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Traditioneel stelt het Provinciebe tuur van West
Vlaanderen haar Brug e monumenten open op de 
Open Monumentendag van zondag 14 september 
1997 : 

Markt 3, het ProvinciaaJ Hof 
(open zondag 14/9 van 10u tot 12u en van 
13.30u tot 18u - niet op zaterdag 13/9 ! 

Gid en zorgen voor begeleiding en er is 
een video over het thema) 

Potterierei 72, het Grootseminarie 
( pen zondag 14/9 van 10u tot 12u en van 
13.30u tot r8u - niet op zaterdag 13/9 ! 

Gidsen zorgen voor begeleiding) 

Steenstraat, de Sint-Salvatorskathedranl 
(open zondag 14/9 van 13.30u tot 17.30u
jongeren van het J.K.O.T. zorgen voor 
b geleiding - niet op zaterdag 13/9 ') 
De werfkeet van aannemer 
A. Vandendorpe is toegankelijk. 
Er zullen steenkappers ann 
het werk zijn van 10u tot l2u en van 13u 
tot 18u 

Tillegembo ,de rosmolen 
Op zondag 14/9 demonstratie van het 
functioneren van deze rosmolen tussen 
10u en 12.30u en van 13.30u tot 18u 
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Inleiding 

De negende Open Monumentendag, met al ' thema 
mOflUmenIen & arbeid, wordt in Brugge voor het eerst 
gespreid over twee dagen. Ook op zaterdagnamiddag 
zijn de gebouwen toegankelijk. p die manier hopen 
wij een betere spreiding van bezoekers te bekomen en 
de kwaJiteit van de monumentenbeleving te vergroten. 
Volgend jaar zal in gan Vlaanderen de Open 
Monumentendag worden vervangen door een Open 
Monumentenweekend. 

Met deze ondertussen traditionele wandelbrochure 
pogen wij een kwaliteitsvolle invulling van het 
jaarthema te bereiken. Meer en meer verwacht de 
monumentenbezoeker veel en go dinformatie. 
Daarom worden ondermeer via archiefonderzoek 
nieuwe gegevens over de opengestelde gebouwen 
opgezocht en verwerkt. Deze brochure is dus niet alleen 
een beknopte gids voor één dag, maar kan ook nog na 
de monumentendag nuttig zijn. Voor bijkomende 
gegevens zorgen de gidsen die u doorheen het 
monument zullen begeleiden. 

Als Guido GezeIIe in 1865 schrijft ziet een keer: zwart 
stinkend water al onder, zwart stinkende rook al boven, 
vuiligheid zonder name, die de lucht bederj't en 't water 
ondrinkeliJk maakt voor menschen en beesten, dat komt 
uit de fabrieken zal hij zeker Brugge niet voor ogen 
hebben gehad, die op dat ogenblik nog tot de armste, 
niet-geïndustrialiseerde steden van België behoorde. 
Guido Gezelles eigenste vader had in de Rolweg 64 een 
bescheiden (en niet vervuilend) tuinbouwbedrijf 
uitgebaat (zie nr. 14 van deze brochure). Hier geen 
grote industriële vestigingen. maar wel enkele 
schuchtere pogingen, zoals bijvoorbeeld de weverij 
Vanden Reeck (zie nr. 2 van deze brochure). Brugge 
leek de trein van de industriële revolutie te missen 
Een goed overzicht van hel vroege 19de-eeuwse 
industrieel verleden geeft G. Michiels in zijn werk 
Uit de wereld der brugse mensen (Brugge. 1978). 

Felix Dujardin, van de gelijknamige bank aan de 
Garenmarkt. zorgde zeker vanaf 1840 voor impulsen die 
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kapitaalkrachtigen aanz tten hi r bedrijtjes op te start n. 
Hijzelf bouwde in 1847 een kat nspinnerij in de 
Nijverheid traat (bet latere katoentje) en een 
wolwev rij en ververij in de Witte-Leertouwersstraat, 
beide goed voor 150 werkplaatsen. Edward Marnet 
bouwde in 1852 een garenspinnerij aan de Boninvest, 
naast de Gent rt en versch fte wer n 80 arbeiders. 
Fabrikant in witgoed Ardrighetti gaf werk aan 29 
wev rs in een kl ine weverij in de Pi t r Pourbusstraat. 
In de weverij van J I RoeJs aan de Buit n 
Boeverievest w rkt n 30 arbeiders. Verheyden
Vigneron met 47 weefgetouwen was goed voor 100 
werkplaat en. Nog in de Witte-Leertouw rsstraat was 
de wolweverij van Burdo & Genicot. die in 1859 met 60 
weefgetouwen werkte. Vlashandelaar Charles Taulez
Bottelier. bouwde grote ateliers aan de Dampoort en 
kreeg daar nel het gezelschap van het ateli r Decock & 
Hubrechts uit Rij el (op deze plaats komt later de 
stokerij van Jules Y, r traete). Ook het Stadsb tuur 
spoorde nijveraars aan om in Brugge bedrijven op te 
richten. dit via extra voordelen zoals het ter beschikking 
stellen van lokalen en het verlenen van toelagen. 
In Sarepta, Langerei 23, werden bijvoorbeeld 
verschillende textielateliers ingericht. Dil gebeurde 
later ook in de Duinenabdij. Er waren daar op zijn 
minst 200 weefgetouwen opge teld. H t jammerlijke 
faillissement van de bank Dujardin in 1874 bet kende 
het einde voor vele van d ze kleine weverijen . 

Wat Brugge in de eerste hel ft van de 19de eeuw in 
tegenstelling tot Gent bijvoorbeeld miste was de 
aanwezigheid van ondernemers van het type van Lieven 
Bauwens (de man die en Spinning Jenny uit Engeland 
had overgesmokkeld en een grote katoenspinnerij uit de 
grond stampte) en die een industriële ontwikkeling van 
de stad mogelijk zou hebben gemaakt. De nijverheid 
beperkte zich hi r vaak tot huisnijverheid: vlasspinners, 
lijnwaadwevers en wel 10.000 thuiswerkende 
kantwerksters (zie nr. I van deze brochure). In de 
tweede h Irt van de 19de eeuw werden in de 
ambachtelijke sector wel pogingen ondernomen om 
leven in de brouwerij te brengen (zie nrs 4, I1 en 17 van 
deze brochure). 
Het z I tot d eeuwwisseling duren vo ren 
economi 'che herleving merkbaar i', Het Stad. be tuur 
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pakte zelf uit met nieuwe troeven, zoal de uitb uw van 
de zeehaven en de stimulering van het ontluikend 
toerisme; én de kleine ndernemers van vr eger werden 
gr te bedrijven. De ijzergieterij De Jaegher werd la 
Brugeoise en de stokerij Verstraete werd de N derlandse 
Gist- en Spiritusfabriek (zie nrs. 7,8 en 17 van deze 
brochure). In Chri lUs-Koning werden een gasfabriek 
en een drukkerij opg tart door e familie De c1ée-De 
Brouwer uit Doornik en werd tedenb uw-kundige 
J seph Stübben aange proken om er een ni uw 
stadskwartier te ontwerpen ... 

In de Brugse binnenstad lijkt vandaag weinig van het 
industriële patrimonium bewaard. Ni ttemin zijn er 
voor wie er oog voor heeft heel wat sporen aanwijsbaar. 
De spectaculaire bevolkingstoename in de 19de eeuw 
was ook in Brugge voelbaar. Voor de arbeidsbevolking 
moesten inderhaast op een beperkte oppervlakt veel 
huizen worden gebouwd. goedkoop en weinig 
duurzaam: de fortjes waren geboren. Enkele zijn nog 
bewaard zoals Wevershof (Zonnekemcers), Fort Lillo 
(Verbrand Nieuwland) en Fort Gent (Carmcrsstraat). 
o ze veelal onleetbare woonentiteiten werden in het 
begin van de 20ste eeuw gesloopt en vervangen door 
veel socialere woningbouwprojecten in de rand van de 
stad. Vele buurten herbergen nog 19de-eeuwse 
bedrijfsgebouwen: haringrokerijen (Baliestraat, 
Haarakkerstraat, Pater Damiaanstraat...), brouwerijen 
(Walplein, Langestraat, Raamstraat...), mouterijen 
(OostmeersfWestmeers, Z warte-Leertou wersstraatJ 
Engelstraat Groenestraat. Verbrand Nieuwland. zie nr. 
17 van deze brochure, ... ), leerlooierijen (Walplein. 
Groeninge... ), pottenbakkerijen (Sint-Maanensbilk ... ) en 
nog talrijke kleine ateliers (Noordstraat. Oude Zak, Jan 
Boninstraat...). 

De interesse voor dit facet van het erfgoed werd in 
Vlaanderen slechts schroomvallig gewekt. Heel 
belangrijk zijn de werking en de acties van de Vlaamse 
Vereniging voor Industriële Archeologie, die zich sinds 
de jaren zeventig voor houd en herbe ·temming van de 
industriële architectuur inzet. De wijze van bouwen. d 
wijze van concipiëren en de maatschappelijke 
achtergrond maken dit erfgo d niet alleen toeristisch 
interessant (de erfgoedindustrie die in Engeland 
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bijvoorbeeld reeds lang hoge toppen scheert) maar 
eveneens uitstekend geschikt voor culturele 
herb temmingen (waarvan de 'De Bond' en 
't Leerhuys uit tekende, d h b sch iden. v orbeelden 
zijn; zi nrs. 2 en 4 van deze brochure) en functionele 
herb stemmingen (de vroegere blikslagerij De Clerck 
bijvo rbeeld die is omgev rmd tot lofts en een 
tandartspraktijk). De belangstelling voor deze 
functionele herbesternmingen is groeiend (zie nr. 8 van 
deze bro hur ) en an een grote rol spel n voor de 
to k m t van dit erfgoed. 

