 

oceaan over om Beer te vertellen dat hij verliefd is. Hoe 

is het idee voor dit verhaal gegroeid? Als lezer had ik het 

gevoel dat die boodschap over de onwaarschijnlijke liefde 

echt gebracht moest worden. Had je dat voor ogen?
“Had je me vijf jaar geleden gezegd dat ik een boek ging 
schrijven over liefde, ik ging je absoluut niet geloofd 
hebben. Het is door een gesprek met mijn dochter die toen 
5 was, dat ik het idee voor het boek kreeg. “Kun je verliefd 
worden op iemand die helemaal anders is dan jijzelf?”, 
vroeg ze zich af. Ik vond dat op zich een mooie kinderlijke 
vraag. En toen draaide ze het om: “Kun je ook verliefd 
worden op iemand die helemaal hetzelfde is?” Liefde is zo 
complex en tegelijk ook zo eenvoudig. Je kan er heel veel 
dure woorden voor gebruiken, maar als je het herleidt tot de 
essentie is dat heel simpel: twee mensen die graag samen 
zijn.”

Hoe werk je zo’n idee dan concreet uit?
“Ik wou twee figuren creëren die heel verschillend zijn. 
Pinguïn is heel rationeel, gedrongen en angstig. Die 
verliefdheid is echt een last op zijn schouders. Hij gaat naar 
Beer voor een oplossing. Die is zorgeloos, groot, extravert, 
en begrijpt aanvankelijk niet wat liefde is. Het verhaal 
speelt zich af tijdens een heerlijk warme zomer. Zo’n 
zorgeloze studententijd-zomer. Ik zag het van bij het begin 
heel filmisch voor me. Er gebeuren geen spectaculaire 
dingen, maar in vele kleine, alledaagse dingen zie je welke 
evolutie Pinguïn en Beer doormaken. Ik wist dat ik, om zo’n 
evolutie te tonen, tijd ging nodig hebben. Dus ik heb van 
bij het begin aan de uitgever gezegd dat ik een boek van 
80 pagina’s wou maken en daar de nodige tijd wou voor 
nemen. Ik kan sowieso niet goed werken met deadlines. 
Ik wil mezelf de tijd geven om bij te schaven tot alles 
klopt. Doorgaans werk ik van augustus tot december aan 
een eerste versie. Die laat ik een paar maanden liggen 
om er emotioneel wat van los te komen. En dan bekijk 
ik die versie opnieuw, pas aan, verander kleuren,… Het is 
ongelooflijk hoeveel beter de nieuwe versie dan is, gewoon 
omdat je er een paar maanden afstand van genomen hebt. 
Tot slot kom ik op een punt waarvan ik weet: verder kan ik 
niet geraken. Hier moet ik het lossen.”

INTERVIEW
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En dan word je beloond met zowel de Boon als de 

Zilveren Griffel! Heeft dat een groot effect gehad?
“Ja, zeer groot. Het fijnste voor mij is om te zien dat het 
boek het zo goed doet. Plots wil iedereen het lezen. Het 
toffe van die prijs is ook dat je boek een langere periode 
aandacht krijgt. Doorgaans is een boek na een half jaar 
al ‘oud’. Ik snap wel waarom dit boek gewonnen heeft, en 
mijn andere boeken niet. Het spreekt een zeer ruim publiek 
aan. Als ik signeer, merk ik dat het boek even vaak gekocht 
wordt voor volwassenen. Of iemand vertelde me dat zijn 
moeder er mee bezig is in het rusthuis. Het is zo breed 
dat iedereen er wel iets uit kan halen. Toch geeft het mij 
energie om verschillende soorten boeken te blijven maken. 
Zowel nicheboeken als boeken voor een ruim publiek.”

Hoor ik daar al nieuwe plannen?
“Ik heb altijd veel nieuwe plannen. Voor boeken, maar ook 
voor kortfilms. Van Klein verhaal met een hart, het boek dat 
ik met Elvis Peeters maakte over adoptie, wordt een stop-
motion gemaakt. Wat zit er in die kist wordt een klassieke 
animatiefilm. Ik ben hiervoor zelf naar productiehuizen 
gestapt, ook vanuit het idee dat een boek na zes maanden 
‘op pensioen’ is. In een animatiefilm kan je bovendien nog 
veel breder gaan en nog meer dingen toevoegen dan in een 
boek. Wat zit er in die kist is intussen tien jaar oud. In die 
tien jaar ga je dingen anders aanpakken. Zo blijft het boek 
leven en wordt het niet afgeschreven.”

En Een zee van liefde? Mogen we daar ook een kortfilm 

van verwachten? 
“Dat zou fantastisch zijn. Het boek leent zich ertoe, dat is 
zeker.”

Wij kijken alvast uit naar je nieuwe projecten!

I N  SEPTEMBER  VERSCH I JNT  B I J  LANNOO

HET  GROTE  BOEK 
VAN  MANNETJE  KOEK



8

MOO ISTE  PR I VÉCOLLECT I E  ROND 
M ICHEL  DE  GHELDERODE  GAAT 

NAAR  BRUGSE  B I B L IOTHEEK

Terug 
in 

de tijd
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Michel De Ghelderode
Michel de Ghelderode, 1898-1962, pseudoniem van Adé-
mar Adolphe Louis Martens, was een Franstalige auteur 
van Vlaamse origine. Hij schreef meer dan zestig toneel- 
stukken, honderd verhalen en talrijke kronieken en artikels 
over kunst en folklore. Hij was verbonden aan het Vlaam-
sche Volkstoneel, een rondreizend theatergezelschap dat 
tijdens het interbellum een belangrijke inbreng had in het 
Vlaamse culturele leven. Zijn stukken, geschreven in het 
Frans, werden daar vaak in primeur opgevoerd in het  
Nederlands. Ook in Brussel en Parijs kenden zijn toneelstuk-
ken een groot succes. Vanaf 1924 was de Ghelderode ook 
actief als journalist bij o.m. de Oostendse liberale krant Le 
Carillon. Het werk van De Ghelderode kenmerkt zich door 
het volkse karakter, het groteske en het macabere. Hij was 
bevriend met o.a. James Ensor en wordt in één adem ge-
noemd met zijn tijdgenoten Maurice Maeterlinck, Georges 
Rodenbach en Emile Verhaeren. 

De mooiste de Ghelderodeverzameling in privébezit
De collectie die de bibliotheek aankocht van Peter Simoens 
bevat 385 stukken, verzameld tussen 1989 en 2019. De 
passie van de verzamelaar, gekoppeld aan zijn grote 
inhoudelijke kennis, heeft ervoor gezorgd dat dit veruit de 
mooiste de Ghelderodeverzameling in privébezit is. Ze 
bevat alle originele uitgaven, zowel in het Frans als in het 
Nederlands, evenals alle bibliofiele uitgaven en belangrijke 

vertalingen, met een tiental extreem zeldzame en gezochte 
exemplaren. De collectie bevat ook etsen, litho’s, tekeningen, 
foto’s, muziek en  geluidsfragmenten. Alle werken zijn in 
perfecte staat. De auteur maakte een uitgebreide inventaris 
op van zijn verzameling. 

