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In de Zwarte Kat sessies nodigt Volkskunde 
West-Vlaanderen viermaal per jaar 
experten, verzamelaars en liefhebbers uit 
in het Volkskundemuseum om te spreken 
over overgangsrituelen, seizoenstradities, 
oude ambachten of volksverhalen. De 
vorm kan variëren van een lezing tot een 
demonstratie of een opvoering. Wat elke 
gast gemeenschappelijk heeft, is de 
passie voor volkskunde en het onderwerp 
waarover hij of zij vertelt



PROGRAMMA 2017

Sessie 1: Heksenverhalen door 
Marcel Denduyver 
Donderdag 23 maart van 14 tot 16 uur 

Spreker Marcel 
Denduyver brengt je 
met zijn aangrijpende 
heksenverhalen uit de 
19de en 20ste eeuw 
meteen in de juiste 
sfeer. De tragiek 
van de brandstapel, 
de waanzin van 
de vervolgingen, 

het toveren en onttoveren worden boeiend 
weergegeven. De nadruk ligt op West-Vlaamse 
heksenverhalen. Is Aristide, onze zwarte 
museumkater, wel zo onschuldig als hij er uitziet? 

Sessie 3: Stadsmolenaar  
Felix Laroy vertelt
Donderdag 21 september van 14 tot 16 uur 

Felix Laroy was twintig 
jaar stadsmolenaar 
van Brugge. Na een 
korte historische 
uitleg over de Brugse 
molens, neemt Felix 
ons mee naar de 
Sint-Janshuismolen. 
Hij vertelt er over 
de werking van de 

molens, de vaardigheden van de molenaar en ook 
de risico’s van het vak. Zijn uitleg is doorspekt met 
spannende verhalen en grappige anekdotes, die 
uit het leven zijn gegrepen. 

Sessie 2: Eerste en Plechtige 
Communie door Mark Adriaen
Donderdag 18 mei van 14 tot 16 uur

In mei vieren 
duizenden jongeren 
en kinderen in 
Vlaanderen hun 
Eerste of Plechtige 
Communie. 
Volkskundige 
Mark Adriaen 
vertelt hoe deze 
vieringen doorheen 

de tijd zijn geëvolueerd. Aan de hand van zijn 
erfgoedcollectie en familiearchief illustreert hij 
tradities zoals het aansnijden van het ijslam en 
het dragen van matrozenpakken, bruidskleedjes, 
communiestrikken en -kroontjes.   . 

Sessie 4: Winterfeesten en 
gebak door André Delcart 
Donderdag 30 november van 14 tot 16 uur 

André Delcart 
vertelt over allerlei 
baktradities 
verbonden aan 
winterfeesten 
zoals Allerheiligen, 
Sinterklaas, Kerstmis 
en Driekoningen. 
Je komt meer 
te weten over de 

oorsprong en geschiedenis van wafels, lukken, 
Claeskoeken, vollaards en ander smakelijk 
feestgebak. Vóór en na de lezing is er een 
demonstratie van een speculaasbakker in de 
spekkenbakkerij van het Volkskundemuseum. 

PRAKTISCH
Prijs per sessie: 5 euro

Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be Max 35 pers.


