PERSCONFERENTIE ‘Sacred Books | Secret Libraries’ – 20 02 2019
Dames en heren,
Geachte aanwezigen,
Het doet me plezier om hier vandaag, op deze prachtige locatie en exact één
jaar voor de opening, aanwezig te kunnen zijn op de voorstelling van ‘Sacred
Books | Secret Libraries’.
Dames en heren,
Zoals u weet is Brugge om vele redenen uniek. Eén van die redenen is vooral
de hoge concentratie aan religieus patrimonium in de historische
binnenstad. De eigenheid van de stad is grotendeels bepaald en gevormd
door het vele religieus erfgoed.
De verwevenheid van stad en religieus leven in Brugge en de invloed van
kerk en geloof op de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad zijn
essentieel om de huidige stad ten volle te begrijpen.
Het is ook belangrijk om het spirituele erfgoed van religieuzen (hun
levenskeuze en hun levenswijze) en het immateriële religieuze erfgoed (de
gebruiken en rituelen) te bewaren, zichtbaar te maken en op die manier te
versterken.
Dat is precies wat ‘Sacred Books | Secret Libraries’ doet en door het heel
specifieke concept – het begin- en eindpunt zijn de religieuzen zelf - is dit
project een model voor een toekomstgerichte en duurzame aanpak van
religieus erfgoed in Brugge.
Geachte aanwezigen,
Zonder een toekomstgerichte visie is het gevaar reëel dat de religieuze
gemeenschappen niet langer kunnen blijven voortbestaan en dat hun rijke
erfgoed verdwijnt of versnipperd raakt. Daarom is het noodzakelijk om alle
informatie en expertise rond het religieus erfgoed te coördineren en een visie
en aanpak uit te werken. Een kenniscentrum kan dit onder supervisie van
het stadsbestuur realiseren.
De concrete aanpak focust op het behoud en beheer en de ontsluiting van
het religieuze erfgoed, in nauwe samenspraak met de bewoners, beheerders
of andere verantwoordelijken. Kerken en kloosters (en andere plekken die
getuigen van religieus leven) zijn bijzondere plaatsen van stilte, reflectie,
diepgang en zingeving in de stad. Het is een heel specifieke opdracht om die
locaties op een actuele manier te herwaarderen en te gebruiken, met respect
voor en behoud van hun heel eigen betekenis en waarde in het weefsel van
de stad.
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Het stadsbestuur hecht veel belang aan haar religieus patrimonium en
verbindt er zich toe om er op een verantwoordelijke en verantwoorde wijze
mee om te gaan. Daarom is het belangrijk om ‘Sacred Books | Secret
Libraries’ alle kansen te geven zodat dit project een spoor kan trekken voor
veel andere toekomstige projecten, vooral in Brugge maar ook in de rest van
Vlaanderen.
Beste mensen,
De normen en waarden van het christendom zijn universele waarden. Ze
gaan niet om het zomaar opleggen van regeltjes, maar ze staan voor een
levenshouding van liefde, nederigheid en dienstbaarheid. In de huidige
maatschappij, waar onverdraagzaamheid, onzekerheid en onverschilligheid
dikwijls om de hoek loeren, is het essentieel om deze waarden te koesteren.
Het beschermen en conserveren van het erfgoed dat deze normen uitdraagt
is een verantwoordelijkheid die we niet alleen als christenen maar ook als
stadsbestuur niet uit de weg mogen gaan. Deze tijdloze waarden kunnen een
leidraad en een uitkomst bieden voor hedendaagse zorgen en uitdagingen. Ik
wens alle aanwezigen de kracht en de moed toe om ze te blijvend te eren, te
verdedigen, en uit te dragen.
Dirk De fauw
Burgemeester van Brugge
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