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Een jaar na onze laatste lezing (door Axel Buyse in zaal Daverlo) kunnen we eindelijk weer een
interessante voordracht bijwonen!
Prof. Jan Dumolyn is een geboren Bruggeling, die middeleeuwse geschiedenis doceert aan de
UGent. Hij publiceerde meerdere boeken over Vlaanderen en over Brugge.
In 2019 was hij co-auteur van het werk ‘Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1150’. Het
boek werd door alle recensenten de hemel ingeprezen. Ze noemden het een indrukwekkende
biografie van de stad en schreven erover: ‘Nooit eerder verscheen er zo’n volledige
geschiedenis van Brugge.’ Het boek, dat oorspronkelijk in het Engels verscheen, bevat een
goudmijn aan nieuwe inzichten.
Prof. Dumolyn is een boeiende spreker, die keer op keer veel toehoorders lokt. Hij zal ons
meeslepen in zijn uiteenzetting over Brugge, dat in de Middeleeuwen een krachtige, levendige
en verleidelijke plek was die zich op het knooppunt van de Europese economische netwerken
bevond. Net zoals pakweg New York in onze tijd, was Brugge tijdens de 15e eeuw ‘the place to
be’ voor creatief, ondernemend en innoverend talent.
Enkele praktische richtlijnen:
Daar we gebruik maken van de stadszalen moeten we ons dus ook houden aan de corona-maatregelen die de
stad Brugge oplegt.
Iedereen moet zijn covid safe certificaat en identiteitskaart bijhebben. Aan de ingang van de zaal zal er controle
zijn en wie zijn certificaat niet kan tonen, zal niet toegelaten worden tot de lezing.
Het voordeel van dit systeem is wel dat de zaal volledig kan bezet worden: jullie hoeven dus geen ruimte tussen
de stoelen te laten of in jullie bubbel plaats te nemen. Er geldt een mondmaskerplicht wanneer je de locatie
betreedt. Eens je plaatsgenomen hebt, mag je het mondmasker afzetten.
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