Belang voor Brugge
De Ghelderode is geboren in Elsene, gestorven in 
Schaarbeek en werkte meer dan 20 jaar als ambtenaar 
in Schaarbeek. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel 
werd in 1968 - na een schenking door de weduwe - een 
kabinet Michel de Ghelderode opgericht. Desondanks is 
het niet vreemd dat Peter Simoens, verzamelaar van de 
collectie, Brugge als thuisplek aanwees. Brugge was voor 
de Ghelderode immers de plaats waar zijn hart lag. Zijn 
beste vrienden woonden er. Hij was vaak te gast bij Marcel 
Wyseur, een Brugs advocaat en dichter. Hij ontmoette 
Wyseur voor het eerst in 1923, naar aanleiding van ‘Le 
Prix de la Renaissance d’Occident’ die hij ontving voor zijn 
theaterstuk Oude Piet. Wyseur stond o.m. model voor het 
hoofdpersonage in de roman L’Homme à la moustache d’or 
van de Ghelderode en het decor van het stuk Mademoiselle 
Jaïre zou het zicht zijn vanuit de logeerkamer bij Wyseur. 
Ook zijn arts, de kunstminnende dokter Louis de Winter 
kon hij tot zijn vrienden rekenen. Het stuk Le Cavalier 
bizarre werd aan hem opgedragen. Notaris Van Coillie en 
kunstenaars Armand Jamar en Albert Goethals behoorden 

De Openbare Bibliotheek Brugge kon een belang- 
rijke bibliofiele boekencollectie rond Michel De 
Ghelderode aankopen. Het gaat om de verzameling 
van Bruggeling Peter Simoens, die alle originele 
uitgaven bevat en bovendien in perfecte staat is. 
Literatuurhistoricus en verzamelaar Peter Simoens 
deed zijn passie voor de Frans-Belgische literatuur 
in Brugge op tijdens de lessen Frans aan het Sint-
Lodewijkscollege. Deze band was, samen met de 
kwaliteit van de erfgoedwerking van de bibliotheek, 
een belangrijke motivatie voor hem om de collectie 
als een fonds in de Brugse bibliotheek onder te 
brengen.

TERUG IN DE TIJD
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eveneens tot zijn entourage. Michel de Ghelderode voerde 
jarenlang correspondentie met Suzanne de Giey, een 
Brugse Franstalige schrijfster wiens bibliotheek in de 
vorige eeuw ook een nieuwe thuis kreeg in de Openbare 
Bibliotheek.

Deze Brugse vriendschappen zijn duidelijk zichtbaar 
in de de Ghelderodeverzameling onder de vorm van 
opdrachten en begeleidende stukken én in de uitgebreide 
correspondentie van de auteur die bewaard is gebleven en 
uitgegeven werd door hoogleraar en de Ghelderodekenner 
Roland Beyen.

Brugge was bovendien een bron van inspiratie voor veel 
verhalen en romans. Het spookhuis in de Spanjaardstraat, 
Brugse zotten, het pax-beeld op de binnenplaats van 
het oud Sint-Janshospitaal,… stonden allemaal decor in 
zijn oeuvre. Een deel van zijn werk werd ook in Brugge 
uitgegeven. Hij publiceerde in Journal de Bruges, bij 
uitgeverij Graphica, Desclée de  Brouwer en A.G. Stainforth. 
In 1947 publiceerde Stainforth Voyage autour de ma 
Flandre tel que fit aux anciens jours messer Kwiebe-
Kwiebus philosophe des dunes van de Ghelderode. Dit 
werk verscheen voor het eerst in 1926 bij La Renaissance 
d’ Occident. Nadat in 1943 een ouder werk van hem een 
succesvolle herdruk kende, polste de Ghelderode bij de 
Brugse uitgever Stainforth of hij interesse had om Kwiebe-
Kwiebus te herdrukken. Toen bleek dat dit het geval was 

en dat Stainforth het werk luxueus zou uitgeven, was de 
Ghelderode de uitgever zeer dankbaar. Het gedicht Bruges 
was een uiting van zijn dankbaarheid. Hij schreef de tekst  
in kalligrafisch schrift op bibliofiel papier. Het originele 
handschrift van deze tekst behoort ook tot de collectie.

De collectie wordt als fonds opgenomen in de 
erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge en 
ontsloten via de catalogus. Om ze in de kijker te zetten, 
organiseert de bibliotheek in 2023 - 125 jaar na de 
geboorte van Michel de Ghelderode - een tentoonstelling.
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DOMINIQUE MORTIER, 
COÖRDINATOR ANDERSTALIGE 
COLLECTIE FICTIE
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Samen met collega Pieter Keereman is Dominique 
Mortier verantwoordelijk voor de aankoop van 
de anderstalige collectie voor volwassenen in 
Hoofdbibliotheek Biekorf en de vier grote filialen 
(Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels). 
De andere filialen bieden geen anderstalige boeken 
aan in hun collectie. Terwijl Pieter de Duitse, Spaanse 
en Italiaanse collectie voor zijn rekening neemt, focust 
Dominique op Engels en Frans. Dat doet ze overigens 
ook voor de beperkte collectie Frans- en Engelstalige 
prenten- en jeugdboeken in Jeugdbibliotheek Biekorf.
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DOMINIQUE MORTIER

In de bib vind je dus enkel boeken in die vijf Europese 

talen?
“Wat fictie voor volwassenen betreft, is dat inderdaad 
het geval. Al vormen de e-boeken die je via CloudLibrary 
kan lenen daar wel meteen de uitzondering op. Het is 
Cultuurconnect, de Vlaamse organisatie die bibliotheken 
ondersteunt, die beslist over de collectie in Cloudlibrary. 
We zijn blij dat er nu ook Oekraïense e-boeken aangeboden 
worden, maar eigenlijk past dit niet in ons eigen 
aankoopbeleid. Wij beperken ons tot de vijf traditionele 
West-Europese talen.”

Er worden in Brugge toch meer dan vijf talen gesproken?
“Dat is zeker het geval. Al moeten we dat ook wat kaderen. 
In 2021 was 13,7 procent van de Brugse bevolking van 
niet-Belgische herkomst. Daarvan maken de Nederlanders 
de grootste groep uit. De top vijf wordt vervolledigd 
door mensen uit Roemenië, ex-Joegoslavië, Rusland en 
Frankrijk. In absolute cijfers valt het mee, maar er worden 
zeker meer dan vijf talen gesproken in Brugge.”

“Het is een moeilijk verhaal. Je moet de taal en cultuur 
genoeg kennen om het kaf van het koren te kunnen 
scheiden. En dan is er natuurlijk het financiële plaatje 
dat ervoor zorgt dat je niet voor elke taal een collectie 
kan aanleggen. E-boeken zijn een stuk goedkoper, maar 
die markt is beperkt en dan moet de uitgeverij nog 
akkoord gaan dat je ze uitleent. We hebben ook rondom 
ons gekeken en zelfs in Brussel bieden ze maar een 
beperkte collectie Arabische boeken aan. Zeker voor de 
Brugse context blijft onze keuze voor vijf talen daarom te 
verantwoorden.”

Welke boeken komen dan in de collectie?
“Sowieso moet het om boeken gaan die oorspronkelijk in 
die taal verschenen. Zo gaan we geen Hugo Claus in het 
Frans of Engels kopen. Voor de rest gaan we voor een mix 
van populaire boeken en de literaire hoogvliegers. Daarbij 
stemmen we het aankoopprofiel af op het lezerspubliek 
en dat verschilt per taal. Veel jongeren lezen Young Adults 
of Instagrampoëzie in het Engels, wisselen met hashtag 
#BookTok Engelstalige leestips uit op TikTok, terwijl we 
een ouder publiek hebben dat romantische streekromans 
in het Frans leest. Die leesvoorkeuren reflecteren zich in de 
collectie.”

Wij hadden anders durven zweren dat we toch ook al 

andere talen hadden zien opduiken in de bibcollectie?
“Oh, maar dat is zeker zo. Je kan in de bib zeker een cursus 
Roemeens vinden. En zelfs nog veel meer andere talen, 
maar dan hebben we het niet meer over fictie en dan wordt 
het een ander verhaal. 

Daar hebben we het graag een volgende keer over.
Bedankt!

BINNENKIJKEN



In het 
kort

DVD'S UIT MAGAZIJN VIA MUZIEKBALIE
Voortaan kan je dvd’s die in het magazijn bewaard 
worden via de muziekbalie aanvragen. Je kan die dvd’s 
daarna ook gewoon zelf uitlenen en inleveren aan de 
zelfuitleenbalie. Voorheen moest je de dvd aanvragen in 
de leeszaal, waar ze de dvd voor jou uitleenden en waar 
je de dvd achteraf ook moest terugbrengen.

SAMENLEESGROEP NU OOK IN ASSEBROEK EN 

SINT-ANDRIES
De bib organiseerde eerder al een samenleesgroep 
in Sint-Jozef, Sint-Kruis, Sint-Pieters en Sint-Michiels. 
Vanaf dit najaar worden ook Assebroek (DC Ter Leyen, 
Kroosmeers 1) en Sint-Andries (DC Meulewech, 
Kosterijstraat 40) aan dat lijstje toegevoegd. 

