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Inspiratie p. 20

Terug in de tijd p. 8

Margot Billiet creëerde een hedendaagse 
reeks ‘sierpapieren’ die geïnspireerd zijn 
op kaftjes van 18de- en 19de-eeuwse 
almanakken uit de erfgoedcollectie van  
onze bibliotheek.

Op mmmonk.be kan je 820 middeleeuwse 
manuscripten uit de abdijen van Ten 
Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters 
ontdekken. Mmmonk brengt collecties van 
over de hele wereld samen in één virtuele 
bibliotheek. 
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Interview

FILOSOFE ALICJA GESCINSKA 
OVER DE EMPATHISCHE KRACHT 
VAN MUZIEK

Aandachtig naar muziek luisteren maakt ons tot betere mensen, vindt 
Alicja Gescinska. Op 1 februari is de filosofe te gast in de bibliotheek.
'Door muziek kun je thuiskomen in jezelf en de wereld.' 

DOOR LANDER DEWEER
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Ze ondervond al vroeg, filosofe Alicja Gescinska, hoe 
krachtig muziek kon zijn. Nadat ze met haar ouders en haar 
zussen van Polen naar België was verhuisd en in het Oost-
Vlaamse Lede in een meisjeskoor terechtkwam, voelde ze 
zich tijdens het zingen van een kerstconcert opeens thuis.

"Ik denk dat er weinig dingen zo integrerend werken als 
samen zingen", schrijft Gescinska op het einde van haar 
essay Thuis in Muziek – Een oefening in menselijkheid 
(2018), waarover ze op 1 februari in onze bibliotheek 
komt spreken. “Muziek maken is altijd de ander voor ogen 
hebben. Repeteren is daardoor niet enkel een oefening 
in muziek, maar ook in menselijkheid; een oefening die je 
minder vreemd en meer thuis doet voelen.”

'Muziek is een oefening in empathie', schrijft u. Wanneer 

hebt u dit voor het laatst gevoeld?
ALICJA GESCINSKA: “Elke keer als ik geconcentreerd naar 
muziek luister, en er echt tijd voor maak. De laatste keer 
dat dit bewust gebeurde, was op 11 november tijdens een 
vredesconcert. Een kwartet speelde de Kreutzersonate 
van Janacek en Dvořaks 'Amerikaanse' kwartet, zijn opus 
96. Ik had het concert mogen inleiden en had onder meer 
gezegd dat we dankbaar mochten zijn dat we de vrijheid en 
de vrede mochten herdenken, terwijl er in Oekraïne volop 
oorlog woedt. Tijdens het concert voelde ik bij iedereen, 
ook bij mezelf, dat de stilte dieper en de concentratie groter 
werd dan gewoonlijk. We voelden ons verbonden met 
het lijden van de mensen in oorlog, de muziek was een 
venster naar de gevoelens van anderen. We hebben niet 
noodzakelijk muziek nodig om empathisch te zijn, maar 
empathie vraagt nu eenmaal een zekere gerichtheid, een 
zekere aandacht, en muziek kan die bieden.”

We leven in een tijd van inflatie, oorlog, 

klimaatverandering. Hebben we meer dan ooit behoefte 

aan muziek?
GESCINSKA: Dat zou ik niet durven stellen. In de zestiende 
of de achtste eeuw, of de vijfde eeuw voor Christus, had 
de mens ook al behoefte aan muziek. Ondanks de grote 
verschillen in de tijd blijven we fundamenteel toch vrij 
gelijk: we zijn naar zingeving zoekende wezens die onszelf 
begrijpen dankzij andere mensen. En in dat proces hebben 
klanken altijd een rol gespeeld. Ook om onze verhouding 
met de wereld vorm te geven en ons daarin terug te vinden. 
De beschikbaarheid was gewoon anders: muziek was 
nog nooit zo beschikbaar als nu. De meesten van ons 
lopen dankzij hun telefoon met een hele bibliotheek aan 
muziek in hun broekzak rond. Country, jazz, opera, klassiek, 
alles is slechts een paar klikken van ons verwijderd. 
Maar het is niet omdat we zo gemakkelijk een brug naar 
muziek kunnen maken, dat we die brug ook daadwerkelijk 
bewandelen. 

Uw boek leest als een oproep om minder naar muziek te 

luisteren, maar wel bewuster. 
GESCINSKA: Niet per se minder, maar zeker wel 
aandachtiger, ja. Er is niks mis met wat achtergrondmuziek 
zo nu en dan, ik zet ook soms muziek op terwijl ik aan het 
poetsen of het strijken ben zonder er met volle aandacht 
naar te luisteren. Maar als je nooit gebruikmaakt van die 
concentratie, nooit eens stilstaat bij de muziek, hoor je 
wel van alles, maar luister je nergens naar. Zoals je in een 
rumoerig café wel allerlei flarden van gesprekken opvangt, 
maar niet echt in dialoog kunt gaan. 
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Dankzij muziek komen we bij de kern van wat het is 

om mens te zijn, vindt u. Stel dat iemand tachtig wordt 

zonder ooit aandachtig naar muziek te hebben geluisterd, 

wat heeft die persoon dan gemist?
GESCINSKA: Wie zich focust op muziek, gaat in dialoog. 
Met de maker, maar ook met zichzelf. Het is een 
ontdekkingstocht en je leert ook jezelf beter kennen door 
je open te stellen voor muziek. Je komt te weten waar 
je rustig of onrustig van wordt, bijvoorbeeld, wat je voelt 
ook, het kan je blik op de wereld en op jezelf verruimen. 
Het is een vorm van reflectie, waardoor je dichter bij jezelf 
en je medemens kunt komen. Literatuur kan hetzelfde 
teweegbrengen, reizen ook. Maar muziek vooral, vind 
ik. Wat een wereld, wat een overdaad aan schoonheid, 
zou die persoon dus hebben gemist. Muziek maakt het 
leven mooier, en in mijn geval zou ik zelfs durven zeggen: 
het maakt het leven draaglijk. Maar ik heb voor alle 
duidelijkheid evenveel behoefte aan stilte, aan even niets 
horen, tenzij misschien de vogels in het bos of de wind die 
langs mijn hoofd ruist.

Onze muziekbeleving wordt almaar individueler. In de 

openbare ruimte lijkt bijna iedereen een koptelefoon of 

airpods te dragen, als een harnas tegen het lawaai. Hoe 

kijkt u naar die evolutie?
GESCINSKA: Ik vind die evolutie niet noodzakelijk slecht. 
Ik heb zelf ook soms behoefte om me af te sluiten van 
de wereld rond me. Het gaat vooral over de relatie die je 
dan hebt met de muziek: luister je aandachtig, of zit je 
ondertussen ook te scrollen op je telefoon? En mocht het 
enkel nog dit zijn, elk in onze eigen bubbel, dan gaat er 
zeker iets verloren. Daarom is een concert zo verrijkend. 
Samen luisteren, samen zingen ook: zo mooi. 

