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UitneembaarBRUGGE OOSTKUST

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Pierre 
Lagae
Telefoon
03-561.19.62
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
brugge@
nieuwsblad.be)

“Kijk even naar de grond. On-
der onze voeten bevindt zich de
grafkelder met de stoffelijke
overschotten van 43 ex-be-
woonsters”, vertelt de gids. In
dezelfde ruimte toont ze ons het
schilderij van de Engelse filo-
soof en staatsman Thomas Mo-
re. 

Zijn afstammelinge Mary More
leidde het klooster tussen 1766
en 1807 en bezorgde het een van
zijn opmerkelijkste beziens-
waardigheden: een botje dat af-
komstig zou zijn van haar be-
faamde, in 1535 onthoofde
voorvader. “Wie goed kijkt, ziet
dat er een stukje ontbreekt. Dat
deeltje werd geschonken aan
een kerk in Chelsea, maar werd
later gestolen.”

Belevingsparcours

Nog tijdens de rondleiding: de
kloosterbibliotheek met twin-
tigduizend boeken, de majestu-
euze koepelkerk, de sacristie
met de handgeschreven koor-
boeken, de tuinen, de pandgan-
gen en de gemeenschapszaal.
Daarin staat onder meer een
wassen buste van Guido Gezel-
le, de priester-taalvirtuoos die
het laatste halfjaar van zijn le-
ven in het klooster doorbracht.
Ook het gedicht Memento Ho-
mo, veilig onder glas op de
schrijftafel, herinnert aan zijn
aanwezigheid. “Geschreven ter-
wijl hij poseerde voor het
beeld”, vertrouwt een van de
zusters ons toe.

Jarenlang zat de rijke geschie-
denis van het klooster, dat da-
teert uit de zeventiende eeuw,
achter slot en grendel. Maar
daar brengt het project Sacred
Books, Secret Libraries nu ver-
andering in. Voortaan maakt de
organisatie vier dagen per week
rondleidingen mogelijk door het
klooster voor groepen van
maximaal vijftien personen. 

“Met respect voor de religieuze
gemeenschap, waarmee we het
project samen hebben uitge-
werkt”, zegt initiatiefneemster
Doenja Van Belleghem, die niet
spreekt van een toeristische at-
tractie, maar van een belevings-
parcours. “Het is ook geen mu-
seum, want de zusters maken
nog gebruik van de ruimtes. Tij-
dens de rondleiding, die een uur
duurt, maken bezoekers kennis

met het kloosterleven en de au-
thentieke verhalen, en kunnen
ze de rust die hier heerst bele-
ven. We vragen bij aanvang om
gsm’s achter te laten.”

“Onze geschiedenis delen”

De privévertrekken van de
acht zusters, allen tussen 64 en
86 jaar oud, zijn niet te bezoe-
ken. Vrees voor hinder hebben
ze niet. “De testweek is alvast
erg goed meegevallen. De rond-
leidingen verlopen heel stil”,
vertelt priorin Mary Aline, die
afwisselend met haar medebe-
woners de bezoekers zal ont-
vangen op het eind van de rond-
leiding. 

“Vragen zullen we heel graag
beantwoorden. We koesteren
onze geschiedenis, ze inspireert

ons en we willen ze delen.”
Met een basistarief van acht-

tien euro per bezoeker is het
Engels klooster niet de goed-
koopste bezienswaardigheid in
Brugge. “Maar daarvoor krijgen
de bezoekers wel een rondlei-
ding van een goed opgeleide
gids en dragen ze bij tot de in-
standhouding van het patrimo-
nium”, zegt Van Belleghem. Op
dezelfde manier opent ook het
klooster van de Ongeschoeide
Karmelieten in de Ezelstraat de
deuren voor wandelingen met
een gids. 

INFO
www.sacredbooksbruges.be

Acht overgebleven zusters geven inkijk in kloosterleven en rijke geschiedenis

Engels Klooster opent deuren voor toeristen 
(maar ze moeten wel hun gsm uitzetten)
De stad Brugge is een opmer-
kelijke attractie rijker. 
Voortaan openen de acht zus-
ters van het Engels Klooster 
in de Carmersstraat de deu-
ren voor gegidste wandelin-
gen, vier dagen per week, 
drie keer per dag. “We willen 
onze geschiedenis delen.”

BRUGGE 

De indrukwekkende koepelkerk
is een van de hoogtepunten 
tijdens de rondleiding.

TEKST KOEN THEUNS
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DOENJA VAN BELLEGHEM
INITIATIEFNEEMSTER

“Tijdens de rondleiding, 
die een uur duurt, 
maken bezoekers kennis 
met het kloosterleven en 
de authentieke verhalen, 
en kunnen ze de rust die 
hier heerst beleven”

W In de gemeenschapszaal prijkt een buste van Guido Gezelle (foto links). Priorin Mary Aline beantwoordt met plezier vragen van bezoekers.

Bekijk de foto’s op
nieuwsblad.be/
brugge