TOPSTUKKEN UIT ONZE ERFGOEDCOLLECTIE IN 

GRUUTHUSEMUSEUM 
Om de drie maanden worden nieuwe bruiklenen van 
de Openbare Bibliotheek Brugge tentoongesteld in het 
Gruuthusemuseum. Vanaf november kan je er o.a. De la 
ruyne des nobles hommes et femmes bewonderen, een 
Franse vertaling van de tekst van Giovanni Boccaccio, 
in 1476 gedrukt door Colard Mansion. Het is zijn eerste 
gedateerde druk en vertoont nog veel gelijkenissen met 
een handschrift.   

VOLG DE BRUGSE BIB OP TIKTOK
Steeds meer jongeren vinden leesinspiratie via TikTok. 
Met de hashtag #BookTok of #BoekTok delen ze hun 
favoriete leestips. Sinds deze zomer heeft ook de Brugse 
bibliotheek een eigen TikTok-kanaal (@Bibbrugge). 

NIEUW 

POËZIEWANDELING VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS
Vanaf september ontvangen we weer tal van Brugse 
klassen in de hoofdbibliotheek en de filialen. Ons aanbod 
voor scholen krijgt geregeld een update. Nieuw dit 
schooljaar is o.a. een laagdrempelige poëziewandeling 
voor leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair. 
Alle info over ons scholenaanbod vind je op brugge.
bibliotheek.be/onderwijs.
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Oog 
in 
oog



Veerle Lambrecht geeft les in het vijfde leerjaar. We 
treffen haar met haar leerlingen in de bibliotheek 
van Dudzele.

We komen zeker één keer per maand met de klas naar 
de bibliotheek. Meestal om boeken te ontlenen, maar 
we nemen ook graag deel aan projecten van de bib, zoals 
onlangs aan het erfgoedproject ‘Boudewijn en de Brugse 
beer’. Heel fijn was dat, om met de leerlingen in een Brugs 
historisch verhaal te duiken.

De leerlingen lezen een kwartier per dag, en dan lees ik 
zelf ook. Ofwel kies ik een jeugdboek, ofwel breng ik een 
boek van thuis mee. Zo zien ze dat ik ook graag lees. Die 
voorbeeldfunctie als leerkracht is toch belangrijk. Ik houd 
me in dat kwartier dus bewust niet bezig met administratie 
of verbeterwerk. 

Je kunt een boek maar met plezier uitlezen als je 
helemaal ‘in het verhaal zit’. En voor veel kinderen is dat 
een heuse opdracht. Ik probeer hen op veel verschillende 
manieren boeken aan te reiken die passen bij hun 
interesses. Ik kies titels buiten de populaire reeksen, want 
die kennen ze sowieso. We lezen mekaar vaak voor in de 
klas. Op die manier worden kinderen soms geprikkeld door 
een boek dat een klasgenootje gelezen heeft. Of ik lees zelf 
een stuk voor uit een boek, en stop wanneer het spannend 
wordt. Ook dat kan een motivatie zijn om het verhaal zelf 
verder te gaan lezen tot het einde.

Leesplezier naar de klas brengen is belangrijk, want het 
leesniveau gaat achteruit. We merken dat bij opdrachten 
begrijpend lezen. Het heeft vooral te maken met het 
volhouden enerzijds, en met leesbegrip anderzijds. Die 
twee hangen uiteraard samen. Als je niet leest, kan je 
niet oefenen. Het is een cirkeltje en dat probeer ik te 
doorbreken. Soms moeten ze echt eens doorbijten om een 
boek helemaal uit te lezen, bijvoorbeeld om er een korte 
boekbespreking over te maken. Of ik bied korte teksten 
aan, zoals tijdschriftartikels of teksten uit informatieve 
boeken.

Ik geef mijn leerlingen ook leestips mee voor de 
zomervakantie. Daar ben ik mee gestart op vraag van de 
ouders van één van mijn leerlingen. Zij lieten me weten dat 
hun dochter in de loop van het schooljaar via mij goede 
boeken had leren kennen, en vroegen of ik nog tips voor de 
vakantie kon meegeven. Sindsdien doe ik het wel vaker, wat 
extra leestips voorzien voor enthousiaste lezertjes!

Als je een boek zelf gelezen hebt, kan je het beter 
‘verkopen’. Ik wil meer tijd vrijmaken om zelf jeugdboeken 
te lezen en nieuwe boeken te leren kennen. Daarom doe ik 
mee aan het project ‘Verrassingen in je Valies’. De Brugse 
bibliotheek bezorgt me een pakket recente boeken op het 
leesniveau van het vijfde leerjaar, telkens met een recensie 
en enkele tips om met het boek in de klas aan de slag te 
gaan. Ik mag de boeken de hele zomervakantie houden. 
Dat zal ongetwijfeld lesinspiratie en leestips voor het 
nieuwe schooljaar opleveren.

“DE  LEERL INGEN  LEZEN  EEN 
KWART I ER  PER  DAG ,  EN  DAN 
LEES  I K  ZELF  OOK . ”

17
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Vanaf 1 december zet de Openbare Bibliotheek 
Brugge haar middeleeuwse manuscripten in de 
kijker. Samen met het Grootseminarie Brugge, de 
Universiteitsbibliotheek Gent en het Bisdom Gent 
presenteert de Brugse bibliotheek mmmonk.be. 
Op dit online platform kan je alle nog bewaarde 
middeleeuwse monastieke manuscripten van de 
abdijen van Ter Doest, Ten Duinen, Sint-Baafs en 
Sint-Pieters tot in de kleinste details bewonderen. 
Mmmonk brengt collecties van over de hele 
wereld samen in één virtuele bibliotheek via IIIF, 
een digitale innovatie. 

Dat de manuscripten ook vandaag nog een bron 
van inspiratie zijn bewijzen zes jonge kunste-
naars die voor de lancering van mmmonk.be in 
dialoog gaan met de middeleeuwse boeken. Eva 
Dinneweth is één van hen.

INSPIRATIE

Wat was je eerste indruk toen je de manuscripten zag?
“De manuscripten zijn indrukwekkend. Doordat de kleuren 
van de miniaturen zo levendig zijn is het moeilijk te 
geloven dat deze boeken zo oud zijn. Ze zijn ook best wel 
mysterieus, omdat niet veel mensen ze gezien hebben en 
de inhoud voor een leek moeilijk te ontcijferen is. Ze stellen 
echt een andere wereld voor.”

Hoe kijk je als kunstenaar naar die eeuwenoude boeken? 
“Ik was direct gecharmeerd door de prachtige illustraties, 
die kleurrijk en soms ook heel speels zijn. De aandacht 
voor detail is verbazingwekkend. Ook technisch vraag ik 
me direct af hoe ze er in slaagden om zo'n fijne en delicate 
lijnen te tekenen. Waarschijnlijk hadden de illustratoren 
een heel vaste hand. Ik was dus ook direct nieuwsgierig 
naar het technische aspect en het materiaal. De letters en 
tekeningen hebben ook een herkenbare beeldtaal.” 

Op welke manier zal je je laten inspireren door de 

manuscripten?
“Toen ik naar huis ging nadat ik de manuscripten had 
gezien, spookte de zin door mijn hoofd: 'The past is a 
foreign country.' Door de mooie illustraties kreeg ik ook 
zelf direct zin om te tekenen. Vooral De natura rerum 
liet een indruk na en wou ik nog eens openslaan op mijn 
computerscherm. Dit boek toont allerlei vreemde figuren 
en beesten die telkens in een landschap afgebeeld worden. 
De gedachte kwam ook in me op dat het landschap dat 
afgebeeld werd in de manuscripten en het landschap 
waardoor ik terug naar huis aan het lopen was, eigenlijk 
hetzelfde is, ook al ziet het er anders uit. Dus wil ik nu 
een reeks tekeningen maken waarbij ik de middeleeuwse 
manier om een landschap af te beelden toepas op een 
hedendaags landschap, met alle interessante objecten 
en figuren die je vandaag op straat kan zien. Ik wil ook 
speels omspringen met het clichébeeld dat we hebben van 
de middeleeuwen, de ridders en de heraldiek. Misschien 
maak ik door mijn beelden wel een volledig nieuw 'foreign 
country'.”
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“The past is  
a foreign country”

EVA DINNEWETH

Inspiratie

Waar haal je doorgaans inspiratie voor jouw 

kunstwerken?
“Ik werk veel met gevonden voorwerpen en door 
associatieve woord- en beeldspelletjes. Mijn directe 
omgeving inspireert mij. Veel objecten waarmee ik werk 
vind ik door toeval, en door deze associatief samen te 
plaatsen, ontstaan nieuwe connecties en ideeën. Ik probeer 
tekeningen ook op deze manier organisch te laten groeien. 
Ik begin met een vorm of een kleur en ga zo verder zonder 
al een specifiek eindpunt in gedachten te hebben.” 

