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19 januari 2016 om 20uDinsdag 19 januari 2016 om 20u in de Cultuurbibliotheek  
(Sint-Lodewijkscollege), Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
Opgelet: Engelstalige lezing Inkom: € 5 (€ 3 voor Vrienden van de 
Biekorf | leraars Sint-Lodewijkscollege | leden Cultuurbibliohteek 
Stock-Laureyns)  Nadien krijgt u een drankje aangeboden.   
Inschrijven ludo.vandamme@brugge.be (vóór 18 januari 2016). 

Op 19 januari 2016 om 20 uur houdt de amerikaanse professor earle 
havens een engelstalige lezing in de Cultuurbibliotheek. hij is op stu-
diereis in europa en houdt in Vlaanderen halt in antwerpen en Brugge. 

Fakes, lies and forgeries in the world of the book

DE AMERIKAANSE BOEKHISTORICUS EARLE HAVENS
earle havens is een internationaal gerenommeerd boekhistoricus en 
is sinds oktober 2015 verbonden aan de John hopkins university in 
Baltimore (VS). naast onderzoeker en docent is hij ook bibliothecaris 
van de erfgoedcollecties van de Sheridan Libraries. als boekhistoricus 
gaat zijn belangstelling uit naar de boekgeschiedenis vanaf de late 
middeleeuwen tot de 18de eeuw, met een bijzondere voorkeur voor de 
renaissance. hij doet onderzoek naar dissidente drukkers, het smok-
kelen van verboden boeken en het circuleren van handschriften in de 
katholieke onderwereld in engeland ten tijde van koningin elizabeth i. 

TWEEDUIZEND JAAR BOEKVERVALSING
in Brugge zal havens het hebben over vervalsingen in de wereld van 
het boek. Vanaf de vroege oudheid hebben auteurs, drukkers en uitge-
vers het steeds aangedurfd om valse boeken te verspreiden of verha-
len over onbestaande boeken te verzinnen. typische voorbeelden zijn 
onder meer de postume Jezusbrief, ooggetuigenverslagen van de Val 
van troje en geannoteerde boeken uit de bibliotheek van William Sha-
kespeare. 

EÉN LEZING, DRIE BRUGSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN
Deze lezing is een samenwerking tussen de Cultuurbibliotheek (Sint-
Lodewijkscollege), de Bibliotheek van het grootseminarie, de Open-
bare Bibliotheek Brugge en de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. 
Brugge heeft de ambitie om met deze lezing een nieuwe traditie te 
starten. Op regelmatige basis willen we internationale onderzoekers 
en bibliothecarissen aan het woord laten over het oude boek. We hopen 
u dan ook talrijk te mogen verwelkomen op deze eerste editie.
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