Tenslou w de keuze van het thema monumenten & 
arbeid 0 k vo r de tuur roep Open Monum ntendag 
niet toevallig. Vanuit de monumentenwereld wordt 
daarmee d bekommernis omtrent tewerkstelling in het 
algemeen onder. treept. Hel is inderdaad belangrijk dat 
de Open M numentendag niet verwordt tot puur 
toerisme maar integendeel een cultuurtoeristisch, 
monumentaal en maatschappelijk evenement blijft. 

Wij hopen in Brugge op een boeiend 
monUl11 ntenweekend. 
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Balstraat 14, de kantschool 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 september van lOu tot 18u 
Leraars en leerlingen zorgen voor begeleiding 

De openstelling van dit eerder banaal bakstenen gebouw 
kan bepaalde monumentenlietbebbers misschien de 
wenkbrauwen doen fronsen ... maar kant is niet weg te 
denken uit de Brugse industriële geschiedeni . 

Brugge telde in 1846 niet minder dan 10.086 (arme) 
beroepskantwerksters. die meestal aan een hongerloon 
kant produceerden. Niettemin vormden deze inkomsten 
een levensnoodzakelijke (bij)verdienste in de 19de 
eeuw. Brugge was immers één van de armste steden 
van België. Het aantal behoeftigen bedroeg in 1875 niet 
minder dan 12.893 op een bevolking van 47.948 (bijna 
30 %). In zijn werk Uit de wereld der brugse mensen 
(Brugge, 1978) schetste Guillaume Michie1s een vrij 
accuraat beeld van d materiële toestand van de 
kantwerksters en het kantonderwijs in de 19de eeuw. 

In 1847 bestonden niet minder dan 82 kantschooitje , 
samen goed voor 2.379 leerlingen. De leiding berustte 
bij de parochiegeestelijkheid of bij privé-personen. 
Naast de school van de Zusters Apostolinnen waren er 
in het midden van d 19de eeuw de Sint-Joz fschool 
(Zilverstraat) met 90 leerlingen, de pastoorschool van 
Sint-Salvators (paalstraat) met 118 leerlingen, de 
pastoors hooi van O.-L.-Vrouw (Nieuwe Gentweg) met 
120 leerlingen. de s hooi van de Zusters Maricolen 
(Oude zak) met 50 leerlingen, de (beroemde) De 
Foereschool (Naaldenstraat) met 140 leerlingen, de 
pastoorschool van Sint-Anna (Molenmeers) met 68 
leerlingen. de pastoorschool van Sint-Gillis (Korte 
Raamstraat) met 90 leerlingen en de pastoorschool van 
Sint-Walburga (Middelburgstraat) met 45 leerlingen 

De Foersscheschool in het Hof Bladelin (Naaldenstraat 
19) was in de 19de eeuw de belangrijkste kantschool in 
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Brugge. Ze werd door priester Leo de Foere in 1816 
opgestart onder leiding van zeven deugdzame en 
godvruchtige juffrouwen. die deel uitmaakten van de 
congregatie van Zusters van O.-L.-Vrouw Hemelvaart. 
Vele leerling-kantwerksters kozen deze school, omdat 
ze hier. in tegenstelling met de andere scholen, zelf hun 
kantwerk mochten verkopen. De Foereschool bleef tot 
aan W.O. II bestaan. 
De school van de Zusters Apostolinnen was de tweede 
belangrijkste in Brugge. De Zusters Apostolinnen • een 
orde die in 1680 door Agnes BaUiques was opgericht en 
die als doel had vooral arme meisjes een degelijke 
opvoeding te geven - kwamen zich in 1717 in Brugge 
vestigen. De opvoeding hield in dat de meisjes naast 
leren lezen en schrijven ook handwerk en vooral 
kantwerk zouden leren vervaardigen. Dit alles uiteraard 
naast godsdien tonderricht. De vaardigheden, die ze in 
de kantschool zouden aanleren, moesten hen in staat 
tellen hun eigen kost te verdienen en zo aan de 

armoede te ontsnappen. 
De eerste vestigingsplaats van de zusters was het 
voormalig klooster Magersoo in de Ganzestraal. In de 
18de eeuw kon de kantschool zich probleemloos 
handhaven door inkomsten uit de verkoop van het 
spellewerck. Tussen 1788 en 1804 maakten de 
Apostolinnen en hun leerlingen g bruik van het 
voormalig Theresianenklooster in de Ezelstraat, dat door 
keizer Jozef IJ was gesloten. Nadien volgde een 
zwerftocht op zoek naar een geschikt gebouw of 
geschikte bouwplaats. die pas eindigde in 1835. toen de 
zusters met François de Thiennes de Rumbeke een 
huurovereenkomst tekenden voor het domein Adornes 
in de Peperstraat (zie brochure Open Monumentendag 
1992. nr. 9). De zusters bouwden snel een nieuwe 
vleugel langs de Peperstraat (de nu nog bestaande 19de
eeuwse vleugel. die het woonhuis van Anselm Adornes 
verbergt) en daarin werd een kantschool voor betalende 
leerlingen ingericht. Later namen de Apostolinnen een 
reeds bestaande kantschool voor arme meisjes over in 
de Molenmeers, waar in 1865 meer dan honderd meisjes 
waren ingeschreven. 

(n 1899 werd in opdracht van de zusters een nieuwe 
school gebouwd in de Balstraat naar ontwerp van de 
Brugse architect Eugène Van Heede, omschreven als 
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een spel/ewerkschool in den hof van het klooster der 
zusters Apostolinnen (SAB, bouwvergunning 7111899). 
De chool in de Molenmeers bleef actief. 

In het totaal kregen een vierhonderdtal meisjes per jaar 
een opleiding. die niet zelden op achtjarige Leeftijd 
begon. 
Naast kant werd dagelijks e n halfuurtje besteed aan het 
leren lezen en schrijven en werden huishoudlessen 
aangereikt. Het schoolgeld, dat de mei jes moesten 
betalen, kon na enkele jaren worden gerecupereerd door 
de verkoop van eigen kant. 
Deze situatie bleef ongewijzigd tot in onze e uw. Zelfs 
tot na W.O. n. Nadien begon de interesse voor 
kantwerk stelselmatig af te nemen (in 1961 verdween 
de dagschool). De Zusters Apostolinnen richtten samen 
met het Sint-Godelieveinstituut in de ieuwstraat, de 
Zusters Maricolen in de Oude Zak en cholen in 
Poperinge en Ieper een v.z.W. op, die een herleving van 
het kantonderwijs tot doel had. Een school in de 
Timmermansstraat, die opgestart was in 1922. werd 
opgedoekt en alle less n gingen vanaf 197 uitsluitend 
door in de BIstraat. Er waren toen een 90-tal 
leerlingen. De school kon vanaf 1972 worden 
gesubsidieerd via het Ministerie van Cultuur 
(kunstonderwijs). 

In 1994 is de kantschool overgenomen door de tad 
Brugge en is nu onderdeel van de tedelijke Academie. 
Er worden lessen gegeven in de lagere (6 jaar). 
middelbare (6 en 2 jaar), h gere (4 jaar) en 
specialisatiegraad (2 jaar). De kantschool telt een 
honderdtal leerlingen. Naast een opleiding in de 
traditionele kantsoorten (stropkant, bI emwerk. 
c1unykant, russisch kant. vlaanders kant, binchekant.... ) 
komt het hedendaagse kant ruim aan bod. 
Er is ook aandacht voor het experimenteren met 
hedendaags kant en textiele vormgeving, de 
architecturale kunsten en het driedimensionaal werk... 
het kantonderwijs is niet blijven stilstaan. Door de 
kwaJiteit van het onderwijs is de toekomst van het kant 
v rzekerd. 

De kantschool is een twee bouwlagen hoog bakstenen 
gebouw dat afgedekt is met een zadeldak. 
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Segmentboogvorrnige deur- en ven teropeningen 
doorbreken de voorgevel. R chts bevindt zich een 
eenlaag e aanbouw. Het gebouw i onder erdeeld in 
meerdere kJassen. Momenteel kan de bovenverdieping 
niet w rden gebruikt. 

De I rlingen en de leraars van het deeltijds 
kunstonderwijs van de Brugse Academie zullen op de 
OMD hun reaJi aties laten zien. 
Wandel ook tot op de koer links van de school waar men 
een verrassend zicht op het huis Adomes krijgt. 
Bemerk de oude straaunuur, die het volledig domein 
omheint. 

Balstraat 14 is niet be hennd als monument. 
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Buiten Smedenvest 1, de weverij 
Vanden Reeck - nu kunstfabriek 
De Bond 

Open zaterdag 13 september van 14u tot l7u en 
zondag 14 september van JOu tot 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Guillaume Vanden Reeck (1815-1899) uit oom huwde 
in 1841 met de, toen in Sint- is wonende, Beatrice 
Vandenherreweghe (1820-1888) en het jonge echtpaar 
opende op I maart 1842 een hoeden- en lakenwink:el in 
de Breidelstraat in Brugge, dit middenin een 
eeon mische recessie. 