Op welke manier kan deze middeleeuwse kunst nog 

actueel zijn?
“Heel veel onderdelen van deze manuscripten kunnen 
dienen als inspiratie voor het heden. Als kunstenaar denk 
ik bijvoorbeeld aan de decoratieve patronen en de manier 
waarop men in de middeleeuwen figuren en landschappen 
afbeeldde. Het is een tekentaal die nog steeds interessant 
kan zijn om te onderzoeken, zeker na de uitvinding van de 
fotografie. De manuscripten tonen de kracht van illustratie. 
De tijd en zorg die nodig was om een manuscript te maken 

is moeilijk om ons de dag van vandaag voor te stellen. 
Onze relatie met kennis en ook beelden is veel veranderd 
sinds de middeleeuwen. Deze manuscripten bieden 
een venster op een andere wereld die ons kan helpen 
reflecteren op onze eigen wereld en haar conventies.”

Tijdens de feestelijke lancering van 
mmmonk.be op donderdagavond  
1 december geven experten toelichting  
bij de collectie en het online platform en 
krijg je enkele originele manuscripten 
te zien. We gaan ook in gesprek met de 
kunstenaars die aan de slag gingen voor  
het zijproject ‘mmmonk inspireert’. 

Inschrijven kan via 
brugge.bibliotheek.be/lancering-mmmonk
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In 
de 
collectie

Lamb
Valdimar Jóhannsson

Lamb speelt zich af op een afgelegen schapenboerderij 
te midden van de weidse groene heuvellandschappen 
van IJsland. Op een dag doet het kinderloos koppel 
dat de boerderij uitbaat, een vreemde ontdekking in de 
schapenstal, wat ze aanvankelijk als een lichtpunt zien in 
hun eenzame leven. Voortdurend balanceert deze originele 
film op een dunne lijn tussen een lief sprookje en een 
donkere nachtmerrie in. Is het folk-horror of een absurde 
“deadpan” komedie? Ontdek het zelf.

The power of the dog
Jonny Greenwood

De meermaals bekroonde Netflixfilm van Jane Campion 
(naar het boek van Thomas Savage) uit 2021 zal jammer 
genoeg niet op dvd verschijnen, maar de soundtrack 
is gelukkig wel op cd verkrijgbaar. Jonny Greenwood 
(gitarist bij Radiohead) heeft in het verleden al uitstekende 
filmmuziek afgeleverd, o.a. bij films van Paul Thomas 
Anderson. De sfeervolle, soms donkere muziek, uitgevoerd 
door een klein ensemble van strijkers met piano past 
uitstekend bij de uitgestrekte landschappen van deze “anti-
western”.
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Waar dient het voor?
José Maria Vieira Mendes en Madalena Matoso

Een prentenboek voor alle leeftijden! Met heel mooie 
illustraties. Op de achterflap lees je: “Ik ben een boek dat 
graag vragen stelt. Ik hou meer van een wereld met vragen 
dan van een wereld met antwoorden omdat ik hou van 
onderzoeken en ook van verwarren.” Verwacht dus geen 
platgetreden paden of een voorgekauwd verhaal. Het boek 
doet je stilstaan bij de dingen die ons omringen met vragen 
als: Waar dient het voor? Zouden er dingen zijn die nooit 
ergens voor dienen? Heeft het zin te vragen: waarvoor dient 
een neushoorn? Het evolueert van klaar en duidelijk naar 
onzekerheid en verwarring. Zalig!

Heartstopper
Alice Oseman

De serie Heartstopper is nieuw in de jeugdcollectie. 
Het gaat om graphic novels in zwart-wit die de hele 
booktokhype mee op gang brachten. Twee jongens worden 
er verliefd op elkaar. Het is treffend getekend en echt op 
het lijf van jongeren geschreven. Er is ook een Netflix serie 
van en op webtoons.com kan je het volledig digitaal lezen 
(maar dan wel in het Engels.)

Op de rug van Bigi Kayman
Henna Goudzand Nahar en Hedy Tjin

Een voorleesverhaal voor kinderen van de lagere school. 
Kofi en Afi moeten met hun ouders als slaven hard werken 
op een plantage in Suriname. Als ze horen dat hun vader 
misschien verkocht wordt, proberen ze te vluchten naar 
het landje tussen de moerassen. Een mythische zingende 
kaaiman snelt hen te hulp. Het verhaal is realistisch maar 
tegelijk hoopvol en lijkt een goede uitvalsbasis om met 
kinderen over geschiedenis te praten.

Hare Majesteit de Queen onderzoekt
S.J. Bennett

2022 is het jaar waarin koningin Elizabeth 70 jaar op de 
Britse troon zit: een historische mijlpaal. Ze is daarbij 
de  langstzittende monarch ooit. In de reeks boeken 
van S.J. Bennett fungeert de krasse negentiger als een 
koninklijke Miss Marple. Terwijl ze haar taken vervult, 
vermoedt niemand in het koninklijk huis, de regering of het 
publiek dat de vastberaden Elisabeth haar scherpe blik en 
jarenlange ervaring inzet om mysteries op te lossen. Een 
plezier om lezen.
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Zee van rust
Emily St. John Mandel

Zee van rust wordt beschreven als een 
sciencefictionroman, maar eigenlijk doet het wat het 
belooft: het creëert een zee van rust. De roman speelt 
zich af in verschillende periodes en op verschillende 
hemellichamen, maar gaat in essentie vooral over 
menselijkheid, over eenzaamheid en verbinding. Er 
wordt op een leuke manier ook een link gelegd naar 
haar vorige roman, Het Glazen Hotel, destijds een van de 
lievelingsboeken van Barack Obama.

Costa Blanca Noord: de gezondste streek  
ter wereld  Hugo Renaerts

Recent verrijkten verschillende PassePartout-reisgidsen 
de collectie. Costa Blanca Noord: de gezondste streek ter 
wereld is er daar een van. Auteur Hugo Renaerts woont 
zelf al veertig jaar in de streek, op aanraden van zijn arts. 
Deze persoonlijke invalshoek lijkt typisch te zijn voor de 
PassePartout-boeken, maar bovenal is dit een veelzijdige 
gids, die een gevarieerde blik biedt op een bestemming 
die soms toch tegen wat vooroordelen dient op te boksen. 
Deze gids inspireert en geeft veel zin om zelf op ontdekking 
te gaan.

De wereld van de politiek eenvoudig uitgelegd

Vaak is jeugd-non-fictie interessant voor volwassenen 
om even je basiskennis van dingen op te frissen en op te 
krikken. Bij Deltas verschenen verschillende boeken met als 
titel De wereld van x eenvoudig uitgelegd die daar perfect 
voor kunnen dienen.

De middeleeuwse zomer
Gregor Dijkhuis

De middeleeuwen waren bijlange niet zo ‘middeleeuws’ 
(lees: primitief) als veel mensen denken. Dit boek biedt 
kort en bondig achtergrondinformatie, om er dan verder 
en dieper op in te gaan en te ontdekken dat deze periode 
cruciaal vorm heeft gegeven aan onze westerse cultuur 
zoals we die nu nog kennen. Een basisnaslagwerk dus.