Muziek zou zorgen voor een 'désarmement des coeurs', 
een ontwapening van onze harten. Toch houdt het ons 

niet tegen om keer op keer ten oorlog te trekken.
GESCINSKA: Dat is zo. Muziek, schilderkunst, literatuur, 
poëzie, theater en film maken het leven mooier, ze zijn een 
uiting van beschaving, maar ze zijn geen wondermiddel, 
geen garantie op menselijkheid. 'Luister naar Bach 
en je wordt als vanzelf een beter mens': zo werkt het 
natuurlijk niet. 'The humanities don't humanize', zei de 
cultuurfilosoof Georg Steiner al. De geesteswetenschappen 
vermenselijken niet. Steiner is zelf Joods en moest als kind 
vluchten bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
'Hoe kan het nu dat de muziek van Schubert de treinen naar 
Auschwitz niet heeft tegengehouden?' vroeg hij zich nadien 
– tot tranen toe bewogen – af. 'Hoe kan het dat de nazi's 's 
avonds naar een klassiek concert gingen en overdag deden 
wat ze deden?' Ik ga voor een deel met hem akkoord: 
fantastische muzikanten kunnen soms erg slechte mensen 
zijn en Hitler luisterde inderdaad graag naar klassieke 
muziek. Maar ik denk dat we de vraag verkeerd formuleren. 
We verwachten van muziek dat ze ons tot mens maakt, als 
een toverpil die alles oplost, de humanities krijgen er altijd 
van langs, terwijl niemand ooit van wiskunde verwacht 
dat die de oorlog zou stoppen. Meer nog, wiskunde heeft 
de treinen mogelijk gemaakt. Zonder de humanities gaan 
we terug naar de barbarij, we moeten ze nemen zoals 
ze zijn. Muziek ontwapent de harten, zeker, maar wel op 
voorwaarde dat je een hart hebt. De verantwoordelijkheid 
ligt nog altijd bij de mensen zelf. En dan zie je dat muziek 
wel een pacificerend effect kan hebben. Ik heb bijvoorbeeld 
niets met Portugal, maar telkens wanneer ik de klanken van 
de fado hoor voel ik mee met de Portugezen. Muziek doet 
onze harten groeien. 

INTERVIEW

"MUZ I EK  DOET 
ONZE  HARTEN 
GROE I EN "
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U schrijft: 'We kunnen niet enkel in, maar ook door muziek 

thuiskomen'. Kunt u onder woorden brengen hoe dit 

voelt?
GESCINSKA: Het gaat over thuiskomen op verschillende 
niveaus: als je kennis verwerft van muziek en er toewijding 
voor opbrengt, zal muziek je een thuis van klanken 
verschaffen. Ik ervaar dat zelf sterk met Chopin. Ongeacht 
waar ik ben op de wereld, als ik naar zijn Nocturnes luister 
voel ik een basis onder mijn voeten, een gegrondheid die 
me een thuisgevoel geeft, een gevoel dat het goed is en ik 
geborgen ben in een vertrouwde cocon. Maar door muziek 
kun je ook thuiskomen in jezelf en je beter thuis voelen in 
de wereld, omdat je je medemens beter begrijpt en ermee 
in dialoog gaat. 

En dus moeten we muziek weer centraler stellen in onze 

opvoeding en ons onderwijs?
GESCINSKA: Ik zou dat in elk geval zeer goed vinden. 
Muziek op een dieper niveau begrijpen is vandaag iets voor 
kinderen die er na school het geld en de tijd voor hebben, 
een geprivilegieerde groep. Maar muziek is van iedereen en 
zoals we alle kinderen leren lezen, zo zouden we ook alle 
kinderen naar muziek moeten leren luisteren. Om ons te 
kunnen bewegen in de wereld. Waarom ook niet? 

' T HU I S  I N  MUZ I EK '
IS  VERSCHENEN  B I J  DE  BEZ IGE  B I J 

Op woensdagavond 1 februari komt Alicja Gescinska naar de 
bibliotheek met de lezing ‘Thuis in muziek’. De lezing vindt 
plaats om 19.30u in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. 
Schrijf vooraf in via brugge.bibliotheek.be/thuis-in-muziek. 
Betalen (5 euro) doe je ter plaatse aan de ingang van de 
leeszaal.
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SCROL  EENS  DOOR 
EEN  MANUSCR I PT 

V I ER  M IDDELEEUWSE  B I B L IOTHEKEN 
AAN  JE  V INGERTOPPEN

Terug 
in 

de tijd
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Openbare Bibliotheek Brugge, 
MS 411 

DOORBLADER  D I T 

MANUSCR I PT
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Middeleeuwse abdijbibliotheken
De historische kern van de Openbare Bibliotheek Brugge 
wordt gevormd door o.a. de bibliotheken van de voormalige 
cisterciënzerabdijen Ten Duinen (°Koksijde, 1138) en 
Ter Doest (°Lissewege, 1175). Verborgen en gered 
tijdens de beeldenstorm, geconfisqueerd door de Franse 
revolutionairen, verhuisd van de École Centrale naar 
de stadsbibliotheek, enz: de manuscripten kenden een 
bewogen geschiedenis en legden een hele weg af vooraleer 
ze in onze collectie terecht kwamen. Hetzelfde geldt voor de 
boeken uit de Gentse abdijen Sint-Baafs en Sint-Pieters. Het 
grootste deel van de vier oorspronkelijke abdijbibliotheken 
kwam uiteindelijk terecht in de collecties van de Openbare 
Bibliotheek Brugge, het Grootseminarie Ten Duinen Brugge, 
de Universiteitsbibliotheek Gent en het Bisdom Gent. De 
rest raakte verspreid over 37 andere instellingen. Mmmonk 
brengt alle 820 nog bewaarde manuscripten terug samen. 

Van encyclopedieën tot humanistische en antieke teksten
Vanaf hun prille ontstaan bouwden de vier abdijen aan hun 
boekenverzameling. In de abdijscriptoria gingen monniken 
aan het werk om teksten te kopiëren en te verluchten. 
Daarnaast verwierven ze boeken via donaties (bv. van het 
Brugse kapittel van Sint-Donaas waar ook de grafelijke 
kanselarij was gevestigd), en door hun netwerk aan te 
spreken (bv. de moederstichting in Clairvaux). 

De manuscripten die je op mmmonk.be vindt, dateren 
uit de 6de tot de 16de eeuw. Het gaat niet enkel om 
religieuze teksten, maar om een brede waaier aan 
filosofisch-theologische, juridische en medische 
werken, wetenschappelijke werken en geschriften van 
humanistische en klassieke auteurs. De abdijen waren 
immers niet alleen centra van spiritualiteit, maar ook 
van intellectuele studie. Hun uitgebreide en veelzijdige 
bibliotheken speelden een belangrijke rol in de cultuur- en 
kennisoverdracht in de middeleeuwen in het Westen. 

Op mmmonk.be kan je 820 middeleeuwse 
manuscripten uit de abdijen van Ten Duinen, Ter 
Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters ontdekken. Dit 
online platform is het resultaat van een ambitieus 
project waarvoor de Openbare Bibliotheek Brugge 
samenwerkte met het Grootseminarie Ten Duinen 
Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent en het 
Bisdom Gent. Mmmonk brengt collecties van over 
de hele wereld samen in één virtuele bibliotheek via 
IIIF, een digitale innovatie.

TERUG IN DE TIJD
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Een topstuk uit de Gentse collectie is bijvoorbeeld het 
Liber Floridus uit 1121. De auteur van deze middeleeuwse 
encyclopedie is Lambertus van Sint-Omaars, een 
kanunnik aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Omaars. 
Deze prachtige autograaf is wellicht de oudste rijkelijk 
geïllustreerde encyclopedie.