Ondanks de slechte tijd werd hun zaak na drie jaar re s 
uitgebreid en verhuisden ze in 1845 naar de 
commercieel veel belangrijker Vlamingstraat, waar ze in 
nr. 9 een ruimer handelspand betrokken: Au vieux 
chapelet. Het winkelaanbod was gevarieerder en het 
echtpaar nam een winkeldochter in dienst en een meid 
die voor het huishouden moest in taan. 

In 1852 kon Vanden Reeck, samen met zijn schoonbroer 
Camille Mullier, een groothandel in textiel en tapijten 
opstarten. Hun magazijn bevond zich op het Jan van 
Eyckplein. Het echtpaar verhuisde naar een woning op 
de Burg en doekte de winkel in de Vlamingstraat op. 
De zaken floreerden en in 1855 werden in de 
Zuidzandstraat 21-23 twee oude huizen aange ocht en 
gesloopt. Een nieuw groot handelshuis in eclectische 
stijl, vier bouwlagen hoog, werd opgetr kken naar 
ontwerp van ar hitect Isidoor Alleweireldt (1824-1892) 
(SAB, bouwvergunning 49/1855). 
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/sidoor Al/eweire/dt was toen een geliefd architect 
in Brugge en kreeg vooral van liberale zijde 
belangrijke opdrachten. Hij was verwant met de 
toenmalige burgemeester Jules BoyavaJ. De 
liberalen gaven in de meeste Europese landen de 
voorkeur aan het classicisme. in tegellStelling tot de 
toen reeds opkomende neogotiek.. Dit was ook zo in 
Brugge. /. Al/eweireldt ontwierp hier meerdere 
grote burgerwoningen (zoals Boomgaardstraat //
/3. Kuipersstraat 2/. Wapenmakersstraat /4 ... ). 
Guillaume Vonden Reeek, als overtuigd liberaal 
deed uiteraard beroep op deze architect voor het 
ontwerp van zijn nieuw pand in de Zuidzandstraat 
(zie ook brochure Open Monumemeru:Jag 1990, nr. 
11 en 18). 

Het pand werd bewoond door de families Vanden 
Reeck n Mullier en was daarenb ven ook winkel en 
op lagplaats. AI buitenverblijf kocht het echtpaar 
Vanden Reeck het Ideine classicistische I ndhui op de 
Smedenvest, dat nu nog bestaat Financieel ging het 
hen voor de wind. In 1859 besloot hij m met zijn 
sch nbroer een groter vennoots hap op te richten, dit 
sam n met H. De Jonge (van de weverij aan de 
Potterier i), De JOlIghe, Mullier en Cie. Dit nieuwe 
vennoots hap, waarvan uillaume Vanden Reeck als 
onderhandelaar optrad, vroeg op 2 oktober 1859 hulp 
aan het Stadsbestuur vo r het pstarten an een katoen
en olweverij en dit in de vorm van het ter beschikking 
stellen van bedrijfsterreinen aan de Sme nvest. Dit 
terrein lag in de onmiddellijke omg ving van het 
landhuis dat hij kort voordien had gekocht. 
Na heel wat discussie, waarbij Vanden Reeck zi h 
duidelijk als liberaal profileerde. kon het vennootschap 
de terreinen voor een periode van 99 jaar in erfpacht 
krijgen. 
Reeds in 1861 werd de fabriek gebouwd. 

Met de hulp van een toommachine van 20 PK kon de 
katoenweverij met 57 weefgetouwen van tart gaan. 
Deze getouwen werden door 88 jonge mei jes. de 
goedkoop te arbeidskrachten, bediend. Naast katoen 
werd er ook wol verwerkt. 
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Vand n Reeck werd beloond voor zijn succesvolle 
handelsloopbaan met een plaats al bestuurslid in de 
Kamer van Koophandel in Brugge n Tielt en n zetel 
als plaatsvervang nde recht r van de Rechtbank van 
Koophandel. In 1868. op amper 53-jarige leeftijd. trok 
hij zich terug. Het echtpaar vestigde zich in 1871 in 
Elsene. hoewel Vanden Reeck nog regelmatig zaken in 
Brugge kwam behartigen. De fabriek werd in 1882 
verkocht aan Camille Van Gheluwe. 

De fabriek is een bakstenen constructie. twee 
bouwlagen hoog en afgedekt m t een zadeldak. De 
gevels zijn in de beste Brugse tradities versierd met 
doorlopende spitsboogfriesen. De huidige zgn. Bond 
behelst voorlopig enkel de gelijkvloerse verdieping. Als 
architecturale vormgeving een typisch (bescheiden) 
voorbeeld van een 19de-eeuwse fabrieksruimte. 
Gebouwen met metalen structuren zoals gietijzeren 
kolommen en smeedijzeren balken. waartussen 
bakstenen gewelven werden geplaatst, waren veel 
veiliger in g val van brand dan gebouw n waarin nog 
veel houten onderdelen werden verwerkt. Brand was in 
een textielfabriek niet ongewoon. De vloeren waren 
meestal doordrenkt met olie waarmee de machines 
werden gesmeerd en bovendien werkte men nog bij licht 
van kaarslantaarns en olielampen. 
De bouwwijze met gietijzeren kolommen maakte het 
tevens mogelijk om zonder binnenmuren te werken 
zodat ruime werkateliers werden gecreëerd. 
In de fabriek Vanden Reeck verdelen twee rijen van acht 
gietijzeren kolommen de 28 meter lange ruimte in drie 
beuken. Kleine rechthoekige vensters zorgen voor de 
lichtinval. 

Sinds mei 1997 is deze gelijkvloerse verdieping 
ingericht als tentoonstellingsruimte op initiatief van het 
Cultuur entrum van de Stad Brugge. Vanaf IS augustus 
tot en met de Open Monumentendag loopt hier de 
tentoonstelling Daniël Dewaele. Daniël Dewaele werd 
in 1950 in Knokke geboren. maar I eh en werkt in 
Brugge. Sinds I 77 stelt hij regelmatig tent on. ook in 
het buitenland. Over d kunstenaar en zijn oeuvre (dut 
uitstekend past in d ze ruimte met haar geschied ni ) is 
een keurige catalogus te koop. De gidsen zullen u 
eveneens doorheen de t ntoonstelling b geleiden 
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(1. Késenne, Daniël Dewaele, Turnhout, 1997. p. 48). 

De weverij Vanden Ree k is niet als monument 
b schermd. 

Over Vanden Reeck en zijn realisaties be taat een 
uitgebreid en rijl< gedocumenteerde artikel n de 
hand van J. O'hondt (museumjaarboek L991-1992, 
p. 185-193). In d verzameling van de Stedelijke 
MU'e worden de portretten van uillaume Vanden 
Reeck en zijn vrouw bewaard. Ze zijn geschilderd 
door Bruno Van Hollebeke (1817-1892). 
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Ezeistraat 25, het huis Dautricourt
 
de Spot (nu Kamer voor het bouw

bedrijf)
 

Open zaterdag 13 september van 14u tOt 17u en 
zondag 14 september van 10u t t I u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Het pand Ezelstraat 25 heeft een boeiende, maar z r 
complexe bouwgeschiedenis. Voor deze brochure wordt 
het tipje van de sluier opgelicht. 
In 1903 ontwierp de talentvolle Brugse stadsarchitect 
Charles De Wulf( 1865-1904) voor de 40-jarige 
weduwe Marie Oautricourt-de pot een rijk herenhuis. 
waarbij in de voorgevel elementen van een 
(waarschijnlijk) 16de- of 17de-eeuwse trapgevel werden 
hernomen. Vóór de verbouwing bevond zich rechts aan 
de straatzijde een dwarshuis van twee bouwlagen dat 
paalde aan een grote binnenkoer. Aan de tuinzijde werd 
die binnenkoer omsloten door een langsvleugel. Het 
dwarshuis was aan de straatzijde afgewerkt met een 
bakstenen trapgevel van twee bouwlagen en drie 
traveeën. Charles De Wulf bouwde een nieuwe 
neogotische gevel over de gehele breedte van het 
perceel met drie traptoppen, verbonden door een 
gekanteelde gootmuur, samen zeven traveeën br ed. 
Centraal valt een Tudorboogpoort met natuurstenen 
omlijsting op. Verder werden alle elementen van de 
Brugse bouwstijlen smaakvol toegepast: k.ruisvensters 
gevat in geprofileerde boognissen, rijk gevarieerd 
maaswerk (decoratief metselwerk boven het venster), 
bekroningen op de traptoppen met windwijzers en 
natuurstenen beertje als schilddrager (schild met de 
initialen van Oautricourt-Oe Spot), versierde beeldnis 
met Mariabeeld, gesculpteerde deurnaald en een 
smeedijzeren brievenbus met de familienaam. In de 
rechter trapgevel verwijzen de inschriften in de 
gevelstenen Dit huys is Chenaemt / thof van holland 
naar de voorgeschiedenis. 
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Het metselwerk van deze voorgevel is bijzonder fraai 
uitgewerkt, wat een belofte voor het interieur inhoudt. 
Die belofte wordt ook bewaarheid. Na het voorhuis, 
waar de marmeren afwerking van de poorttravee, 
geritmeerd door vlakke pilasters met foni che apitelen 
opvalt, komt men in de mooie, ruime zgn. wintertuin. 
Deze ruimte is afgedekt met een glazen overkoep ling, 
die steunt op twee gietijzeren spanten en een zeer 
aangenaam licht verspreidt in het ganse huis. 