Achterin
PRIKSTOK

Voor mijn negende verjaardag kreeg ik van mijn vader een groot cadeau. 
Een langwerpig ding, slordig ingepakt. Mijn vaders ogen gaven licht, 
waardoor ik wist dat hij tot in de vroege uren zelf iets geknutseld had. 

Uit de verpakking kwam een oude spade, afgezaagd boven het blad. Alleen 
een vet geworden steel van essenhout met een handvat eraan. AM stond er 
in het hout gekerfd, de initialen van mijn overgrootvader Arthur Moeyaert, 
de man die bij leven met de spade aardappels in zijn achtertuin had geplant. 
Net toen ik ontgoocheld wilde opkijken, zag ik waar het om ging. Onder aan 
de stok had mijn vader een vlijmscherpe spijker bevestigd. 

Een prikstok, ik had een prikstok gekregen! Het was iets wat in het echt 
niet bestond. Niet eens te krijgen in de Stock Américain. Het kwam uit mijn 
lievelingsboek, Deesje van Joke Van Leeuwen. Maar nu had ik er zelf een. 
Mijn eigen prikstok. Gemaakt uit een gebroken spade. Want wat kapot is, 
dat was in mijn vaders ogen nog lang niet verloren. 

In het boek loopt meneer Paprika met zijn prikstok door de stad op 
zoek naar rondslingerende papiertjes. Hij prikt ze op en thuis leest hij 
zijn vondsten. Prachtig vindt hij ze, al zijn ze door de prikker allemaal 
beschadigd. Er zitten gaten in. De kassabon doorprikt, het treinkaartje 
doorboord, de liefdesbrief getroffen door een krater. Maar in gedachten vult 
hij de weggevallen woorden aan.  

We wisten nooit goed wat onze vader voor werk deed. Speculoos, schreef 
mijn jongste zus in vriendjesboeken. Hertenbewaker, vertelde ik trots op 
school, want er huppelden een paar bambi’s in de tuin van de jeugdinstelling 
waar hij directeur van was. 

Intussen weet ik het wel. Hij was professioneel bewaarder. Hij zocht tot hij 
een tweede leven voor de dingen vond. Voor mensen deed hij dat ook. Het 
was zijn werk om brokken te lijmen. Een onderkomen te vinden voor oud 
zeer. Een bed voor nieuwe dromen. En als iedereen lag te slapen, schreef hij 
stiekem de gaten in getroffen mensenlevens dicht. 

LARA TAVEIRNE
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Activiteiten
in de bib



ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Leesgroep
Carine Slabbinck loodst de leesgroep van 
de Vrienden van de Brugse Bibliotheek 
door deze boeken:
• Maandag 12 september: De belofte 

van Damon Galgut
• Maandag 10 oktober: Sloop van Anna 

Enquist
• Maandag 7 november: Raam, sleutel 

van Robbert Welagen
• Maandag 5 december: Veranderen: 

methode van Édouard Louis
Iedereen is welkom om mee te 
discussiëren. 
Telkens van 14u tot 16u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І € 5 І inschrijven: 050 47 24 20 / 

valerie.logghe@brugge.be І Org. Vrienden van 

de Brugse Bibliotheek vzw

Soep & Feiten
  korte actualiteitslezingen in  

de republiek
Bij een kop dagverse soep en je 
meegebrachte boterhammen staan we 
stil bij een actueel feit. Een gastspreker 
belicht het thema met feiten, visie en 
achtergronden. De thema’s zijn divers. 
• Dinsdag 13 september met Lectrr, 

huiscartoonist bij De Standaard
• Dinsdag 18 oktober met Ann 

Vandenbroucke van IVBO 
• Dinsdag 8 november
• Dinsdag 13 december met 

politicoloog Herwig Reynaert 
Telkens van 12.15u tot 13u І Café De Republiek, 

Sint-Jakobsstraat 36 І € 5 (incl. soep) І Soep & 

Feiten is een initiatief van Vormingplus i.s.m. 

De Republiek, Openbare Bibliotheek Brugge, 

Masereelfonds Brugge І brugge.bibliotheek.be/

soep&feiten

Digitale overheidsplatformen
  digisessies in sint-andries en 

sint-jozef
Mijn Gezondheid, My MinFin en My 
Pension. Drie digitale overheidsplatformen 
waar je respectievelijk alles over jouw 
gezondheid, jouw belastingen en jouw 
pensioen terugvindt, maar die niet altijd 
even gemakkelijk in gebruik zijn. Vooral 
de toegang tot de platformen blijkt vaak 
een probleem. Tijdens deze sessie krijg 
je uitleg over die toegang en je leert ook 
wat je allemaal op de platformen kan 
terugvinden.
Donderdag 15 september om 14u in Bibliotheek 

Sint-Andries, Albert Serreynstraat 1 І Dinsdag 

8 november om 10u in Buurtcentrum De Garve, 

Pannebekestraat 33 І Gratis І Inschrijven via 

brugge.bibliotheek.be/digisessies

De Leesjury 
De Leesjury is een leesclub voor kinderen 
en jongeren waarin je een aantal boeken 
leest en er met je leeftijdsgenoten over 
kan praten. Daarna kies je je favoriet. Ben 
je tussen 4 en 18 jaar oud en hou je van 
verhalen? Schrijf je dan in als jurylid!
De bijeenkomsten vinden plaats in 
Hoofdbibliotheek Biekorf of in Bibliotheek 
De Dijk. We komen ongeveer 6 keer per 
schooljaar samen. 
Eerste bijeenkomst op vrijdag 16 september, 

17.45u-18.45u І Andere data en locaties op 

brugge.bibliotheek.be/de-leesjury І Gratis І 

Schrijf je voor 15 september in via brugge.

bibliotheek.be/de-leesjury

Gaming, voor elk wat wils
  digisessie in hoofdbibliotheek 

biekorf
Gamen is niet langer het voorrecht van 
‘nerds’ of ‘geeks’! Voor veel mensen is 
het spelen van spelletjes via computer, 
smartphone of een ander toestel een 
dagelijkse vorm van ontspanning. Er 
bestaan dan ook heel wat verschillende 
soorten games, voor verschillende 
leeftijden en met diverse thema’s… 
Anthony Geselle overloopt de genres, 
de geschiedenis en de ontwikkeling van 
games. Je maakt ook kennis met een 
aantal games: van Fortnite en Minecraft 
tot Farming Simulator en Star Citizen. Deze 
sessie wordt georganiseerd in het kader 
van het gamefestival Playtime 20.22. Na 
de uiteenzetting neemt Anthony je mee 
naar de Stadsschouwburg waar je een 
aantal games kan uitproberen.
Zaterdag 17 september, 15u-17u І Hoofd-

bibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3 І Gratis 

І Inschrijven via avansa-brugge.be І I.s.m. 

Cultuurcentrum Brugge
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Lees Meer! 
  boekenprogramma 

In het boekenprogramma “Lees Meer!” van 
de Openbare Bibliotheek Brugge interviewt 
Vrt-journaliste Ann De Bie drie auteurs 
over hun recentste werk. Op zondag 18 
september zijn Anna Enquist, Hilde Van 
Mieghem en Sholeh Rezazadeh te gast. 
Sholeh Rezazadeh kwam in 2015 
vanuit Iran naar Nederland. Met haar 
debuutroman De hemel is altijd paars 
belandde ze op de longlist van de Libris 
Literatuur Prijs en het leverde haar De 
Bronzen Uil Publieksprijs op.
Hilde Van Mieghem zou je op basis van 
haar bekende carrière niet onmiddellijk 
verwachten op de affiche van een 
boekenprogramma, maar de actrice, 
regisseur en auteur van voornamelijk film-, 
theater- en tv-scenario’s schreef met De 
drie duifkes wel degelijk een roman.
Anna Enquist is al lang een gevestigde 
naam in de literaire wereld. Haar werk is 
sterk beïnvloed door haar twee passies: 
muziek en de psychoanalyse. Die zijn 
ook in haar meest recente roman Sloop 
opnieuw van de partij: het hoofdpersonage 
is een componiste die een moeilijke jeugd 
en een woelig liefdesleven kende.
Boekhandel De Reyghere verloot van elk 
besproken boek een exemplaar onder de 
aanwezigen.
Zondag 18 september, 11u І Concertgebouw 

Brugge (kamermuziekzaal) І €9 / Vrienden van 

de Brugse Bibliotheek €6 / 65+ €8,20 / -26 €5

Reserveren: www.ticketsbrugge.be І i.s.m. 