In de vijftiende eeuw spelen enkele bibliofiele abten  een 
belangrijke rol in de uitbreiding van het boekenbezit van 
de abdijen. Abt Filips I Conrault van de Sint-Pietersabdij 
(1444-1471), abt Jan Crabbe van Ten Duinen (1457-1488), 
abt Hendrik Keddekin van Ter Doest (1478-1491), en abt 
Raphaël de Mercatellis van de Sint-Baafsabdij (1478-1508) 
staan bekend als bibliofielen en mecenassen.
Zoals andere bibliofielen uit de Bourgondische periode 
hebben ze een voorkeur voor grote verluchte manuscripten, 
die uiteindelijk hun weg vinden naar de abdijbibliotheek. 
Abt Crabbe, bijvoorbeeld, bestelt bij de Brugse librariër 
Colard Mansion een driedelige kopie van de Faits et dits 
mémorables van Valerius Maximus, met miniaturen van de 
hand van de Meester van het Dresdens Gebedenboek.

DOORBLADER  D I T 

MANUSCR I PT 

Het Liber floridus is een 
encyclopedie geschreven 
door Lambertus, een 
kanunnik aan de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Sint-
Omaars in het begin van de 
twaalfde eeuw. De Gentse 
Universiteitsbibliotheek 
beschikt over de autograaf 
van dit werk. (Gent, 
Universiteitsbibliotheek, Hs. 
92, f. 13r)
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IIIF: een digitale innovatie
Op mmmonk.be kan je de manuscripten bekijken via IIIF 
(International Image Interoperability Framework), een 
innovatief systeem om gedigitaliseerde erfgoedbeelden 
te bewaren en uit te wisselen. IIIF werkt met zgn. 
‘manifesten’ die geschreven zijn in een computerscript. 
Zo’n manifest bevat naast het beeld ook alle metadata 
(vb. datering, locatie, onderwerp,…). 

Met mmmonk.be willen de projectpartners niet alleen 
innovatief onderzoek op de monastieke manuscripten 
stimuleren, maar ook de erfgoedsector informeren 
over toepassingen van beelduitwisseling, en 
erfgoedorganisaties aanmoedigen om IIIF in te zetten.

Mmmonk inspireert kinderen en kunstenaars
Mmmonk is er niet enkel voor onderzoekers en 
erfgoedprofessionals. De prachtig geïllustreerde 
handschriften zijn ook voor kunstenaars vandaag een 
bron van inspiratie. Zes Brugse en Gentse kunstenaars 
lieten zich inspireren door de teksten, randversieringen, 
miniaturen en initialen met als resultaat de 
tentoonstelling ‘Mmmonk inspireert’. De tentoonstelling, 
met werk van Florien Allemeersch, Lore Chielens, Koen 
De Cock, Eva Dinneweth, Viktor Vandenabeele en Jonas 
Vanderbeke, loopt nog tot 4 februari 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in Hoofdbibliotheek Biekorf. Een van de middeleeuwse 
boeken wordt er zelfs tot leven gebracht in een hologram. 
Foto’s van de tentoongestelde kunstwerken staan ook op 
mmmonk.be. 

Dat ook lagereschoolkinderen met verwondering 
kijken naar de teksten, de bloemen, dieren of grappige 
wezentjes in de kantlijn, de versierde initialen en 
miniaturen, blijkt uit een proefproject dat we deden 
met leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Op basis van 
deze ervaringen stelden we een lesmap samen voor 
leerkrachten in het basisonderwijs en DKO. Al doende 
leren de kinderen hoe een boek in de middeleeuwen 
gemaakt werd. Vervolgens knutselen ze zelf een pagina 
met tekstkolommen en afbeeldingen. Enkele resultaten 
kan je bekijken in de Hall of Fame op mmmonk.be. Daar 
vind je ook de videoreeks ‘Middeleeuwse manuscripten 
door kinderogen’ die als inleiding op de les gemaakt 
werd.

De tentoonstelling Mmmonk inspireert loopt nog tot  
4 februari in Hoofdbibliotheek Biekorf. Daarna verhuist 
de opstelling naar de Boekentoren in Gent.

Noteer nu alvast 22 en 23 april in je agenda. Tijdens 
het Erfgoedweekend met als thema Beestig! kan je in 
de Hoofdbibliotheek een kleine expo bezoeken met een 
tiental manuscripten uit het mmmonk-corpus. De focus 
zal liggen op miniaturen met afbeeldingen van dieren.

DOORBLADER  D I T 

MANUSCR I PT 

Valerius Maximus, Faits 
et dits mémorables (vert. 
Simon de Hesdin en 
Nicolas de Gonesse); ca. 
1475, Abt Jan Crabbe, Ten 
Duinen (Brugge, GSTD, 
Mss. 159/190, 158/189, 
157/188); Valerius Maximus 
toont keizer Tiberius de 
slag tussen de Horatii en de 
Curiatii (Ms. 157/188 f. 66v) 
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ISABELLE BROECKAERT,
BALIEMEDEWERKER, CATALOGRAAF 
EN SPECIALIST TUSSENDOORTJES
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Isabelle werkt in Hoofdbibliotheek Biekorf achter 
de schermen als catalograaf. Ze voert er boeken in 
zodat mensen de bibcollectie kunnen raadplegen via 
de catalogus. Maar de leners in bibliotheek Daverlo 
(Assebroek) en bibliotheek Xaverianen (Sint-Michiels) 
kennen haar vooral als baliemedewerker. Daar verzorgt 
ze samen met collega Lieselot Geernaert ook de 
tussendoortjes: voorleesmomenten voor kinderen 
gevolgd door een knutselactiviteit. Heel soms, bij 
speciale gelegenheden, toert Isabelle naar de andere 
filialen om er een tussendoortje te geven. Zoals nu in 
bibliotheek De Garve (Sint-Jozef).
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ISABELLE BROECKAERT

Het is een hoogdag. Lippenstift. Nagellak. Hippe sneakers. 
Paarse jumpsuit waar het prijsetiketje die morgen nog 
van werd afgeknipt. Isabelle komt uit een doosje en staat 
paraat voor het geplande tussendoortje in bibliotheek De 
Garve. 

Met een stralende glimlach ontvangt ze de leerlingen van 
nabijgelegen GO! Basisschool De Pannebeke. Die kinderen 
zijn helemaal voorbereid op wat zal komen. Lieve Mille, 
vaste bibliotheekmedewerker in De Garve, verzorgde de 
voorbereidende gesprekken met de juf van de klas, Anette. 
De kinderen kennen de bib goed, ze komen er geregeld 
met de klas over de vloer om boekjes te lenen. Maar dit 
keer komen ze voor iets anders. Ze weten waarom. Ze 
zullen een verhaaltje te horen krijgen en daarna gaan ze 
knutselen. Maar dat gaan ze niet alleen doen. Ze zullen 
daarbij gezelschap krijgen van mensen met een beperking 
en/of kwetsbaarheid. Begeleidster Arlette van vzw  
’t Veldzicht, die de samenwerking mee mogelijk maakte, liet 
op voorhand weten dat ze wel wat later zouden zijn. 