Opvallend is de witmanneren eretrap op het einde van 
de ruimte. D ze trap is afg werkt met een sierlijke, met 
roosjes versierde, smeedijzeren bor twering en eindigt 
boven op twee halfronde, roodgeaderde marmeren 
zuilen met cornpo iete kapiteJ n. Ook hier de 
wapenschilden van Dautric urt n de Spot. 
Het geheel doet eclectisch aan ( n bewijs dat Charles 
De Wulf in het interieur de Brugse bouwstijlen durfde 
verget n). Bemerk eveneens de mozaïekvloer, zeer 
kleurrijk afgewerkt aan de boorden. Een zwartrnar
meren neorenaissancedoorgang, die 1896 is gedateerd 
en duidelijk van elders afkomstig is, bevindt zich re hts 
na de inkom hal. Centraal een eikenhouten trap, die 
getlankeerd wordt door gesculpteerde deurtjes. 

Onder de grote trap do r wordt de koer bereikt. Het 
achterhuis is afgewerkt met een bepleisterde lijstgevel 
van tweeënhalve bouwlaag en negen traveeën. De 
zolder wordt verlicht door halfronde venster. Achter 
dit achterhuis b vinden z.ich nog eenlaagse gebouwen. 
De tuinmuren zijn oud en I "gen en link naar de 
geschiedenis van het huis. 

In dit huis heeft o. m. de Kamer van het Bouwbedrijf 
onderdak gevonden. De openstelling sluit aan bij het 
OMD-thema monumenten & arbeid. 
In de Raam traat, recht tegenover de uitgang van het 
huis Dautricourt. bevindt zich de oud brouwerij O. car 
Vanhoutryve (nu een wijnhandel). Deze industriële 
gebouwen zijn een mooi voorbeeld van herbe temming. 

Het huidige pand Ezelstraat 25 (vanaf 16 6 duikt de 
naam Hof van Holland op) is ontstaan door 
samenvoeging van lwee percelen (gekend in het oud 
kadaster al Sint-Jacobszestendeel 1246 en 1247). Het 
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rechterperceel (1247) was tot in 1732-1740 ruimer en 
behelsde ook het te enwoordi e Ez Ltraat 27. Daarbij 
hoorden ook een achterhuis en kleine huisjes in de 
Raamstraat. 
Verschillende interessante enlof blo mrijke personen 
zijn eigenaar of bewoner geweest. Hier schetsen wij in 
het kort de geschiedenis van het huis. 

Het bebouwde perceel 1247 kende een snelle 
opeenvolging van verschillende eigenaars. Van 1580 tot 
1610 zijn dat de weduwe en de erfgenamen van 
Cornelis Anch mant (schepen van het Vrije), van 1610 
tot 1614 is dit ridder Louis de Camargo, van 1614 tot 
1622 Philips Luda (schepen van de stad en hoofdman 
van het zestendeel), van 1622-1624 Jan de Lannoy de 
Mingona (schepen van het Vrije), van 1624 tot 1635 
Hendryc de Grouff en Marie de Lannoy. van 1635-1675 
de familie Jan Baptist Vequemans, van Ió75 tOl 170ó
1707 Jan van Troostenberghe. van 1706-1707 tot 1732
1740 Christian de Cantere. Na de afsloting van hel 
huidige Ezelstraal 27 werd het zuidelijke huis (hel z.gn. 
Hof van Holland) eigendom van Pieter Huwijn en in 
1781 uiteindelijk van Jan Baptisl Van Ockerhou!. 

Perceel 1246 werd in 1735 door Pieter Huwijn bij hel 
eigendom gevoegd. Voorheen, in 15HO-1 (, 11, was het 
eigendom van de familie Verbiest. tussen Ió 11-1 ó25 van 
Michiel de Grieck. van 1625- 1645 hehoorde het !IUI·.\ 

achtef....vaerts streekende met een deen platske \'(11/ !lil/de 
lOe aan Jan Timmerman. nadien aan Daniel Pallan!. 
Catharijne Aerts, Jacques Dhalennis. Jacques De Wull. 
Pieter De Marcke en Marie van Hille. 

Over enkele eigenaars en het huis werden bijkolllenue 
archielûocumenlen geraadpleegd. 

1n 1614, als perceel 1247 door Louis de Camar 0 aan 
Philips Luda werd verkocht, werd het omschreven als 
rwee huusen met sijne toebehoorden. nu een woonste 
~ijnde (. .. ) met een onbehuusde ghecalsijde plwse van 
lande daer neffens ligghende ende medef!,oende met 
eender groore poorte ui}tcommende inde voornoemde 
eselstraete (. .. ) achterwaerts streekende met eender 
plotse van lande met de peerdtstael/en, ai}semenl hui}s 
en galden}e daer tendenstaende (. .. J. 
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He Hor van Holland. de poorllravee en de 
achterliggende tuin, lijken hier reed orm te hebben 
gekregen. In d zelfde ko pakte werd melding gemaakt 
van een plaetske van lande (Welcke wijlelll een 
dweerslove was ten voorhoofde inde raemstrate 
Khenaemt cattevoorde dat nu eveneens bij het eigendom 
was gevoegd. In die te i er eveneens sprake van een 
euwen ude huisbelasting. namelijk een jaarlijkse 

sch nkin van twee kapoenen. 

De omschrijving van het huis in de verkoopakte 
wijzigd nauwelijks tot in 1735. Is Pieter Huwijn, 
raadspensionaris en gri ftïer van het Brug. e Vrije het 
toen aankocht. werd gespecitieerd dat een afscheiding 
was gebeurd (met het huidige Ezelstraat 27. een partijl' 
geweest ;:iinde ende alsnu gesepareert) en verder 
hebbende sijnen inganck mer eene graote gecalseijde 
plotse sijruie desen huijsse voor desen genaemt geweest 
het hof van ho{{andt achterwaerrs streekende (. .. ) 
uijtcotnmend met een I' poorte in de r emstraete. 

Tuss n 1635 en 1675 was het pand in bezit van de 
familie Vequernans Arm)ut Philipp Le Roy, die samen 
met zijn vrouw Marie C)rndie Vequemans het huis 
bewoonde, werd op 30 juni 1668 in de gevangenis (het 
Steen op de Burg) opgesloten. Op 22 november van 
hetzelfde jaar vluchtte hij met zijn vrouw uit Vlaanderen 
en liet vijf minderjarige kinder n achter Schoonbroer 
en oom van de kind ren Jean François Vequemans zal 
het huis nadien bewonen en tevens voor de kinderen 
.w/~~he clro!!,hen mitsgaders besorghen dat sI} souden 
\\"(Jrden gheleerr 1101'1' hunnen Ilualiteijt. 

Amout Philippe Le Roy was opgesloten wegens 
schulden. Hij had gehoopt dal de familie 
Vequemans, in Mt bijzonder zijn vrouw, door de 
verkoop van Ezelstraat 25 zijn schulden had willen 
betalen en hem vrijkopen, "'t welcke sij nochtans 
tot nochlOe niet en hebben ghedaell". Bovendien 
liet zijn vrouw hem bijna van honger omkomen in 
de gevangenis want zij weigerde zijn 'logies' te 
betalen (wat toen de regel was in de gevangmis). 
Na aandringen stuurde ze hem tenslotte toch wat 
eten, maar geen geld, Waarom zij hem dan 
uiteindelijk vergezelde op zijn vlucht naar het 
buitenland en haar kinderen achterliet, blijft een 
raadsel. 

Oom Jean François Vequemans, oud schepen en 
handelaar. stierf op 17 september 1672; hij was gehuwd 
geweest met Marie Cocq. Zij bewoonden samen het 
huis tot aan zijn overlijden. Van 1673 tot 1675 werd bet 
voor 80 ponden per jaar verhuurd aan Jan de Fresnoij. 
ridder van de Orde van Sint-J n in Jeruzalem en 
commandant te Slijpe. Uit het testament van Jean 
François Vequemans weten wij dat er bij het huis ook 
een huisbrouwerij was, dat twee huizen in de 
Raamstraat bij het eigendom hoorden en dat er heel wat 
bloemen in de tuin stonden. Vequemans werd begraven 
bij de Paters Discalsen in de Ezelstraat. Op 13 april 
1675 werd Ezel traat 25 vo r de aanzienlijke som van 
1558 pond n verkocht aan meester-timmerman Jan van 
Troostenberghe de jonge. 

Jan van Troostenberghe is mogelijkerwijs de broer 
van meester-metselaar Danaes van roostenberghe 
die in /667-/684 de Theresianenkerk en het 
klooster in de Ezelstraat bouwde. 

Ook Jan van Troo tenberghe kwam met het gerecht in 
aanraking wegens schulden en het Hof van Holland 
werd meennaals in beslag genomen. Van 
Troosteoberghe zat in 1702-1703 gevangen in het arme 
deel van het Steen (de zgn. donker camere) en 
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EzelSlraat 25 moest openbaar verkocht worden. Nieuwe 
eigenaar werd meester-tîmmennan Cesar Vinagie. 
V66r de verkoop werd bet verhuurd aan een zekere 
Pieter de Grave die het op zijn minst vuil had verlaten 
want in 1703 werkte een vrouw 6 lange dagen voor het 
cuijsschen van het buis en versleet niet minder dan drijf! 
besems. Ook de stallen en de binnenkoer werden 
opgekuist en een tuinier snoeide de wijngaard ~us naast 
een brouwerij ook wijn in bui I). Het huis werd 
hersteld door meester-metselaar Jan de Smet. 

In 1706-1707 kwam Ezelstraat 25 in handen van 
Christian de Cantere en in 1732-40 in die van Pieter 
Huwijn. raadspensionaris van het Vrije. Zijn 
ongehuwde dochter Anna, vrouw van Ter Heyden (een 
heerlijkheid met kasteel in Vladslo) zal bet kort voor 
haar dood aan Jan Baptist Van Ockerhout verkopen. 