Concertgebouw Brugge en Boekhandel De 

Reyghere

ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Cultuurmarkt 
Op zondag 18 september vindt de Jeugd-
Sport-Cultuurmarkt plaats. Na de eerste 
editie vorig jaar, bundelen Jeugd, Sport 
en Cultuur terug de krachten om het 
bruisende vrijetijdsaanbod van Brugge in 
de kijker te zetten. Kom zeker langs aan 
de infostand van de bib en ontdek ons 
uitgebreide aanbod.
Zondag 18 september van 13u tot 17u І ‘t Zand

E-mailadressen en accounts voor 
beginners

  digisessies in zeebrugge en sint-
michiels
Tijdens deze infosessie kom je te weten 
wat zogenaamde accounts zijn en hoe je 
ze kunt aanmaken. De sessie is bedoeld 
voor: 
• wie nog geen e-mailadres heeft en dit 

wil leren gebruiken.
• wie gebruik wil maken van 

verschillende diensten op het internet 
maar daarvoor een account nodig 
heeft en niet weet hoe dat werkt.

• wie al eens een account heeft 
aangemaakt of al een e-mailadres 
gebruikt, maar graag beter zou 
begrijpen wat het is en wat je er 
allemaal mee kan doen.

Maandag 19 september om 14u in Gemeen-

schapshuis Zeebrugge (Trouwzaal), Marktplein 

12 І Dinsdag 29 november om 14u in Wijk-

centrum Xaverianen, Xaverianenstraat 10 І 

Gratis І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

digisessies of 050 47 24 00

Elkaar helpen bij verlies en verdriet
  lezing door manu keirse

Je kunt op heel veel momenten in 
het leven met ernstig verlies worden 
geconfronteerd, zowel in je eigen leven 
als in je onmiddellijke omgeving. Hoe kun 
je daarmee omgaan en familie, vrienden 
en collega’s ondersteunen? Manu Keirse 
is specialist in rouwverwerking en geeft 
tijdens deze lezing tips over wat helpt, 
zowel voor mensen in verdriet zelf als 
voor hun familie, vrienden, studie- en 
werkomgeving.
Dinsdag 20 september, 19.30u І Bibliotheek 

De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, Sint-

Kruis І € 5 І Inschrijven: brugge.bibliotheek.be/

rouwverwerking І I.k.v. Knooppuntenfestival van 

Compassionate Brugge

Mijn Burgerprofiel en My e-box
  digisessies in assebroek en 

kristus-koning
Mijn Burgerprofiel is de plek waar al je 
overheidsdocumenten verzameld worden. 
Van groeipakketten tot renovatiepremies 
en certificaten voor zonnepanelen, alle 
soorten aanvragen kan je hier opstarten 
en opvolgen. My e-box is dan weer de 
elektronische brievenbus waar alle 
overheidsdocumenten naartoe gestuurd 
worden.
In deze sessie leer je inloggen op Mijn 
Burgerprofiel en in My e-box. Je komt te 
weten welke gegevens je hier kan beheren 
en hoe je ervoor kan zorgen dat je geen 
berichten vanuit de overheid mist.
Zaterdag 1 oktober om 10u in OC Patria 

(Kerklaan 37, Assebroek) І Dinsdag 13 

december om 10u in 't Werftje (Werfstraat 

88, Brugge) І Gratis І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/digisessies
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Koffiestories 
  tentoonstelling

Duik mee in de wereld van koffie en ons 
rijke koffieverleden. Van bij de plant tot in 
het kopje belichten verhalen en (hi)stories 
de weg die koffie aflegt en de handen 
en kennis die nodig zijn om te kunnen 
genieten van een heerlijk kopje. Verspreid 
over 4 locaties in de stad maak je kennis 
met de 4 grote thema's van de expo: de 
koffieplant (Oxfam Wereldwinkel), het 
koffiebranden (Hoofdbibliotheek Biekorf), 
het koffiezetten (Magdalenakerk) en het 
koffiedrinken (Vives Hogeschool).
6 oktober tot 7 november І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І Gratis І Tijdens de openingsuren van 

de bibliotheek І www.koffiestories.be

Paard en Ruiter, zoveel meer dan koffie 
  installatie

Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Koffiestories nodigen we je op zaterdag 8 
oktober uit in het fictieve koffiehuis ‘Paard 
en Ruiter’. In deze interactieve installatie 
word je via een spel van auditieve en 
visuele prikkels meegenomen in een 
bijzondere wereld, terwijl je geniet van een 
heerlijke kop koffie. Benieuwd? Schrijf dan 
snel in voor één van de vier sessies.
Zaterdag 8 oktober, om 10.30u, 11.30u, 13.30u 

of 14.30u І Hoofdbibliotheek Biekorf І Gratis І 

Inschrijven: brugge.bibliotheek.be/paard-en-

ruiter

ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

De bibliotheek organiseert dit najaar 
drie activiteiten samen met CM-
Gezondheidsacademie en Gezonde buurt. 
De focus ligt telkens op "positief denken".

Levensstijl als medicijn: je bent wat je 
denkt

  voordracht door reginald 
deschepper
We leven gemiddeld langer dan ooit 
tevoren, maar helaas zijn er ook steeds 
meer mensen chronisch ziek. Onderzoek 
toont echter aan dat je zelf heel wat 
kunt doen om chronische ziektes te 
voorkomen. Voeding en beweging spelen 
daarbij een belangrijke rol.  Wat minder 
aandacht krijgt is hoe jouw gedachten 
invloed hebben op je lichaam, en vice 
versa. In deze lezing kijkt Prof. em. 
Reginald Deschepper op basis van recent 
wetenschappelijk onderzoek naar het 
belang van wat je denkt en hoe dat effect 
heeft op je gezondheid. Hij heeft aandacht 
voor de mogelijkheden, maar eveneens 
de beperkingen, van de kracht van je 
gedachten.
Woensdag 5 oktober, 19.30u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf, Kuipersstraat 3 І € 5 / € 2 (sociaal 

tarief) І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

levensstijl-als-medicijn

Levensstijl als medicijn 
  leesgroep

Prof. em. Reginald Deschepper is 
medisch antropoloog verbonden aan 
de onderzoeksgroep Mental Health 
& Wellbeing van de Vrije Universiteit 
Brussel. Hij publiceerde het populair-
wetenschappelijke boek Je levensstijl als 
medicijn (Lannoo, 2019). Tijdens deze 
leesgroep gaat hij graag in discussie met 
mensen die het boek lazen en/of mensen 
die de lezing van 5 oktober bijwoonden.
Woensdag 26 oktober, 19.30u І Gezondheids-

bib, Oude Burg 23 І Gratis voor wie aanwezig 

was op de lezing van 5 oktober. Anderen 

betalen € 5 / € 2 (sociaal tarief) aan de ingang. 