BINNENKIJKEN

In afwachting entertaint Isabelle de kinderen die al rond 
haar op kussentjes klaar zitten. En dan is het busje daar. 
Het duurt even voor de zeven volwassenen met drie 
rollators en twee begeleiders in de bib zijn. De mobiele 
beperkingen verklaren meteen waarom ze wat later zijn. De 
kinderen lijken het allemaal maar normaal te vinden. Geen 
gestaar en vingerwijzen zoals je soms in de supermarkt 
ziet. De volwassenen nemen plaats op de rij stoelen achter 
de kinderen en dan begint Isabelle aan het verhaaltje. 
Dankzij de kamishibai, een klein voorleestheaterkastje, 
kan iedereen het verhaal aan de hand van de prenten 
meevolgen. Tussendoor en achteraf stelt Isabelle vragen. 
Ze spreekt iedereen met de voornaam aan. Meteen is 
duidelijk waarom ze iedereen bij ontvangst in de bib een 
naamstickertje gaf. Het werkt wonderwel. Kinderen en 
volwassenen antwoorden enthousiast op de vragen en er 
ontstaat een dynamiek tussen de twee werelden.

Tijdens de knutselactiviteit valt het onderscheid tussen 
de kinderen op de kussentjes en de volwassenen op de rij 
stoelen helemaal weg. Ze nemen door elkaar plaats aan 
tafels en helpen elkaar bij het knutselen. De pompons van 
deelneemster Anita en cupcakes van Lieve worden naar 
hartenlust versierd. Het plezier mondt bij sommigen uit in 
geknuffel.

Isabelle straalt. 
Om in een bib te werken hoef je geen ingenieursdiploma te 
hebben, maar het helpt wel een heel stuk als je weet hoe je 
een brug kan bouwen. En dat weet Isabelle als de beste.



In het 
kort

MUZIEKBELEVING IN DE MUZIEKAFDELING
Meer dan de helft van de Vlamingen heeft vandaag toegang 
tot een betalende muziekdienst. Dat heeft gevolgen voor de 
muziekafdeling in Hoofdbibliotheek Biekorf. De uitleencijfers 
dalen en de collectie werd herbekeken. Een deel van de 
collectie staat nu in het magazijn en kan opgevraagd worden 
via de catalogus en de muziekbalie. De vrijgekomen ruimte 
zal gebruikt worden voor muziekbeleving (luisterdouches, 
iPadaansluitingen, enz.).

BRUGGE LEEST EN DE BRONZEN UIL
Tien stadslezers van Brugge Leest werden geselecteerd om  
in de publieksjury te zetelen van de Bronzen Uil. De Bronzen 
Uil is een prijs van 10.000 euro voor de beste Nederlandstalige 
debuutroman van het jaar. Onze stadslezers lazen de zes 
genomineerde romans en bepaalden hun top drie. De 
Lezersprijs ging naar 'De gelijktijdigheid der dingen' van  
Frouke Arns.

DE LAATSTE BEZOEKER IN LODE ZIELENS
Op woensdag 30 november sloot Lode Zielens de deuren voor 
het publiek. De laatste lener werd in de bloemetjes gezet door 
de directie en de vaste medewerkers van het bibliotheekfiliaal.

BRUIKLENEN ERFGOEDBIBLIOTHEEK IN SINT-

JANSHOSPITAAL
De expo ‘Oog in oog met de dood’ in het Sint-Janshospitaal 
gaat in zes thema’s dieper in op het schilderij ‘De dood van 
Maria’ van Hugo van der Goes. Dat gebeurt aan de hand 
van stukken uit de eigen collectie van Musea Brugge, én tal 
van bruiklenen, waaronder enkele bijzondere manuscripten 
uit onze erfgoedcollectie. Je kan er onder meer het unieke 
manuscript met obsequium van bisschop Jan De Witte (ca. 
1540) bewonderen. 

GEZELLEBRON: NIEUWE NAAM VOOR DE ONLINE EDITIE
Het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge 
werkt samen met de KANTL, de Universiteit Antwerpen 
en vrijwilligers van het Guido Gezellegenootschap aan 
een digitale uitgave van Gezelles brieven. Momenteel zijn 
al zo’n 1500 brieven gepubliceerd op het online platform 
dat de naam GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online) 
kreeg. Het volgende deelproject zal focussen op Gezelles 
vrouwelijke correspondenten. Het door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerde project 'Vrouwen van papier' zal een 
verrassende vrouwelijke blik werpen op Gezelle en zijn tijd.

UITPAS IN BRUGGE
Brugge start in 2023 met de vrijetijdspas UiTPAS. Met de 
UiTPAS spaar je punten, ruil je die in voor voordelen en is 
er extra korting voor wie het nodig heeft. Ook de Brugse 
bibliotheek neemt deel. Je zal je UitPAS kunnen scannen bij een 
bibliotheekbezoek en bij deelname aan activiteiten in de bib. 17
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Roland Vanmassenhove was onlangs de 500ste 
“patiënt” die in 2022 op consultatie kwam bij de 
digidokter. We troffen hem in Hoofdbibliotheek 
Biekorf bij digidokter Han.

“Ik kreeg de hele tijd de melding op mijn smartphone dat 
mijn iCloud vol zat, vooral met foto’s en reservekopies. 
Zelf weet ik niet wat ik precies moet doen om ruimte vrij 
te maken, dus zocht ik iemand die het probleem voor 
mij kon oplossen. Vroeger, toen ik nog in Lovendegem 
woonde, ging ik met dergelijke digitale problemen naar 
de bibliotheek van Gent, maar ik ben onlangs naar 
Brugge verhuisd en dus hoopte ik dat de bib van Brugge 
een gelijkaardige dienst zou aanbieden. En dat bleek 
ook zo te zijn. Elke woensdagnamiddag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur kan je hier op de eerste verdieping van 
Hoofdbibliotheek Biekorf naar de digidokter komen, 
vertelden ze me maandag aan de balie. En nu zit ik hier. Ik 
ben verwonderd dat ik al de vijfhonderdste “patiënt” ben, 
want voor mij is het de eerste keer dat ik hier langskom.”

Na een halfuurtje vertrok Roland tevreden huiswaarts. Hij 
zou de dag erna op reis vertrekken en nu zijn probleem van 
de baan was, zou hij naar hartenlust vakantiefoto’s kunnen 
nemen met zijn smartphone.

We bleven het nog even gadeslaan. Het was een gezellig 
komen en gaan van mensen. Digidokters Han en Joost 
hadden bij momenten de handen vol. Soms moesten de 
patiënten even wachten voor ze geholpen werden, maar 
met een wachtkamer vol boeken en recente tijdschriften 
leek niemand zich daaraan te storen. Geen huisdokter, 
tandarts of ziekenhuis kan daaraan tippen.

Tijdens een rustiger moment spraken we digidokter Joost 
aan. Joost doet dit - net zoals alle andere digidokters in 
Brugge - op vrijwillige basis. Op woensdag vind je hem in 
een beurtrol in Hoofdbibliotheek Biekorf, maar elke tweede 
zaterdag van de maand is hij van 10.00 uur tot 12.00 uur de 
vaste digidokter in bibliotheek Daverlo (Assebroek). 

“Er zijn zes digidokters en we vallen voor elkaar in als we op 
reis zijn. Zo was ik ook al eens de digidokter in bibliotheek 
De Zorge in Sint-Kruis.  In bibliotheek Xaverianen in Sint-
Michiels en de bibliotheek van Sint-Andries ben ik nog 
nooit geweest, maar ook daar hebben ze dus elk hun eigen 
digidokter.