Jean-Baptiste Van Ockerhout (1751-1822) was 
opgegroeid in het Emmaü kasteel in Loppem. In 1771 
liet hij zich inschrijven aan de Leuvense universiteit. 
maar lijkt nooit een diploma te hebben behaald. In 
1781 huwde hij Françoise Willaeys (\ 756-1832), 
dochter van een Brugs raadslid. og hetzelfde jaar 
vestigde het jonge echtpaar zich in Ezelstraat 25. Jean
Bapti te zal er tot n zijn d blijven wonen. In 1789 
zetelde hij eveneens al raad lid in h t Brugs 
tad' estuur en zal een politieke rol -pelen in de 

Brabant e Omwenteling. Van Ockerhout werd op het 
kerkh f van Loppem begraven. H t echtpaar had vier 
kind ren: Adelaïde (°1793), Anne (°1796), Marie-Anne 
(°1789) en Jean-Baptiste (0 1791). Het z I de 
ongehuwde dochter Marie-Anne zijn die in het huis 
bleef won n. m teen uitgebr ide st f dien tmei jes. Na 
haar dood werd het geërfd door Leo Van Ockerhout 
maar die verkocht het in 1878 door aan Emile Godderis. 
Het huis werd ondertussen verbouwd en in 1883 werd 
de weduwe Cornille Adolphe Daulricourt-De Spot de 
nieuwe eigenares. Zij had het huis al enige tijd, samen 
meI haar 3 kinderen bewoond als huurster. Marie De 
Spot zal ten latte het rceel en het huis de detinitieve 
omvang en vorm geven die we vandaag kennen. 

Ezelstraat 25 is niet beschermd als monument 
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Voor verdere opzoekingen over de geschiedenis van 
het huis: Stadsarchief Brugge, Oud Archief 138, 
Sint-Jacobszestende I, fol. 1247, 1998.2701,2902, 
2930,3044.3048. Oud Archief 198, Klerken van de 
Vierschaar, 860,24 mei 1614. Staten van Goed, 
2de reeks. 1430 en 10733; Iste reeks, 5612. 
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Groeninge 35, 't Leerhuys 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 september van JOu tot 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

In 1820 Kocht leerlooier Charles Van Caillie ( 1791
1862) Walplein 23 en richtte er e n leerlooierij in. De 
Van Caillies waren sinds generaties Ie rlooiers in 
Roeselare en Torhout. Samen met zijn vrouw Th rè e 
d' Aussy en hun negen kinderen woonde hij in het hui 
bij de leerlooierij op het Walplein. Mogelijkerwijs is 
het zijn broer Amandus (1797-1832) die in Groeninge 
12 en 35 leerlooierijen inrichtte. Deze gebouwen 1 gen 
alvast p een (historische) as waar leerlooier sinds de 
Middeleeuwen waren gehuisvest en hun werk 
uit 0 rd n, zoals de opgravingen Garenmarkt
Wtllemstraat-Eelchoutstraat in 1990 hebben 
aangetoon . 

Amandus Van Caillie woonde zeker vanaf 1830 samen 
met zijn vrouw Joanna Siersack in Gr ninge 35-37. 
Zij hadden het eigendom overgenomen van leerlooier 
Philippe L son. 
In 1853 bouwde Joanna Siersack, toen reeds twintig jaar 
weduwe van Amandus, Groeninge 12. 0 ze nieuwe 
leerlooierij kwam op de plaats van een laatgotisch huis 
(SAB, bouwvergunning 140/1853). In 1980 zal dit 
industrieel gebouw omgevormd worden tot woonhuis 
met behoud van heel wat authentieke elementen, die 
nog verwij zen naar de leerlooierij. 

In 1855 bouwde de weduwe Van Caillie een nieuw groot 
woonhuis voor haarzelf en haar zoon in een obere 
klassieke stijl, naast een reeds be taand eenvoudig 
industrieel g bouw (het huis stond op de plaats van het 
huidige nr. 37). Zoon Desiré Van Caillie erfde de 
leerlooierijen en het huis in 1867. Hij zal in 1873 
opdracht geven om een nieuwe leerlooierij te bouw n 
op het nr. 35 (Stad archief Brugge, bouwvergunning 61/ 
1873). In 1875 kreeg hij toelating om op stoomkracht te 

22 

werken ..... placement d'une machine à vapeur ".De 
gebouwen en de functie btljven ook behouden in 1896 
wanneer kleinzoon Desideer Van Caillie eigenaar is. die 
niet meer als leerlooier maar al nijveraar werd 
bestempeld. Met de Eerste ereldoorlog werd de 
stoommachine ontmanteld. De kadastrale legger 
vermeldt toen naast de functie van leerlooierij, tevens 
die van maalderij en pakhuis. 

In 1975 werd dit industrieel gebou ,zonder grote 
constructieve ingrepen, omgevormd tot creatief entrum 
met vergaderlaai of tentoonstellingsruimte. Sinds m er 
dan twintig jaar is 't Leerhuys een vast cultureel 
gegeven in Brugge. Regelmatig worden er concerten 
georganiseerd, voordrachten ingericht of gaan er 
tentoonstellingen door. 

Speciaal voor de Open Monumentendag is een 
tentoonstelling georganiseerd met werk van de 
jonge Belgische kunstenaars Igna e Bemolet, 
Mathieu LobelIe, Luc Van Soom en Marc Vereist. 
Een aanrader. 

't Leerhuys bestaat uit twee dwarspanden van drie 
bouwlagen, afgedekt met afgeknotte zadeldaken. In de 
bakstenen voorgevels zitten segmentb ogvenster en de 
toegang is een brede segmentpoort. In het dak zit een 
standvenster. dat oorspr nkelijk met een laaddeur was 
afgesloten. Het interieur is, in tegenstelling tot andere 
industriële geb uwen uit dezelfde tijd (zie nr. 2 van deze 
brochure), nog zeer traditioneel opgebouwd met hout n 
structuren bestaande uit eiken moer- en kinderbalken. 
Ook het dakgebinte refereert nog naar de middeleeuwse 
traditie met zijn kruisende spanten, koningstijl en 
nokbalk. Duidelijk was men minder beducht voor brand 
in een leerlooierij dan in een textielfabriek. 

Groening 35 i niet beschermd al monument. 

Voor verdere opzoekingen over de ges 'hiedenis van 
het pand: Stadsar hief Brugge, Bevolking registers, 
C 18/54 en C [8/56 vanaf 1809: Kadastrale leggers, 
art. [291 en 2644. 
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Hendrik Consciencelaan z.n., 
het waterhuis 

Het interieur van het waterhui is via de lazen deur 
zichtbaar 

Mede door het feit dat Brugge sinds de 13de eeuw over 
een ingenieus waterbe elingssysteem be hikte. was de 
'rote onomische ontwikkeling van de stad mogelijk. 
Een vijftal waterleidingsnetten. die in de 
ar hiefdocumenten moerbuizen worden genoemd, 
zorgden toen reed oor de bevoorrading van de 
openbare waterputten. sommig kloosters en sommige 
bedrijven. Het water kwam van de stadsvijver in de 
Sint-Baafsparochie. die door de Boterbeek werd gevoed. 
Vanaf het einde van de 13de eeuw zorgd ook het water 
van de nieuwe grote vestingsgracht voor extra 
bevoorrading. T h werden nog later pogingen 

ndernomen om de watervoorziening te bestendigen. 
Een kanaal tot Deinze met daar een aansluiting op de 
Leie leek in de 14de eeuw de aangewezen apia. ·ing. 
Toen de Brugse kanaalgravers in 1378 reeds tot Deinze 
hadden gegraven erden ze d or de misnoegde 
Gentenaars verdreven. Gent wilde immer Brugge 
bell tten haar handel positie te verstevig n door over 
een verbinding met het binnenland te beschikken (het 
kanaal tot Gent werd pas in 1624 voto id). Zelfs met 
een onafgewerkt kanaal was de watertoevoer naar de 
vestingsgrachlen echter vergro t n als extra voorzorg 
werd tussen 1382 en 1384 de omwalling verbreed en 
uitgediept. Rond 1386 konden de moerbuizen worden 
gevoed met het water van de binnengracht. 

Zeker ook reeds in de 13de eeuw beschikte Brugge over 
een noria (een werktuig bestaande uit een ketting 
waaraan op gelijke afstand emmers of bakjes bevestigd 
zijn om water op te halen). Dit engien of iflgenium 
(zoal het in de sta srekenjngen wordt vermeld) pompte 
water uit de ve tingsgracht en stond opg . teld in e n 
gebouw op de wal tussen de twee ve ting gra hten. 
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Uiteraard moest daarvoor een energiebron worden 
aangewend. In 1394 werd beslist een nieu w gebou w op 
te trekken op de wallen zelf. 

Van de oor pronkelijke merkwaardige constructie i dit 
kleine alerhuis nog een restant. Her water uit de 
walgracht erd via een in baksteen gemetseld tunneltje 
in het gebouw geleid en opgeschept via het engien. De 
noria werd aangedreven door middel van een rosmolen 
met en paard (van het type dat op OMD 
gedemonstreerd wordt in het domein Tillegem). Het 
opgeschepte water werd in een loden ver aarbak 
bewaard, die aangesloten was op de moerbuis (of de 
pre-waterleiding). Buitenlandse gasten werden in het 
verleden steevast tot bij het waterhuis geleid en 
rapp rteerden vol lof over één van de zeven wonderen 
van de Stad. 
De watergraaf. de bewaarder van het waterhuis, stond in 
voor het onderhoud van het ge ouwen de noria en 
moest tevens zorg dragen voor h t paard. De kosten 
werden door de Stad gedra en. 