І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

levensstijl-als-medicijn-leesgroep

Pluk je geluk
  infosessie

Wat maakt je gelukkig? Vaak geven we 
een verkeerde invulling aan wat werkelijk 
vreugde en voldoening schenkt. Dat maakt 
de zoektocht naar geluk moeilijker. Wist 
je dat je 40% van je geluk zelf in handen 
hebt? Tijdens deze infosessie neemt Erna 
Claes, doctor in de psychologie, je mee 
naar de essentie van geluk. Ze licht toe hoe 
je stap voor stap je eigen geluk vergroot. 
Woensdag 30 november, 19.30u І Hof van 

Watervliet, Oude Burg 27 І € 5 І Inschrijven via 

CM Gezondheidsacademie

De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee 
Heruitgevonden
‘De Schrijfwijzen’ is een uniek taalspel dat 
je spellingkennis en creativiteit uitdaagt. 
Dit groot dictee vindt plaats in meer dan 
100 bibliotheken in Vlaanderen, ook in 
Brugge. Zin om nog eens je schrijfkunst 
uit de schooljaren te testen? Schrijf je dan 
zeker in.
Vrijdag 7 oktober, 20u І Grootseminarie, 

Potterierei 72 І Inschrijven: brugge.bibliotheek.be/

groot-dictee-2022 І Gratis
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Wees waakzaam voor phishing of 
internetfraude

  digisessies in sint-kruis en sint-
andries
Phishing is een vorm van internetfraude: 
je ontvangt valse berichten waarbij 
geprobeerd wordt om inloggegevens, 
creditcardinformatie, pincodes of andere 
persoonlijke gegevens te achterhalen. 
Laat je niet in de luren leggen! Wees online 
oplichters te slim af en word weerbaarder. 
In deze infosessie krijg je tips om sneller 
verdachte en frauduleuze berichten te 
herkennen. Daarnaast leer je ook wat 
je kan doen als je toch slachtoffer bent 
geworden.
Woensdag 12 oktober om 19u in Bibliotheek De 

Zorge, Moerkerkse Steenweg 190 І Donderdag 

8 december om 10u in BC Den Breydel, 

Kennedypark І Gratis І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/digisessies

Online contact houden met vrienden en 
familie

  digisessie in sint-andries
Er bestaan heel wat mogelijkheden om 
via je computer, smartphone of tablet 
contact te houden met vrienden en familie. 
In deze digisessie gidst Kristof D’hanens 
(Appstublieft) je door de wereld van 
sociale netwerken en berichtenapplicaties 
zoals Facebook, Whatsapp, Instagram, 
LinkedIn en Twitter. Hoe zit dat nu juist 
met die stories op Instagram? Waarom zijn 
politici zo’n grote fans van Twitter? En hoe 
start ik op Whatsapp een groepsgesprek 
met vrienden of familie om foto’s uit te 
wisselen? Na deze interactieve lezing ben 
je helemaal mee!
Woensdag 19 oktober, 19.30u І Bibliotheek 

Sint-Andries, Albert Serreynstraat 1 І € 5 І 

Inschrijven via avansa-brugge.be

ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Grote boekenverkoop
De bib verkoopt boeken, cd’s en dvd’s 
die in de loop van het jaar uit de 
collectie verdwenen. Romans, thrillers, 
jeugdboeken, strips, tijdschriften, 
informatieve boeken en naslagwerken 
hengelen naar een tweede leven in jouw 
boekenkast. Aan 1 euro per roman krijg je 
die kast in elk geval snel gevuld!
Vrijdag 21 oktober (9.30u-19u) І Zaterdag 22 

oktober (9.30u-17u) І Theaterzaal Biekorf (Sint-

Jakobsstraat 8) en Leeszaal Hoofdbibliotheek 

Biekorf (Kuipersstraat 3) І i.s.m. Vrienden van 

de Brugse Bibliotheek vzw І Alle info op brugge.

bibliotheek.be/boekenverkoop

Op visite bij Tante Tilda
  familievertelling tijdens krikrak

Tante Tilda is een warme, gezellige tante 
die graag leest, zingt, verhalen vertelt 
en leesplezier doorgeeft aan iedereen. 
Tijdens haar dagelijks theemomentje 
verwent ze iedereen met wonderlijke 
verhalen uit haar zelfgemaakte “Tante 
Tilda's woordenboekje”. In deze muzikale 
theatervoorstelling neemt Tante Tilda je 
mee in de wondere wereld van letters en 
verhalen. (Tekst, muziek en spel: Sara 
Pieters | Productie: Kopke-t vzw)
Zaterdag 5 november, 14u-14.45u І 

Voor kinderen tussen 4 en 10 jaar І 

Gratis І Inschrijven via krikrak.be І Deze 

familievertelling gaat op tournee langs de 

verschillende bibliotheekfilialen. Alle info op 

brugge.bibliotheek.be/agenda.

Poëzie in beeld 
  tentoonstelling

Samen met het KTA Brugge organiseren 
we dit najaar een poëzie- en beeldtraject 
voor de anderstalige leerlingen van de 
OKAN-klas. Onder begeleiding van het 
schrijversduo van Proza-K en illustrator 
Viktoir maken de leerlingen kennis met 
poëzie, schrijven ze zelf een gedicht en 
maken er een passende illustratie bij. Na 
afloop van het project kan je de poëzie en 
bijhorende illustraties bewonderen in de 
hoofdbibliotheek.
Van 9 november tot 28 november І Hoofd-

bibliotheek Biekorf І Gratis І Tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek

De kracht van je dagelijkse basisvoeding
  infosessie met sabine martens

Hoewel ons geleerd wordt dat we 
allemaal hetzelfde dienen te eten, blijkt 
dit in realiteit niet helemaal te kloppen. 
Hoe beter je voeding op jouw persoonlijk 
lichaam afgestemd is, hoe sterker je 
lichaam. Er bestaan namelijk verschillende 
stofwisselingstypes die elk een andere 
combinatie van soorten koolhydraten, 
eiwitten en vetten nodig hebben. Sabine 
Martens geeft toelichting en concrete tips.
Woensdag 9 november, 19.30u І Diensten-

centrum Meulewech (Kosterijstraat 40, 

Sint-Andries) І € 5 І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/basisvoeding
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Meer doen met je Android smartphone
  digisessies in assebroek

Ben je nog niet zo vertrouwd met je 
smartphone? In een reeks van vier 
workshops leer je stap voor stap hoe je 
je toestel beveiligt en contacten beheert. 
Je ontdekt ook hoe je apps installeert 
en verwijdert, indeelt in mappen en nog 
veel meer. We werken met maximum tien 
deelnemers, dus iedereen krijgt individuele 
begeleiding. Hou er rekening mee dat deze 
sessies enkel interessant zijn voor wie een 
Android-toestel heeft. (Geen iPhone dus.)
Reeks van vier lessen op woensdag 9, 16, 23 

en 30 november, telkens van 9.30u tot 12.30u 

І Bibliotheek Daverlo, Dries 2 І € 20 voor de 

volledige reeks І Inschrijven via avansa-brugge.be

De Warachtighe fabulen der dieren: 
nieuwe perspectieven op een 
vernieuwend boek  

  miraeuslezing door paul j. smith 
(universiteit leiden)
In 1567 verscheen in Brugge De 
Warachtighe fabulen der dieren, een 
geïllustreerd dierfabelboek van kunstenaar 
en initiatiefnemer Marcus Gheeraerts en 
dichter Eduard de Dene. Paul J. Smith 
bespreekt een aantal vernieuwende 
aspecten van dit boek, die onderzocht 
zijn in het Leidse onderzoeksproject 
Aesopian Fables 1500-2010: Word, Image, 
Education. De bijzondere samenwerking 
tussen De Dene en Gheeraerts komt aan 
bod, evenals Gheeraerts’ etstechniek 
en zijn zelfpositionering als allround 
kunstenaar. De vernieuwende aspecten 

worden duidelijk als we het boek 
vergelijken met diens directe voorgangers 
en navolgers. Dit geldt voor het boek 
als geheel, maar in het bijzonder voor 
de illustraties. Gheeraerts wordt tot 
ver in de zeventiende eeuw overal 
in Europa nagevolgd, niet alleen in 
fabel- en embleemboeken, maar ook in 
pamfletten, wandtapijten, schilderijen, 
natuurhistorische illustraties… Tijdens 
de voordracht krijg je enkele bijzondere 
voorbeelden te zien.   
Donderdag 10 november, 19.30u І Hoofd-

bibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3 І  

€ 5 І Inschrijven: brugge.bibliotheek.be/

miraeuslezing-2022 І Miraeuslezingen zijn 

een organisatie van de Cultuurbibliotheek, 

Grootseminarie Brugge en Openbare 

Bibliotheek Brugge.