Als leerkracht Nederlands en Engels had ik al een heel 
grote interesse in computers. Ik verdiepte mij in de materie 
en werd uiteindelijk een expert. Als digidokter kan ik die 
kennis nu delen. Ik haal er heel veel voldoening uit. Het is 
ook heel afwisselend. De vragen en problemen gaan alle 
kanten uit. En we krijgen zo goed als elk softwareprobleem 
opgelost. Soms moeten we zelf op Google zoeken naar 
een oplossing, maar zo leren we ook nog bij. Heel soms ligt 
het probleem bij de hardware, bijvoorbeeld een barst in een 
smartphonescherm. Dergelijke problemen moeten we dan 
doorsturen naar een hersteldienst, maar eigenlijk krijgen 
we zo’n vragen bijna nooit. 

Tijdens corona konden de mensen hun vraag of probleem 
mailen naar digidokters@gmail.com en dat is ook nu, nu 
de fysieke sessies ondertussen terug opgestart zijn, nog 
steeds mogelijk.

De mensen zijn ook heel dankbaar. We bieden de dienst 
gratis aan, maar ik heb een tijd terug toch eens een fles 
champagne gekregen van een klant. Zo blij was die dat 
haar probleem opgelost was!”

“SOMS MOETEN  WE  OP  GOOGLE 
ZOEKEN  NAAR  EEN  OPLOSS ING , 
MAAR  ZO  LEREN  WE  ZELF  OOK 
NOG  B I J . ”
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Al 30 jaar is Margot Billiet actief in de internationale wereld van textiel 
en decoratie. Met Atelier Billiet ontwerpt ze niet alleen tekeningen voor 
interieurtextiel, maar creëert ze ook ambachtelijk én op maat unieke 
muurbekleding. Haute couture binnen de interieuraankleding dus! Sinds 
kort is Margot Billiet Maker van Handmade in Brugge. Voor de gloednieuwe 
shop van Handmade in het Sashuis (Minnewater) creëerde Margot een 
hedendaagse reeks ‘sierpapieren’ die geïnspireerd zijn op kaftjes van 18de- 
en 19de-eeuwse almanakken uit de erfgoedcollectie van onze bibliotheek. 

MARGOT BILLIET

Inspiratie
INSPIRATIE

Ik zou alle lezers aanraden om eens een blik te werpen 

op de prachtige foto’s van muurdecoratie op jouw 

website: weelderige bloemmotieven, dieren, koralen, 

geometrische motieven,… Waar haal je doorgaans 

inspiratie voor je ontwerpen?
Met mijn textielontwerp heb ik van bij het begin 
bewust gekozen voor co-creatie. Ik luister naar wat 
de klant vraagt en ga daarmee aan de slag. Heel vaak 
is de inspiratiebron iets uit het verleden: mozaïeken, 
bloemstudies, Chinoiserie,… Ik zit al dertig jaar in het 
vak, en in die tijd kon je niet zomaar alles opzoeken op 
internet, of snel een foto nemen van een motief of detail 
dat je ergens opviel. Ik ging actief op zoek in oude boeken 
en kwam vaak uit bij ornamentstudies uit de 19de eeuw. 
Toen ik net afgestudeerd was kreeg ik van een vriend 
een pocketuitgave van ‘The Grammar of Ornament’ van 
Owen Jones. Dat werk geeft een volledig overzicht van 
ornamentiek door de eeuwen heen. Mijn allereerste 
ontwerp was gebaseerd op iets wat ik in dat boek gezien 
had. Ik was toen dus al getriggerd door erfgoed.

Hoe ben je voor dit concrete project – het sierpapier – bij 

de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge 

terecht gekomen?
Ik had de bib eigenlijk gecontacteerd voor één van mijn 
leerlingen binnen het meester-leerling traject. Zij wou een 
bepaalde techniek toepassen in boekverluchting, en ik 
had aan Inge Geysen (conservator oude drukken, nvdr) 
gevraagd of we enkele voorbeelden van boekverluchting 
konden komen bekijken. In mijn achterhoofd zat toen al 
het idee om iets met sierpapier te doen, dus ik nam van de 
gelegenheid gebruik om Inge ook daarover aan te spreken. 
Ze toonde mij enkele voorbeelden van kaftjes rond 
almanakken uit de 18de en 19de eeuw. Ik wist al heel lang 
van het bestaan van dat sierpapier, maar had nog nooit de 
tijd gehad om me erin te verdiepen. Toen ik die prachtige 
kaftjes zag, wist ik meteen dat ik hiermee aan de slag wou.



21

Inspiratie

Wat wordt er juist bedoeld met sierpapier en waarom spreekt 

het je zo aan?
De almanakjes die ik net vermeldde, waren echte 
gebruiksvoorwerpen. Ze werden verkocht zonder kaft, 
maar kregen soms een tijdelijk kaftje in versierd papier, in 
afwachting van bijvoorbeeld een lederen bandje. Dat sierpapier 
werd niet alleen gebruikt om te kaften, maar ook als schutblad, 
of om doosjes aan de binnenzijde te bekleden. Niet alleen 
de motieven en het gebruik spreken me aan, maar ook de 
techniek. Hoe werd dat gemaakt? Daar wil ik echt nog verder 
onderzoek naar doen. Voor deze eerste reeks heb ik gewerkt 
met de geometrische motieven van de almanakken, maar 
ik wil me ook verdiepen in andere technieken en motieven. 
Vooral naar de techniek van bronspapier wil ik research doen, 
waarbij het papier eerst met de hand werd ingekleurd, om er 
daarna motieven met bladgoud of bronspoeder in te drukken. 
Ik heb nog genoeg inspiratie voor de komende jaren, en ben 
zeker van plan om binnen het Handmade-verhaal nieuwe 
reeksen sierpapier te maken.

Met het label van Handmade in Brugge en de nieuwe stek 

in het Sashuis, ligt je focus nu in Brugge, terwijl je tientallen 

jaren ervaring hebt met opdrachten van grote bedrijven en 

klanten wereldwijd. Is dat een bewuste keuze?
Deels wel, al neem ik uiteraard nog altijd opdrachten aan. Kijk, 
ik heb al heel mijn leven mogen en kunnen tekenen, maar de 
output is altijd met de industrie verbonden geweest. Als ik 
stalen en kleurversies moest maken, kon ik wel zeefdrukken 
in het klein, maar het einddoel was altijd industriële productie. 
Voor die reeks sierpapieren nu, druk ik met de hand, en is het 
meteen mijn eindproduct. Dat is fijn, en daar wil ik nog een 
tijdje mee verder. Voor het drukken zelf ben ik trouwens naar 
Het Lab in het Entrepot geweest. Absoluut een aanrader! Dat 
wou ik toch nog even meegeven.

Dankjewel voor het gesprek!



22

In 
de 
collectie

Riderless horse 
Nina Anastasia

Een ‘Riderless horse’ is een paard zonder ruiter dat symbolisch de begrafenisstoet 
volgt van een overleden vorst, hoge generaal of president. Deze titel zet al meteen de 
toon van de nieuwe cd van singer-songwriter Nina Anastasia. In 2010 pleegde haar 
toenmalige manager en partner zelfmoord, de dag nadat ze het had uitgemaakt. 
Maar het was een erg toxische relatie, gekenmerkt door misbruik en manipulatie. Na 
twaalf jaar brengt Nina Anastasia eindelijk opnieuw een album uit: een erg sobere 
plaat (enkel haar stem en haar akoestische gitaar zijn te horen) met songs die lezen 
als een roman, waar ze op een beheerste en waardige manier de pijn, schuld en de 
horror beschrijft van haar toenmalige relatie, maar waar ook opluchting en bevrijding 
in doorsijpelen.
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Vogelmeisje: een jonge natuurliefhebber op zoek 
naar een betere toekomst
Mya-Rose Craig 

Mya-Rose Craig neemt je mee op reis door haar jeugd. 
Daarbij passeren alle continenten de revue en de vele 
vogels die ze daar, samen met haar ouders, ging zoeken. 
Voor de familie Craig is het vogelen meer dan een hobby. 
Het verhaal beschrijft hoe het essentieel is (geweest) voor 
het welzijn van hen allen.  