Het pittoreske g bouw, twee b uwlag n hoog, dat nog 
in 14 6 grondig werd erbouwd, is volledig in baksteen 
opgetrokken. Het dak is bekleed met rode gebakken 
tegels. Bemerk dat de verdiepin ) van de 
noordoostgevel uitkraagt op e n spitsbogen fries, 
versierd met mannen- en vrouwenkopjes. De gevels 
zijn schaars doorbroken met rechthoekige venster. 
Het oude waterhuis is door middel van buizen 
verbonden met het 18de-eeuwse waterhuis aan de 
Buiten Boeverievesl (zie brochure Open 
Monumentendag 1994, nr. 3). Op de verdieping zijn 
een ijzeren drukvat en aan- en afvoerbuizen bewaard. 

Het oude waterhuis werd jarenlang verwa:lrloosd. 
In 1994 werd het in opdracht van de Stad gerestaureerd. 
Het baksteenparement werd her ·teld, de natuur tenen 
elementen gecon olid rd en het dak nagezi n. De 
restanten van het waterdistributie ysteem werden 
eveneens hersteld en h rgewaardeerd. Via de glazen 
deur en met de panoramische piegel is het interieur 
voor de bezoeker zichtbaar. Het informatieb rd voor 
het gebou tje geeft to lichting over de oor pron elijke 
werking en de relatie met het waterhuis aan de Buiten 
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Boeveri v st. De I kening is daarbij verhelderend. 

Het oud waterhuis is beschermd al monument bij M.B. 
van 21 april 1993. 
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Keersstraat 1, de voormalige Sint
Pieterskapel of het Keerske en het 
ambachtshuis van de Kaarsgieters 
(nu de Verenigde Protestantse erk 
en de English Chur h) 

Open zaterdag 13 eptember van 14u tot 17u n 
zondag 14 september van 12.45u lOt 16.30u 
Gidsen en leden van de Protestantse Kerk zorgen voor 
begeleiding 

Geprangd tussen Philipstockstraat en Cordoeaniersstraat 
bevindt zich de Keersstraat. e toegang tot de kapel is 
slechts mogelijk via het voormalig ambachtshuis van de 
kaarsgieters, dat eveneens te bezoeken is op deze OMD. 

Een bezoek aan dit ensemble is een ontdekkingstocht in 
het verleden en loont beslist de moeite. 
Het voormalige ambachtshuis, duidelijk minder 
prestigieus dan dit van de timmerlieden en de 
schoenmakers (zie nr. 15 van deze brochure), be taat uit 
twee langshuizen naast elkaar. H t linker langshuis 
heeft een typi che 17de-eeuwse gevel, afgewerkt met 
een middentraplOp, en oogt nog authentiek met fraai 
geprofileerde natuurstenen ingang, geblokte 
ontlastingsbogen en geblokte rondboogopening. In de 
vensters zitten nu ramen met kleine roedenverdelingen 
(oorspronkelijk waren het kruisvensters, zoals het blind 
venster in de zijgevel nu nog bewijst). Het rechterhuis 
is heel sober, maar ierlijk door de aval openingen 
(de zgn. oculi) (een gedeelte van dit huis is sinds de 
19de eeuw geïncorporeerd bij PhiJipstockstraat 11). 

In het voormalige ambachtshuis zijn nog vele 
interessante, weliswaar bescheiden bouwelementen 
aanwezig: zolderingen bestaande uit moer- en 
kinderbalken, een 18de- euwse bordestrap,een rijk 
gesculpteerd deurstuk (rechts van de inkom), enkele 
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18de-eeuwse zgn. D Iftse tegeltjes. 
De ambachtskamer (waar het ambachtsbestuur bijeen 
kwam en waar algemene vergaderingen werden 
gehouden) bevindt zich op de eerste verdieping. Daar 
tonden een vergadertafel en stoelen (zoals vandaag) en 

ver ierden schilderijen (v elal met religieuze 
onderwerpen) de ruimte. Hier is nog een mooie houten 
schouw io Lodewijk XVI-stijl bewaard. Op de zolder, 
waar nu de kinderen van de pr te taOtse 
erkgemeenschap bijeen kom n, i het schaargebinte
 

nog authentiek (met telmerken en houten pinnen).
 

Het bezoek aan de kapel vangt best aan met het bekijken 
van de westgevel, die nog hoort bij de 14de-eeuwse 
Sint-Pieterskapel : een bakstenen tuitgevel met boeiende 
bouwelementen zoals de hal' onde traptoren, de 
uitkragende boogfries, d luikopeningen, de ,tukken 
velds en die mogelijkerwijs nog referer n naar de 
vroegste bouwp ri de 
( raaf Robrecht de Fries liet volgens de overlevering 
deze kapel in 1080 bouwen). 
De Sint-Pieterskapel was in 1389 door brand zwaar 
beschadigd en werd kort nadien heropgebouw . In 
1723-1725 werd ze wegens haar I ehte toestand 
grotendeels gerecon trueerd naar een ontwerp van de 
toen nog jonge Hendrik Pulinx (1698-1781), de 
talentvolle bouwmeester (en beeldhouwer en ceramist) 
die vanaf 1720 werkte voor het Stadsbestuur. 
De gotische westgevel bleef behouden, maar werd 
doorbroken door en hoog segmentboogvenst r met 
natuurstenen omlijsting. De vensters 10 het koor kregen 
d zelfde vormgeving. 

De eenbeukige kapel i opgetrokken uil baksteen en 
afgewerkt met een dri zijdig koor. Ze meet 11.65 m op 
7.75 m. De ruimte is overwelfd met graatgewelven, 
ge cheiden door moerbogen (verfraaid met caissons) en 
rustend op kraagstenen, versierd met bladmotief. Ook 
het koor is overwelfd. Overigens is de ruimte 
on versierd. 
De preekstoel en de lesenaar in n ogoti che stijl zijn 
afkom tig uit de voormalige Engelse Kerk in de 
Ezelstraat (nu de Ryelandtzaal). Sind 1984, en dat na 
bijna 200 j , is de kapel opnieuw in gebruik voor de 
re ienst. De Engel e Kerk en de Verenigde 
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Protestantse Kerk hebben hier n de laat te restauratie 
een passend onderdak gevonden. 

Vanuit de kapel kan (wat rest van) de Catharinacrypte 
bezocht worden. Deze ruimte werd in de 
Middeleeuwen door de pottenm kers gebruikt, ze 
zouden er zelfs handel hebb n gedreven en er kraampjes 
opgesteld hebb n. Ze werd eveneens gebruikt door 
pijlen- en boogmakers, die hier hun vergaderingen 
hielden. Pas op het einde van de 18de eeuw werd de 
crypte officieel door bisschop Felix Brénart gesloten. 
Oorspronkelijke elementen zijn nog de twee kolommen 
bekroond door kapitelen in Doornikse hardsteen. De 
ene is rond, de andere veelhoekig. [n de bevloering 
zitten nog oude natuurstenen tegels. De gemetselde 
wijnrekken in het koor verwijzen dan naar het 19de
eeuwse verleden van het Keersken. 

[n het begin van de 20ste eeuw werd de geschiedenis 
van deze kapel opgezocht door de talentvolle Brugse 
architect Theo Raison (1869-1937) die hoopte ze te 
restaureren als memoriaal voor de gesneuvelden van de 
Eerste Wereldoorlog. In 1918 publiceerde hij La 
Chapelle SaiJll Pierre de Bruges. Projet de restl1urarion 
(Brugge, p. 57). Typisch voor zijn tijd stelde Raison een
 
reconstruerende restauratie voor, vertrekkend op basis
 
van houwsporen, maar meer nog op basis van analogie
 
met andere kerkgebouwen uit dezelfde bouwperiode.
 
Zijn project kreeg geen kans.
 
Het historisch onderzoek dat Theo Raison in functie van
 
zijn restauratieontwerp uitvoerde, is nu nog altijd zeer
 
nuttig. Daarom deze korte samenvatting waarvan de
 
gegevens naar hun accuraatheid werden gecontroleerd.
 

[n 1080 zou Graaf Robrecht de Fries op het voormalige
 
galgenveld (waar de galgen stonden opgesteld) tcn
 
noorden van de Burg een kapel hebben gesticht,
 
opgedragen aan de Heilige Petrus, waarvoor Robrecht
 
een speciale devotie onderhield.
 
Onder de kapel zou een crypte zijn voorzien die hier aan
 
de Heilige Catharina werd toegewijd. De Sint

Pieterskapel werd omringd door nog twee andere,
 
kleine kapellen toegewijd ~an Sint-Barbara en Sint

Maarten.
 
[n de Sint-Pieterskapel werd op 4 maart 1127 een
 

29 



begral' ni dienst gezongen voor de vennoorde graaf 
Karel de Goede. 

Bovenkapel en crypte waren in de loop van de 
ge chiedeni de zetel van v rschill nde gilden en 
ambachten. De voetbooggilde an Sint-Joris (die roem 
v rgaard had tijdens de Gulden Sporen lag), gebruikte 
ze gedurend min tens twee eeuwen voor erediensten en 
had een eigen kapelaan. In 1380 verfraaide ze de kapel, 
die jammer genoeg gedeeltelijk door brand werd 
verwoest in [38 . D kapel werd nadien hersteld met 
een ub tantiël bijdrage van de Stadsmagistraat. 
Belangrijke restauratie- en verfraaiingsw rken werden 
even ens in de 15de eeuw uitgevoerd. In [493 verliet 
de Sint-Jorisgilde de Sint-Pieterskapel n ging zich 
vestigen in haar lokalen in de Sint-Jorisstraat 35. waar 
een ni uwe kapel voor hen werd ing wijd. 