100 jaar LGBTQ cinema: historische 
fragmenten en actuele beschouwingen

  voordracht door frederik 
dhaenens
Docent mediastudies Frederik Dhaenens 
(Universiteit Gent) neemt je mee doorheen 
de geschiedenis van LGBTQ cinema. Korte 
fragmenten uit een zevental klassiekers en 
minder gekende films tonen de wisselende 
manieren waarop seksuele diversiteit 
wordt afgebeeld: van pioniersfilm Anders 
als die Andern (Richard Oswald, 1919) 
over Hollywoodmelodrama The Children’s 
Hour (William Wyler, 1961), naar New 
Queer Cinema van Happy Together 
(Wong Kar-wai, 1997) tot de vrouwelijke 
blik in Portrait de la jeune fille en feu 
(Céline Sciamma, 2019). Zo ontstaat een 
gelaagd historisch beeld met aandacht 
voor de ambiguïteit van stereotypering, 
het belang van historische context, en de 
maatschappelijke rol van LGBTQ-stemmen 
in film.
Donderdag 10 november, 19.30u І Korf, 

Naaldenstraat 4 І € 5 І Inschrijven: brugge.

bibliotheek.be/LGBTQ-cinema

ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Taalbroeders. Gezelles correspondentie 
met leden van de Koninklijke Vlaamsche 
Academie voor Taal- en Letterkunde

  studiedag 
In 1886 stond Guido Gezelle mee aan 
de wieg van de Koninklijke Vlaamsche 
Academie voor Taal- en Letterkunde, de 
huidige KANTL. De taalfanaat Gezelle 
voerde een drukke briefwisseling met 51 
van zijn medeleden, de ‘Taalbroeders’.  Zo’n 
1000 brieven van en aan Gezelle, in deze 
Academie-context, bleven bewaard. Die 
brieven zijn vandaag alle te raadplegen via 
GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online, via 
gezelle.be). 
Het Gezellegenootschap, het Gezelle-
archief en de KANTL belichten deze 
interessante correspondentie tijdens deze 
studiedag met sprekers Em. prof. dr. Piet 
Couttenier en Em. prof. dr. Frank Willaert. 
Het Gezellegenootschap presenteert ook 
een nieuwe publicatie, Waarde Meester, 
waarin 12 hedendaagse auteurs een brief 
aan Gezelle richten.
Zaterdag 26 november, 10.30u-15.30u 

І KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent І 

Inschrijven: brugge.bibliotheek.be/studiedag-

gezellegenootschap
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Digitale kerstwensen: ontwerp je eigen 
kerstkaart met Canva

  digisessie in hoofdbibliotheek 
biekorf
Altijd al je eigen, gepersonaliseerde 
kerstkaart willen maken? Mieke Vergote 
toont je hoe dat kan met Canva, een 
gratis online toepassing waarmee je 
mooie kaarten, uitnodigingen, posters of 
flyers kunt maken. Je kunt kant-en-klare 
achtergronden, vormen, lijnen en teksten 
gebruiken, maar ook eigen foto's uploaden. 
Jouw finale ontwerp stuur je digitaal door 
naar vrienden en familie of kan je thuis 
afprinten voor een papieren versie. Breng 
gerust eigen foto's mee op bijvoorbeeld 
USB-stick, in je mailbox of in de cloud 
zoals op Google Photos.
Donderdag 1 december, 9.30u-12u І Hoofd-

bibliotheek Biekorf І € 5 І Inschrijven via 

avansa-brugge.be

Schrijfmarathon Amnesty International
Jouw brief kan levens veranderen. 
Dat is het uitgangspunt van de 
jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty 
International. Wil je ook meedoen aan 
de grootste schrijfactie ter wereld? Kom 
dan op zaterdag 10 december naar de 
hoofdbibliotheek. Praktische info vind je op 
de website van de bib.
brugge.bibliotheek.be/agenda

ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Scroll eens door een middeleeuws 
manuscript
Lancering Mmmonk.be
Vanaf 1 december zetten de Openbare 
Bibliotheek Brugge, het Grootseminarie 
Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent 
en het Bisdom Gent hun middeleeuwse 
manuscripten in de kijker. Samen 
presenteren ze mmmonk.be. Op dit 
online platform kan je alle nog bewaarde 
middeleeuwse monastieke manuscripten 
van de abdijen van Ter Doest, Ten 
Duinen, Sint-Baafs en Sint-Pieters tot 
in de kleinste details bewonderen. Een 
goudmijn voor onderzoekers, docenten en 
studenten en een openbaring voor al wie 
benieuwd is naar de boekenpracht uit die 
middeleeuwse abdijen. Mmmonk brengt 
collecties van over de hele wereld samen 
in één virtuele bibliotheek via IIIF, een 
digitale innovatie.

Feestelijke lancering
Tijdens de feestelijke lancering op 
donderdagavond 1 december geven 
experten toelichting bij de collectie en 
het online platform en krijg je enkele 
originele manuscripten te zien. We 
gaan ook in gesprek met Brugse en 
Gentse kunstenaars die aan de slag 
gingen voor het zijproject ‘mmmonk 
inspireert’. Afsluiten doen we met een 
receptie en een informele babbel met de 
projectmedewerkers en kunstenaars.
Donderdag 1 december, 19u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf, Kuipersstraat 3 І Gratis І Inschrijven via 

brugge.bibliotheek.be/lancering-mmmonk

Mmmonk inspireert
Hedendaagse kunstenaars duiken in de 
manuscripten
De prachtig geïllustreerde handschriften 
zijn ook voor kunstenaars vandaag een 
bron van inspiratie. Jonge Brugse en 
Gentse kunstenaars lieten zich inspireren 
door de teksten, randversieringen, 
miniaturen en initialen. In Hoofdbibliotheek 
Biekorf kan je tot 5 februari 2023 hun werk 
bekijken.  
1 december 2022 – 5 februari 2023 І Hoofd-

bibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3 І Tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek І Gratis

Mmmonk School
Online lessenreeks voor professionals en 
erfgoedliefhebbers
Ben je vertrouwd met middeleeuwse 
manuscripten en wil je je verdiepen in één 
of meerdere specifieke disciplines? Dan is 
deze online lessenreeks beslist iets voor 
jou. Aan de hand van IIIF-beelden uit het 
Mmmonk-corpus demonstreren experten 
hoe ze te werk gaan om een concrete 
vraag of concreet probleem op te lossen. 
Denk aan de datering van boekbanden, 
de beschrijving van miniaturen, het 
identificeren van wapenschilden, enz. 
De lessenreeks wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Henri Pirenne 
Instituut.
Vrijdagen 18 november, 25 november,  

2 december en 9 december І Online lessen 

in het Engels І Gratis І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/mmmonk-school. Daar vind je 

de thema’s en praktische info.
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ACTIVITEITENKALENDER 
SEPTEMBER-DECEMBER 2022

Samenleesgroep 
De bibliotheek organiseert een 
laagdrempelige samenleesgroep in 
Sint-Jozef, Sint-Pieters, Sint-Kruis, Sint-
Andries, Assebroek en Sint-Michiels. Zo 
willen we literatuur toegankelijk maken 
voor iedereen. Tijdens de sessie leest een 
vrijwilliger een kortverhaal voor. Daarna 
wordt er samen over gesproken. 
Telkens van 14u tot 16u І Gratis, zonder 

inschrijven І Data en praktische info vind je op 

brugge.bibliotheek.be/samenleesgroep 

Digidokters 
Voor vragen over je tablet, smartphone 
of computer kun je op consultatie 
komen bij één van onze Digidokters. Je 
kan langskomen in Hoofdbibliotheek 
Biekorf, Bibliotheek Daverlo (Assebroek), 
Bibliotheek De Zorge (Sint-Kruis) en 
Bibliotheek Sint-Andries. Data en 
praktische info vind je op de website van 
de bibliotheek.
Gratis, zonder inschrijven І Data en praktische 

info vind je op brugge.bibliotheek.be/

digidokters

Tussendoortjes
  creatieve vertelmomenten in de 

bib
Tussendoortjes zijn originele 
voorleesmomenten in de bibliotheek bij 
jou in de buurt. Na het voorlezen gaan we 
creatief aan de slag. Check de kalender 
voor tussendoortjes in jouw buurt. Vergeet 
niet om op voorhand in te schrijven!
Hoofdbibliotheek Biekorf en filialen І Gratis mits 

inschrijven І Alle info: brugge.bibliotheek.be/

tussendoortjes
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