Het boek van Beatrice
Kate DiCamillo en Sophie Blackall

Een boek over een monnik, een enorm koppige geit en een 
meisje met een groot geheim. Het klinkt misschien als 
een vreemde combinatie, maar Kate DiCamillo slaagt er 
weeral in om een bijzonder boek af te leveren. Het belang 
van verhalen vertellen staat centraal, net als de mooie 
tekeningen van Sophie Blackall die soms doen denken aan 
middeleeuwse miniaturen.

Clara Sola
Nathalie Álvarez Mesén

Clara is een 40-jarige vrouw met een verstandelijke 
beperking en een misvormde ruggengraat. Haar fanatiek-
religieuze moeder weigert haar een chirurgische ingreep, 
“God heeft haar zo ter wereld gebracht, zo zal ze ook 
sterven”. Maar ze deinst er niet voor terug om haar 
dochter thuis in te zetten als een heilige die miraculeuze 
genezingen kan verrichten en waar de buurtbewoners haar 
komen aanbidden. Gedwee laat Clara zich doen, totdat ze 
verliefd wordt op het lief van haar zusje en er verrassende 
gevoelens bij haar beginnen te ontluiken.
Clara Sola is een betoverend magisch-realistisch sprookje 
uit Latijns-Amerika (Costa Rica).

Hackers: over de vrijheidsstrijders van  
het internet
Gerard Janssen 

Voor wie hackers niets meer zijn dan criminelen in een 
zwarte hoody achter een computer, zal bij het lezen van 
dit boek een verrassend nieuwe wereld opengaan. Auteur 
Gerard Janssen gaat als leek op ontdekkingstocht en komt 
daarbij in contact met de mensen aan the light side. Zowel 
hij als wij komen echter niet alles te weten... Sommige 
zaken moeten geheim blijven.
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Dief van de nacht
Holly Black

Deze limited edition is recent aangekocht en is vooral een 
visuele tip. Het boek is nog veel mooier als je het echt 
vasthebt. Prachtige uitgaves zijn nu de trend in Groot-
Brittannië als reactie tegen de e-boeken. In The Guardian is 
het besproken als beste recente fantasy. Ook inhoudelijk 
belooft het dus de moeite te zijn!

Nora
Nuala O’Connor

De twintigjarige Nora Barnacle uit Galway werkt als kamermeisje in 
Finn’s Hotel. Op 16 juni 1904 verandert haar leven als ze de twee jaar 
oudere Dubliner James Joyce ontmoet. De dag zou uitgroeien tot een 
feestdag in Ierland, Bloomsday. Het is de dag waarop Leopold Bloom, 
het hoofdpersonage uit Joyce’ meesterwerk Ulysses, rondwandelt in 
Dublin, maar dus ook de dag waarop Joyce zijn geliefde Nora Barnacle 
voor het eerst ontmoette. Nora van Nuala O’Connor is een eerbetoon aan 
de vrouw die Joyce tot beroemd auteur kneedde en tevens de moeder 
van zijn kinderen werd.

Het spookt in dit huis
Oliver Jeffers

Een boek aanraden van Oliver Jeffers is min of meer een 
open deur intrappen. Denk maar aan Vast of De krijtjes 
staken of Samen hier of … Maar dat geeft niet. Het spookt 
in dit huis is te mooi gemaakt om het niet in de kijker te 
zetten. De illustraties zijn een combinatie van oude zwart-
witfoto’s, tekeningen en tussenblaadjes van kalkpapier 
waarop ook het één en ander gebeurt. De tekst is 
eenvoudig maar door de vele details is het een prentenboek 
voor alle leeftijden! En het is ook grappig!!!



Achterin
Moedermelk en verhalen

Mijn kinderen waren vier en vijf toen ik naar een lezing wilde vertrekken 
en van allebei geen zoen kreeg. Ongenaakbaar waren ze, met gekruiste 
armen en ogen waar bliksemschichten in getekend stonden. ‘We hebben 
het boek verstopt,’ zei mijn dochter en haar grote broer knikte zijn hulpje 
aanmoedigend toe. 

De betere ondervragingstechnieken moesten worden ingezet voor ik 
erachter kwam wat er aan de hand was. Het woord ‘lezing’ bleek de 
boosdoener. Ze dachten dat ik die vreemde mensen in de dorpsbibliotheek 
zou voorlezen uit het boek waar wij in bezig waren. Pas toen ik ze op het 
hart drukte dat ik zoiets nooit zou doen, tilde mijn dochter de hondenmand 
op, waar Otje van Annie MG Schmidt onder verstopt lag. Met vier handen 
droegen ze het boek naar hun bed, het veiligste fort van het huis en 
beloofden om de schat te bewaken tot de volgende avond. 

Voorlezen, ik begon ermee op de kraamafdeling. En ik ben het blijven doen. 
Op verloren momenten, op gestolen momenten en altijd, altijd voor het 
slapengaan. Moedermelk en verhalen, daar zijn ze mee grootgebracht.

Intussen is het voorlezen gestopt, omdat ik ’s avonds uit werken ga. Maar 
ik mis het wel nog, dat nest van dekens, waar drie lichamen dicht op elkaar 
gepakt in eenzelfde verhaal verdwijnen.

Laatst, tijdens een lange wandeling, begon mijn dochter over  een boek 
van vroeger en mijn zoon vroeg hoe dat ook alweer zat met die Majoor. 
Uitvoerig probeerden ze om het verhaal weer op te roepen. Ik wandelde 
zo’n twee meter achter ze aan en luisterde. Het mooiste vond ik dat ze over 
die personages spraken alsof het mensen waren die bij ons over de vloer 
kwamen. Dat we maar een belletje moesten plegen of ze stonden weer bij 
ons op de stoep. 

Die avond nodigde ik ze allemaal nog eens uit. De verhalen die weerklonken, 
die kenden we al, en toch klonken ze nieuw. Het slapengaan werd uitgesteld 
en uitgesteld. Want verhalen zijn veiliger dan dromen, zeker als je dicht 
tegen elkaar in een nest van dekens ligt. 

LARA TAVEIRNE
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Activiteiten
in de bib



ACTIVITEITENKALENDER 
JANUARI-MAART 2023

Mmmonk inspireert
  tentoonstelling

Met mmmonk.be zetten de Openbare 
Bibliotheek Brugge, het Grootseminarie 
Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent 
en het Bisdom Gent hun middeleeuwse 
manuscripten in de kijker. Op dit online 
platform kan je 820 middeleeuwse 
monastieke manuscripten van de abdijen 
van Ter Doest, Ten Duinen, Sint-Baafs 
en Sint-Pieters tot in de kleinste details 
bewonderen. De prachtig geïllustreerde 
handschriften zijn ook voor kunstenaars 
vandaag een bron van inspiratie. 
Zes Brugse en Gentse kunstenaars 
lieten zich inspireren door de teksten, 
randversieringen, miniaturen en initialen. In 
Hoofdbibliotheek Biekorf kan je tot begin 
februari hun werk bekijken. In dezelfde 
tentoonstelling brengt een hologram één 
van de middeleeuwse manuscripten ook 
echt tot leven!