De 16de-eeuwe geschiedenis van de Sint-Pieterskapel 
werd nog niet achterhaald. Er wordt veronderst ld dat 
de kap I .01. al g vangeni dienst d tijdens de 
godsdien 'tmoeilijkheden. Op het einde van de eeuw 
toonde het ambacht van de kaarsgi t rs, die voorh n de 
Sint-Ba~iliuskapel voor hun erediensten gebruikte, er 
interesse voor. Zij zuil n haar op eigen kosten 
restaureren. De gl sramen w rden versierd met de 
wapenschilden van de mecenassen (o.a. de familie 
d'Ognies) en het interieur werd verfraaid met 
schilderijen zoals het groot tafereel staende up den 
oultae" wesende de Kerstnacht en een tafereel wesende 
de boodschap van Maria met dueren. 
In de Middeleeuwen stond naast de Sint-Pieterskapel 
een kapel 10 gewijd aan Sint-Maarten. die gebruikt 
werd door het ambacht van de wijnmeters. Deze kapel 
werd gesloopt en ruimde plaats voor een woning, in 
1580 omschreven als een huyseken wijlen twee 
wuensten. 
Adriaen d'Oignies. heer van Willerval, werd eigenaar 
van dit p rceel in 1587 en schonk het aan het ambacht. 
Vóór juni 1615 hadJen zij hier een relatief bescheiden 
;lmbachtshuis opgetrokken. Den nieu huys ghernaect bij 
die van de keersghierers op d grond van de heere van 
Willerml da r eertijds up ghesraen heeft de capelle van 
Sint-Maerten. Naast het ambachtshuis en om de hoek 
met de Cordoeaniersstraat stond de Sint-Barbarakapel 
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waarvan in een document van 1617 sprake is: een zeker 
plaJske van lande daer wylenr een cappelle up ghestaen 
heeft. ghenaempt de cappelle van Sint-Barbele (. .. ) 
neffens her amhachrshuus nu onlancx nieuwe 
upghemaecr /Welc hier voortyrs een capelle es gheweest 
ghenaemr de capelle van Sint-Maarten. 

Kort na de bouw van het amb chtshuis was Joos 
Spillebeen (+ 15.12.1637) deken van het ambacht. 
Zijn boedelbeschrijving bleefbewaard (SAB, Staren 
van Goed, 1ste reeks, nr. 1563). Hieruit blijkt dat 
een kaarsgierer een zeer rijk man kon zijn. 
Spillebeen had zijn huis. winkel en magazijn aan de 
voet van de Sinr-Jansbrug (Jan van Eyckplein). Hij 
verkocht koolzaad-, lijnzaad- en olljfolie en zeep en 
mosterd. Zijn persoonlijke inboedel was uitermate 
rijk, met talrijke meubels (die per plaats worden 
opgesomd), schilderijen en zilver..verk. Dit 
archiefdocument is interessant voor de beschrijving 
van de uitrusting van een winkel annex zeepziederij 
en kaarsgieterij in de 17de eeuw. 

[n het begin van de 18de eeuw was de bouwfysische 
toestand van de kapel slecht. Het ambacht van de 
kaarsgieters gaf in 1723 opdracht aan Hendrik Pulinx 
een ontwerp voor een eigentijdse kapel te maken_ De 
westgevel, de crypte en andere muurfragmenten bleven 
bewaard. Op 29 juli 1725 werd de kapel ingewijd door 
de toenmalige bisschop Henri Van Susteren. 

Na de Franse Revolutie wijzigde de oorspronk Iijke 
functie van het keersken, Vanaf 1792 werd ze als 
herberg gebruikt. Herbergier Pieter Legier, zijn vrouw 
Anna DeiobelIe, zijn schoonmoeder en drie kinderen 
woonden en werkten in de voormalige kapel en 
ambachtshuis. Van 1829 tot 1834 w s het de beurt aan 
herbergier Gi bertus de Jade. Nadien volgen een hele 
reeks herbergier elkaar op ; Joannes Duvivi r, Fr nçois 
Naert, Louis Carpentra, Ja ques Vandamme, Joannes 
Van Loocke ... Vanaf 1866 waren het de cab ,retiers 
Frederic Cavé en Mathia<; Willscheid. Nog in 1866 
werd 't Keersken verkocht aan de bakkers Charle . en 
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Arthur Willems. De kapel werd kort nadien in het 
kadaster vemeld als magazijn en dit bleef zo tot in het 
midden van de 20 te eeuw. 
Vóór de recente re tauratie was de zetel van Koninklijke 
Gidsenbond er geve tigd. Het gebouwencomplex was 
toen reeds stadseigendom. 

In 1983 werd het sterk verwaarloosde 't Keerske 
gerestaureerd in opdracht van het Stadsbestuur naar 
ontwerp van arch. Luc Dugardyn (1929-1994). 
Storende tussen vloeren verdwenen, de oospronkelijke 
kapelruimte werd herschapen en het ambacht huis 
gerestaureerd. In dezelfde periode ontstond discussie 
rond de twee 18de-eeuwse hui jes die tegen an de 
kapelgevel (kant Philipstoekstraat) waren gebouwd. 
Het waren in Brugge de laatste voorbeelden van zgn. 
spontane architectuur (wegens plaatsgebrek en omdat 
kerken of kapellen een centrale plaats in het stedelijk 
landschap innamen ,werden er heel dikwijls vanaf de 
Middeleeuwen kleine woningen of winkeltjes tegenaan 
gebouwd; dit fenomeen kon nog tot in onz. eeuw in 
ver 'ChilIende steden opgemerkt worden). Ondanks 
prote 't, werden in de zomer van 1985 de twee huisjes 
aan de kapel gesloopl De buitenmuur werd kort nadien 
hersteld. 

't Keerske is beschermd als monument met K.B. van 
16 september 1966. 
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Komvest 43, de 'Gistfa riek' (Nu NV 
Genencor International) 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 september van JOu tot 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Nog meer over de Gistfabriek komt u te weten in de 
boeiende tentoonstelling Leven Rond de Fahriek, 
ook speciaal op dit Open Monumentenweekend te 
bezoeken in het Stadsarchief. Burg //A. Een njk 
geïllustreerd boek met aandacht voor de 
geschiedenis van de sociale en culturele 
voorzieningen in de Brugse bedrijven is er te koop. 
NV Genencor stelde naar aanleiding van de 
feestviering een eigen brochure samen. Deze 
hrochure is op GMD te koop in de fabriek. 

In 1997 viert de Gistfabriek haar honderjarig bestaan. 
Op 13 april 1897 immers fusioneerde de Nederlandse 
Gist- en Spiritusfabriek met het familiebedrijf 
Verstraete. 

De familie Verstraete zou in 1810 met een kleine 
stokerij begonnen zijn in Assebroek. Na een 
kortstondige vestiging in Sijsele kwamen ze zich in 
1860 - gestimuleerd door de liberale economische 
maatregelen van de toenmalige burgemeester Jules 
Boyaval (1814-1879) - aan de Wulpenstraat in Brugge 
vestigen. 

Alfons Verstraete kon op 17 november 1860 vijf aan
eenpalende huizen en grond aankopen. Voor 1.000 ml 

betaalde hij 12.225 fr. Het eigendom werd reeds in 
1862 uitgebreid met twee pakhuizen, een woonhuis en 
een braakliggend stuk grond. Alle bestaande geb uwen 
werden gesloopt en een nieuwe stokerij Den Arend 
opgetrokken. Terzelfder tijd kwam het woonhuis met 
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bureel tot stand (hel witte gebouw in laatclassicistische 
stijl. dat nu nog bestaat). 
In 1877 werden nog oude magazijnen bijgekocht van de 
weduwe van aannemer William ChantreLl en het b drijf 
kreeg een stoommachine. Sti hier Alfons Ver traete 
stierf op 23 januari 1884 en de stokerij werd door zijn 
zoon Jules overgenomen. Deze zette de 
aankooppolitiek van zijn vader onvermoeid verder. 

In januari 1897 werd voor het eerst naast alcohol ook 
gist geproduceerd. Nog in hetzelfde jaar deed de 
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek een overnamebod 
op het bedrijf. Jules \fJ rstraele ging op het voorstel in 
en de familie Verstraete werd in het Di uwe bedrijf door 
Le n De Meulemeester v rtegenwoordigd. De zestig 
werknemer van Verstraete bleven tewerkgesteld bij de 
N.G.S.F., di snel het productieproces naar Nederlands 
model om chakelde. De zaken werden aanvankelijk 
door de Delftse directeur F.G. Waller geleid, maar in 
1903 reeds werd Paul van der Haert (de kj inzoon van 
Verstraete) het hoofd van de Brugse afdeling. 

