
G E N O O T S C H A P  V O O R  G E S C H I E D E N I S  
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GESTICHT IN 1839 ONDER DE BENAMING «SOCIÉTÉ D’ÉMULATION» TE BRUGGE 

Secretariaat: Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek 

 

 

 

Het bestuur van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge nodigt U graag uit tot de 

J a a r v e r g a d e r i n g  
die plaats vindt op zaterdag 10 december 2022 om 15.00 uur 

in het Stadsarchief, Burg 11A te Brugge. 
 
 
 

—  PROGRAMMA  — 

 

▪ Verwelkoming en werkingsverslag door voorzitter prof. dr. Paul TRIO 

▪ Voorstelling van de Handelingen 2022/2 door redactiesecretaris dr. Hannelore FRANCK 

▪ Lezing door dr. Jan TRACHET (FWO/UGent) over: 

 

Pieter Pourbus – Cunstwercker in Caerte 

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het graafschap Vlaanderen, aan 
Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van zijn hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, 
dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af. 
De “geschilderde kaart van het Brugse Vrije” (1571) bevindt zich op het kruispunt tussen 
schilderkunst en cartografie en brengt het Brugse havenlandschap aan het einde van de zestiende 
eeuw op een unieke manier in beeld. Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de 
geschiedenis: net vooraleer de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het kustlandschap 
voorgoed zouden veranderen. Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het 
middeleeuwse landschap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en 
details is het schilderij een uniek kunstwerk. 
De lezing gaat dieper in op het thema van de tentoonstelling Pieter Pourbus. Master of Maps, die op 1 
december 2022 opent in het Groeningemuseum. Daarin staat de geschilderde kaart letterlijk en 
figuurlijk centraal. Bovendien wordt ook al het andere cartografische werk van de schilder – die vooral 
bekend is door zijn portretten – in de kijker gezet. Nieuw onderzoek op zijn volledige cartografische 
oeuvre geeft immers een nieuw en verrassend inzicht in Pourbus zijn cartografische productieproces. 

 

▪ Gelegenheid tot het stellen van vragen 

▪ Receptie 
 
 
De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Na de jaarvergadering is er gelegenheid om de publicaties van het 
Genootschap in te kijken en aan te kopen. Leden die in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdrage kunnen hun 
exemplaar van de Handelingen meenemen en genieten van ledenkorting bij de aankoop van boeken. 

Lidmaatschapsbijdrage 2023. Alle leden worden vriendelijk verzocht hun lidmaatschapsbijdrage voor 2023 
(binnenland: 30 €, Europa: 50 €, buiten Europa: 60 €) zo spoedig mogelijk te betalen op rekening nummer BE05 0000 
1079 3975 (BIC: BPOT BEB1) t.n.v. Genootschap voor Geschiedenis, Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek. Contante 
betaling van achterstallig lidgeld en/of de bijdrage voor 2023 is ook mogelijk op de jaarvergadering. Nieuwe leden zijn 
steeds welkom. 

 