Nog tot zaterdag 4 februari І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І Gratis І Tijdens de openingsuren van 

de bibliotheek 

De prinses op de erwt
  familievertelling 

Terwijl Tilde meesterlijk vertelt, brengt Eddy 
met zijn contrabas de magie tot leven. Ze 
vertellen het sprookje De prinses op de 
erwt. Het is een gekend verhaal, maar... 
niemand vertelt het zoals het écht gebeurd 
is! Het is tijd om voor eens en voor altijd 
de waarheid (met een geurtje aan...) boven 
water te halen. Om al een tipje van de sluier 
te lichten: erwtensoep met ajuintjes is dé 

hoofdrolspeler in dit verhaal. Een muzikaal 
sprookje om niet te missen!

Woensdag 4 en donderdag 5 januari in 

Bibliotheek Lissewege, Bibliotheek De Arend 

(Koolkerke) en Bibliotheek De Zorge (Sint-

Kruis). Daarna gaat de voorstelling nog op 

tournee langs verschillende bibliotheekfilialen І  

Voor kinderen van 4 tot 10 jaar en hun ouders І 

Alle praktische info op brugge.bibliotheek.be/

tussendoortjes І Gratis mits inschrijven via het 

bibliotheekfiliaal

• Maandag 20 maart: Peter Terrin, De 
gebeurtenis

Iedereen is welkom om mee te 
discussiëren. 

Telkens van 14u tot 16u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І € 5  – inschrijven: brugge.bibliotheek.

be/leesgroep І Org. De Vrienden van de Brugse 

Bibliotheek vzw
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Leesgroep

Carine Slabbinck loodst de leesgroep van 
de Vrienden van de Brugse Bibliotheek 
door deze boeken:
• Maandag 9 januari: Annelies Verbeke, 

Dertig dagen
• Maandag 13 februari: Alex 

Schulmann, De overlevenden

Waarom dokter Google (on)gevaarlijk is 
voor je gezondheid

  Digisessie

Wat ziekjes? Dan ga je, zoals 9 op de 10 
Vlamingen, wellicht even online informatie 
zoeken. En voor je het weet is die oorpijn 
een teken van de ergste aandoening 
waar je ooit van hoorde. Charlotte Van 
Tuyckom, docent gezondheidspromotie 
bij Howest Brugge, geeft je inzicht in de 
gevaren van dokter Google, maar ook 
tips en tricks hoe je wel betrouwbare 
informatie kan opzoeken. 

Dinsdag 17 januari, van 19.30u tot 22u І 

Bibliotheek De Dijk, Blankenbergse Steenweg 

221 І inschrijven (€ 5): avansa-brugge.be
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ACTIVITEITENKALENDER 
JANUARI-MAART 2023

je een gedicht adopteren en op je raam 
laten schrijven.
Wil je mee op pad om gedichten op ramen 
te schrijven? Ook dat kan!

Meer info op brugge.bibliotheek.be/

weesgedichten2023

De Openbare Bibliotheek Brugge zet 
een actieve werking op rond de thema’s 
emotioneel welzijn, zingeving en gezonde 
levensstijlen. In het voorjaar van 2023 ligt 
de focus op de relatie tussen muziek en 
welzijn.

Gedichtendag 

Op Gedichtendag is Charlotte Van den 
Broeck te gast in Hoofdbibliotheek 
Biekorf. In 2015 debuteerde ze met de 
dichtbundel Kameleon, bekroond met 
de Herman De Coninck Debuutprijs. In 
2017 verscheen Nachtroer, waarvoor ze 
de driejaarlijkse Paul Snoekprijs voor de 
beste Nederlandstalige bundel kreeg. Haar 
poëzie werd vertaald naar het Duits, Frans, 
Engels, Spaans, Afrikaans en Servisch. 
In 2019 werd ook haar prozadebuut 
Waagstukken warm onthaald. Een 
aparte en niet te missen stem binnen de 
Nederlandstalige literatuur.

Donderdag 26 januari, van 12.30u tot 13.15u І  

Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal) І €5, 

inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

gedichtendag

Adopteer een weesgedicht

Onder het motto ‘Weesgedicht zoekt 
adoptieraam’ - naar een concept van 
Bibliotheek Aalst - willen we tijdens de 
Poëzieweek zoveel mogelijk gedichten op 
ramen in de Brugse binnenstad krijgen.
Heb jij een favoriet gedicht? Of een vrij 
raam waarop er een mooie tekst kan 
geschreven worden? Doe dan zeker mee! 
Uit een keuze van zo’n 100 gedichten kan 

Thuis in Muziek
  voordracht door alicja 

gescinska

Mensen maken muziek, maar muziek 
maakt ook mensen. In deze lezing 
bespreekt filosofe en schrijfster Alicja 
Gescinska de impact van muziek op onze 
morele ontwikkeling. Maakt muziek mens 
en maatschappij beter? Wat betekent 
muziek voor ons psychologisch welzijn 
en onze persoonlijke ontwikkeling?  Op 
dergelijke vragen hebben talloze filosofen 
door de jaren heen heel uiteenlopende 
antwoorden gegeven. Maar hoe 
uiteenlopend ook,  één ding is zeker: meer 
dan een ornament is muziek vooral een 
fundament van ons bestaan.

Woensdag 1 februari, 19.30u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf (leeszaal) І €5 І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/thuis-in-muziek

ASMR, wat ?!
  installatie

In de muziekafdeling van Hoofdbibliotheek 
Biekorf kun je in februari en maart 
terecht voor een bijzondere auditieve 
ervaring. Enkele comfortabele zitplaatsen 
met headsets laten je proeven van 
wat vandaag een grote hype is op 
YouTube: ASMR, of voluit: Autonomous 
Sensory Meridian Response. Je kan het 
omschrijven als een gevoelssensatie die 
ontstaat door bepaalde – voornamelijk 
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Digitale overheidsdiensten
  digisessie

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.

Dinsdag 31 januari, 14u, BC Ter Leyen 

(Kroosmeers 1) І Maandag 13 maart, 19.30u, 

BC Sconevelde (Brieversweg 334) І Gratis 

І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

digisessies 
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Jeugdboekenfeest 
  gratis stadsfestival

Op zondag 5 maart wordt de stad 
overspoeld door tientallen jeugdauteurs, 
illustratoren, animatoren en acteurs. De 
Brugse bib organiseert voor de 21ste 
keer een groots Jeugdboekenfeest en 
bundelt dit jaar de krachten met Kabaal 
in Antwerpen. Ted Van Lieshout en Philip 
Hopman, Stefan Boonen en Federico 
Appel, Marc De Bel, Tanguy Ottomer, Bibi 
Dumon Tak, Jan Van Lierde en Annet 
Schaap staan alvast op de affiche. Ontdek 
het volledige programma op brugge.
bibliotheek.be/jeugdboekenfeest en 
reserveer je gratis tickets vanaf 15 februari. 

