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VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: Vief Brugge Onbegrensd
IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge
DATUM ACTIVITEIT: 18 mei 2017
PLAATS:
de
erfgoedbibliotheek
van
het
Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
AANVANG: 14.00 u.
EINDE: 16.15 u.
VERANTWOORDELIJKEN: bestuur
SPREKER:Claude Anthierens
DESKUNDIGHEID SPREKER: bibliothecaris
AANTAL AANWEZIGEN: 10
TITEL VAN DE ACTIVITEIT: bezoek aan de cultuurbibliotheek
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
Wij spreken af aan de ingang van de school, waar de cultuurbibliotheek is ondergebracht.
Iedere deelnemer krijgt twee pakjes speculoos aangeboden, er zijn waardebons voor
wandelschoenen en vrijkaarten voor één van de volgende activiteiten van Vief Brugge
Onbegrensd. Claude Anthierens, de bibliothecaris die ons laat kennismaken met de
cultuurbibliotheek, verwelkomt ons, samen met zijn assistente.
De cultuurbibliotheek is een openbare bibliotheek, toegankelijk voor iedereen, waar je op
afspraak werken kunt consulteren in de leeszaal, bij voorkeur op donderdag en vrijdag van
13.30 u. tot 16.30 u.. De werken zelf kan je niet uitlenen. Alle informatie over de
achtergrond van de bibliotheek en welke boeken, tijdschriften, kranten, DVD's en
historische strips waar beschikbaar zijn, kan je vinden op de website van de bibliotheek:
www.cultuurbibliotheek.be. Je kan er ook de collectie jeugdliteratuur bekijken. Er is ook
een indrukwekkende collectie over China, omdat dit onderwerp de voorkeur genoot van
één van de vroegere bibliothecarissen.
De kern van de collectie zijn de Griekse en Latijnse werken van het college dat in 1834 in
Brugge werd opgericht, toen nog in het historisch centrum van Brugge gevestigd, namelijk
waar zich vandaag het Zilverpand bevindt. De tweede peiler van de collectie is de
bibliotheek van kanunnik Stock-Laureyns uit 1990. Die collectie bevat wetenschappelijke
werken uit de XVIe en XVIIe eeuw en een groot aantal kaartenboeken uit dezelfde periode.
De bibliotheek is een studiebibliotheek geworden voor een publiek van scholieren en
universitair gevormden. Er komen zelfs doctoraatsstudenten van vermaarde universiteiten
zoals Cambridge en Oxford werken consulteren die nergens anders te vinden zijn.
De cultuurbibliotheek wordt niet gesubsidieerd en moet rondkomen met de rente van de
beleggingen die de kanunnik in de jaren '90 heeft gedaan. De cultuurbibliotheek aanvaardt
ook schenkingen van waardevolle informatieve werken en verkoopt dubbele werken,
waarmee ze dus ook financiële middelen kunnen binnenrijven om hun werk te bestendigen.

2
De heer Anthierens geeft ons inzage in oude kaarten van de Romeinen, wereldkaarten uit
de middeleeuwen en zware boeken uit de periode van de renaissance, die nauwelijks
mogen worden aangeraakt door de bibliothecaris zelf. Opengeslagen worden ze
ondersteund door een hulpstuk, zodat de kaft niet zou kraken. We krijgen ook een prachtig
boek van Mercator te zien waarin de figuur van een bloem is verwerkt in de paginaranden
van het gesloten werk.
De cultuurbibliotheek neemt altijd deel aan erfgoeddag; dit jaar kon je de bibliotheek
bezoeken in het kader van "de zorg", waarbij medische werken van Vesalius en
Hippocrates aan het bezoekende publiek werden getoond.
Dankbaar om de uitleg die wij gekregen hebben en de uitzonderlijke werken die wij te zien
hebben gekregen, overhandigen wij een doos heerlijke pralines van Geoffrey aan de heer
Anthierens en nemen afscheid van hem en van elkaar.