Zondag 5 maart, 10.30u – 17u І Hoofd-

bibliotheek Biekorf en verschillende locaties in 

de stad І Alle activiteiten zijn gratis І Inschrijven 

vanaf woensdag 15 februari om 14 uur via de 

website van de bibliotheek of telefonisch via 

In&Uit.

ACTIVITEITENKALENDER 
JANUARI-MAART 2023

– auditieve prikkels. Denk bijvoorbeeld 
aan een zachte borstel die over de micro 
beweegt; of knisperende geluiden die in de 
nabijheid van de micro een bijzonder effect 
sorteren. ASMR kan een totale zintuiglijke 
ontspanning opwekken. Kom, ga zitten, 
luister en voel. 

Van 1 februari tot 31 maart І Hoofdbibliotheek 

Biekorf (muziekafdeling) І Gratis

Google Foto’s
  digisessie

Met Google Foto’s sla je foto’s op in de 
cloud. Anthony Geselle toont je hoe je 
automatisch een back-up maakt van 
alle foto’s op je smartphone en hoe je ze 
vlot kan bekijken. Ook albums maken, 
geavanceerd zoeken en de foto’s snel 
en eenvoudig delen met je familie en 
vrienden komen aan bod. Foto’s eenvoudig 
bewerken met de snelle ingebouwde 
tools? Via de Google Assistent collages en 
filmpjes maken? Je haalt zo het maximale 
uit deze fantastische dienst van Google!

Donderdag 16 februari, van 19.30u tot 22u І 

Hoofdbibliotheek Biekorf (Van Ackerzaal) І 

inschrijven (€ 5): avansa-brugge.be

Sticky Songs
  voordracht door Zaki

Is uw favoriete muziek uw eigen keuze of 
heeft de muziek u gekozen?  Pertinente 
vragen die Zaki onderzoekt in deze 
lezing. Zaki kijkt naar de muziek die 
ons gelukkig maakt, onze angsten 
verdrijft, ons denken, onze passie en 
onze dagelijkse handelingen stuurt. Ons 
gewild of ongewild kippenvel bezorgt, laat 
lachen en doet huilen. Ons lichaam, onze 
hersenen en onze gevoelens beïnvloedt, 
en nog veel meer. Natuurlijk horen daar 
veel muziekfragmenten bij. Van Sully tot 
Avicii, de Chilli Peppers, Dury, Dead Prez en 
Bowie. Van de Rolling Stones tot Britney 
Spears en Aretha Franklin, van Winehouse 
tot Clouseau en Eminem.
Dinsdag 28 maart, 19.30u І Bibliotheek De Dijk, 

Blankenbergse Steenweg 221 І €5 І Inschrijven 

via brugge.bibliotheek.be/sticky-songs

Mijn Burgerprofiel & My e-box
  digisessie

Mijn Burgerprofiel is de plek waar al 
je overheidsdocumenten verzameld 
worden. 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 25 februari, van 10u tot 12u І 

Bibliotheek Xaverianen, Xaverianenstraat 13 І 

Gratis І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

digisessies
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Jo Berten de reitjes, de haven en ’t Zwin, 
maar ook de Brugse handel en kunst, en 
geeft ons zo meer inzicht in het belang 
van het water voor de geschiedenis van de 
stad en haar ommeland.  

Dinsdag 21 maart om 19.30u І Bibliotheek De 

Garve, Pannebekestraat 33 І € 5 І Inschrijven via 

brugge.bibliotheek.be/stad-van-water

ACTIVITEITENKALENDER 
JANUARI-MAART 2023

Lees Meer!
  boekenprogramma 

Vrt-journaliste Ann De Bie interviewt drie 
auteurs over hun meest recente boek. 
Van de drie besproken boeken wordt ook 
telkens een exemplaar verloot onder de 
aanwezigen. Welke auteurs te gast zijn, 
vind je op brugge.bibliotheek.be/lees-meer 
(zodra de namen bekend zijn). Robbert 
Welagen tekent alvast present met zijn 
roman Raam, sleutel.

Zondag 12 maart, 11u І Concertgebouw Brugge 

(kamermuziekzaal) І € 10 / Vrienden van de 

Brugse Bibliotheek € 7 / -26 € 5,5 І Reserveren: 

www.ticketsbrugge.be І i.s.m. Concertgebouw 

Brugge en Boekhandel De Reyghere

Leren werken met Apple
  digisessie

Je hebt een iPad of iPhone gekocht en je 
wil er beter mee leren werken? Dan moet 
je in deze cursus zijn! Anthony Geselle legt 
uit wat je met je iPad of iPhone kan doen. 
Mobiel internetten (wifi of 4G), surfen, 
mailen, kranten en boeken lezen, ‘apps’ 
installeren en gebruiken... We nemen ook 
de tijd om jouw vragen te beantwoorden. 
(Let op: deze cursus is enkel geschikt voor 
Apple-iPads en -iPhones, niet voor tablets 
of smartphones met het ‘Android’- of 
Windows-besturingssysteem!) 

Donderdag 16, 23 en 30 maart, telkens van 

19.30u tot 21.30u І Xaverianen (polyvalente 

zaal C, 1ste verdieping), Xaverianenstraat 13 І 

inschrijven (€ 15): avansa-brugge.be
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Brugge, Stad van Water
  voordracht door jo berten

In het kader van de Waterdagen 2023 
komt stadsgids en begenadigd spreker Jo 
Berten ons vertellen uit zijn nieuwste boek 
Brugge, Stad van Water. Aan de hand van 
verhalen en boeiende anekdotes bespreekt 

La Kermesse Héroïque
  tentoonstelling

In 1936 deed de schandaalfilm La 
Kermesse Héroïque of Heldenkermis heel 
wat stof opwaaien in Vlaamse steden. 
Deze klucht, waarin moedige vrouwen 
hun dorp beschermen tegen een Spaanse 
overmacht, slaagde erin om bij zowat 
elke politieke en religieuze instelling in het 
verkeerde keelgat te schieten. Ondanks het 
feit dat de film verschillende prestigieuze 
prijzen in de wacht wist te slepen, werd hij 
in Brugge uiteindelijk verboden. 
Naar aanleiding van de recente 
restauratie van de film is er nu een 
overzichtstentoonstelling. Begin april staat 
er ook nog een lezing en een filmvertoning 
gepland.

Van 24 maart tot 12 april І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І gratis toegankelijk І i.s.m. Brugse 

filmvereniging Pelliculot en Cinema Lumière
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OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE

KUIPERSSTRAAT 3
8000 BRUGGE
T 050 47 24 00

BIBLIOTHEEK@BRUGGE.BE
BRUGGE.BIBLIOTHEEK.BE

ACTIVITEITENKALENDER 
JANUARI-MAART 2023

Samenleesgroep 

De bibliotheek organiseert een 
laagdrempelige Samenleesgroep in Sint-
Jozef, Sint-Pieters, Sint-Kruis, Assebroek, 
Sint-Andries 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 kan je gratis en zonder 
afspraak 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 en zonder inschrijven І 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

UitPAS in Brugge

Brugge start in 2023 met de vrijetijdspas 
UiTPAS. Met de UiTPAS spaar je punten, 
ruil je die in voor voordelen en is er extra 
korting voor wie het nodig heeft. Ook 
de Brugse bibliotheek neemt deel. Je 
zal je UitPAS kunnen scannen bij een 
bibliotheekbezoek en bij deelname aan 
activiteiten in de bib.
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I N ZOEMEN  THU IS 

ONTVANGEN? 
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