Kleine bedrijven in Hoei, Luik en Brussel werden nog 
vóór W.O.r overgenomen en de Brug e vestiging werd 
de groot te gistpr ucent van België. Uitbreiding werd 
een n odzaak. Door de oorlog werden alle bouwwer en 
uitge ·teld. In 1924-1926 werd een imposant 
fabrieksgebouw voor de productie van gist opgetr kken 
naar een ontwerp van de Delftse ingenieur Victor 
Jockin. De oude stokerijgebouwen werden in het geheel 
ge'lntegreerd. Op de kelderverdieping waren de 
gistingsbakken geinstalIe rd, op de verdiepingen de 
laboratoria, de re ervuirs en tiltreerkuipen. Een 
prachtvoorbeeld van functionele architectuur in een 
Delfts-Am. terdamse stijl (dit gebouw werd echter in het 
voorjaar van 1 85 gesloopt). 

Terzelfder tijd kreeg architect Maurice De Meester 
opdracht voor het ontwerpen van een kantoorgebouw 
( AB, bouwergunning 359/1 25). Het College van 
Burgemeester en chepenen maakte volgende 
aanmerking op het ontwerp: Na onderzo k dezer plans 
heeft het Berek van Stedeschoon den wenseh uitgedrukt 
dat het ontwerp zou herzien. en cum de gevels een meer 
plaatselijk karakter zou gegeven worden. Wij vragen U 
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beleefd. Mijnheer de Bestuurder, welwillend na te gaan 
indien die wensc11 ingewilligd kan worden (.. .). 0 
bestuurder van N.G.S.F. antwoordde laconiek: nous 
regrettons vivement ne pouvoir modifier les plans ( .. ). 
De plus. les pums tels que nous les avons fait. ferorlt 
cadre avec les btitiments en briques élevés tout autour el 
faire beaucoup d'archiLecture dans ce coin seraiL de 
rargenl inutilem4!nljelé, ce coin d'après les affiches 
que vous avezfait exposer SU" les murs, nefaisam pas 
partie de la seetion Dit doit être conservée la beauté des 
sites. 

Maurice De Meester (Gent 1890 - Brugge 1965) 
studeerde aan de Academie in Gent en werd met 
diverse prijzen bekroond. Na zijn studies werkte hij 
als tekenaar bij Gentse aannemers. In de Eerste 
Wereldoorlog wrd hij gewond en vluchtte naar 
Nederland waar hij werk vond bij architecten. In 
1919 werkte hij samen met architect L. Reynvoet in 
Doornik. Zijn beste vriend en studiegenoot. de 
Bruggeling L. De Winter; overtuigde hem om in 
Brugge te komen wonen. Archite tL. Coppé nam 
hem in dienst als bureauchef Het hureelgebouw 
van de Gistfabriek was zijn eerste grote opdracht. 
Kort nadien bouwde hij de woningen in de 
Stokersstraat eveneens in opdracht van de N. G.s. F 
Aan de ringlaan kan hij zijn niet-Brugse stijl 
botvieren met ontwerpen voor de Filips de 
Goedelaan 1(1928), Gulden Vlies laan 54 (1928). 
Koning Elisabethlaan 56 (1936) en 60 (1935). Uit 
1933-1935 dateert de zeer knappe rotonde in art 
decostijl van de voormalige Sint-Jozej~'kliniek, 

eveneens aan de Komvest. 

De Gistfabriek was in de tussenoorlogse tijd gekend 
voor zijn progr ssieve ideeën n zijn grote loyaliteit ten 
opzichte van de arbeiders. Reed op I januari 1922 
werd een speciaal pensioenfond opgeri ht en een 
fabriekskrantje Rust Roest stelde de werknemers steeds 
op de hoogte van zowel het economische aJs het sociaJe 
reilen en zeilen van de fabriek. Arbeiders deelden mee 
in de winst, wat uiteraard de productiviteit en de sfeer in 
het bedrijf ten goede kwam. 
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Maurice De Meester bouwde in opdracht van de directie 
werkmanswoonsten in de Stok.ersstraat, duidelijk op 
Nederlandse voorbeelden eïnspireerd (dit mooie 
woonensemble heeft nu jammer genoeg aan kwaliteit 
ingeboet door het verloren gaan van het oorspronkelijke 
schrijnwerk). 

Na d Tweede Wereldoorlog volgden opnieuw 
belangrijk.e uitbreidingen. Terreinen nog dichter bij de 
handel kom werden aangekocht en bebouwd. De 
nieuwe fabriek werd in 1956-1963 gebouwd naar 
ontwerp van architect Roger D'Helft (1927-19 4). 
In 1967 fusioneerde de N.G.S.F. met Brocade en werd 
van dan af NV Gist-Brocad . Vlug werd 
overgeschakeld van de productie van gist naar d ze van 
enzymen, de biotechnologie deed haar intr de. 
Enzymen worden om. gebruikt voor w middelen. 
Recent w rd de band met het bedrijf in Del ft detinitief 
verbroken. Gist-Brocades werd opgekocht door de NV 
Genencor, de huidige eigenaar. Momenteel werken in 
het bedrijf nog 180 mensen. 

p dez OMD kan het kantoorgebouw worden bezocht. 
Dit bakstenen hoekgebouw is twee bouwlagen hoog en 
opgetr kken in een modernistische stijl, die duidelijk 
beïnvlo is d or de Amsterdamse en Delftse school. 
Dit vooral in de uitw rking van het bak teenparament. 
De traveeën worden door uitspringende baksteenlijsten 
extra benadrukt. Ze r fraai uitgewerkt is de 
inkomtravee. De toegang deur, met het nog authentieke 
meedwerk, zit gevat in een natuurstenen partij. Het 

interieur i.. e n voor Brugge uni ken mbl in art 
decostijl, dat nog z er gaaf is bewaard. De 'entrale hal 
wordt omringd door burelen voor de dire teurs n hun 
secretariaat. Uiterst link b vindt zi'h het groot kantoor 
over twee verdiepingen. Rechtover de inkom valt 
onmidd llijk de du bele marmeren trap p die naar de 
verdieping leidt. De loopgalerij i. r nd m rond 
afgewerkt met een meedijzeren balustrade. Op de 
galerij sluit n weer de kantoren en de vergOld naai aan. 
De kelder is ingericht als archief, bibli theek en 
berging. 
De aankleding van de hal, met de manneren 
wandbekleding. houten kantoorverdeling n, 
lichtannaturen en verwarmingstoestellen, 

36 

koepel verlichting met geometrische glas-in-loodpanelen 
en gekleurd glas, herinneringsplakketjes aan directeur 
Van der Haert.... vormt een harmonisch ensemble. Alle 
detail werden met zorg uilgetekend op de plannen van 
Maurice De Meester. Ook de metalen spanten, de zgn. 
Polonceaugebintes, die het gebouw overspannen, 
werden in detail uitgewerkt. Een herinnering aan de 
stokerij van 1. Verstraete is wellicht de klein luchter 
aan de trap met een arend (een verwijzing naar de 
o r'pronkelijke naam van het bedrijf n.a.v. het 25-jarige 
b taan). 

Voor het 50-jarig bestaan van de fabriek (1947) 
werd door het personeel een kleurig glasraam 
aangeboden dat op de verdieping te bewotweren is. 
De Brugse en Delftse vestiging worden er 
symbolisch als vrouwen op afgebeeld. Auteur van 
dit glasraam is de Amsterdammer André 
Vlaatweren (1881 -1955), een kunstschilder die had 
samengewerkt met de bekende Amsterdamse 
architect E. Cuypers voor de realisatie van 
decoratieve onderdelen in architectuurcreaties. 
André Vlaanderen was in 1930 in Brugge komen 
wonen in het huis Spiegelrei 23. 

Speciaal voor OMD werd een kleine tento n telling 
opgesteld die de eschiedeni van het bedrijf b licht. In 
november e.k. zijn festi viteiten n.a. v. het honderdjarige 
bestaan gepland. 

Voor het gebouw - Jat in 1925 als onbelannrijke 
architectuur werd bestempeld - is nu een officiële vraag 
tot bescherming ingediend. Of hoe 
architectuurappreciatie kan wijzigen I 
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Komvest links van 114 (116) , 
het pakhuis 

Open zaterd 1 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 eptember van 10u tot 18u 

e jonge med w rkers van FactOMinD zorgen 
voor begeleiding 

Jean Vander Haert. de Brugse manager van de 
Nederland e Gist- n Spiritusfabriek vroeg op 
5 december 1913 toelating om een stal. en 
rep, ratieatelier voor machines, een reparatieatelier voor 
timmerwerk en een magazijn te m gen oprichten aan de 
Komvest. Twee huizen en een bestaand atelier werden 
daarvoor afgebroken. 
Reeds op 20 december 1913 ontving de fabriek haar 
vergunning ( AB. bouwvergunning 50611913). Op 16 
mei 1914 werd meegedeeld d t de paardenstal niet zou 
worden uitgevoerd, maar zou vervangen worden door 
een bakstenen afsluitingsmuur (SAB. b uwvergunning 
19011914). De ontwerpen waren getekend in het 
bouwbur au, dat hoorde bij de Delftse fabri ks
vestiging. De naam van de verantwoordelijke ingenieur 
staat niet verm Id op de plannen. De tekenaar was 
hoogstwaarschijnlijk L. Vinkenborg. Doorlog 
belemmerde de sn /Ie voltooiing van deze fabrieks
gebouwen. Op 23 juni 1915 noteerde Je toenmalige 
bouw ontrol ur van de Stad ...nog niet voltooid, de 
werken liggen stil. 

Het ontwerp vo rzag werkplaatsen die vrij traditioneel 
oogden: dwarsgebouwen afaedekt met zadeldaken en 
met sobere. maar fraai versierde bkstenen gevel . Het 
was de bedoeling de bakstenen gebouwen op te trekken 
rond ijzeren opbouwelementen, zoals kolommen, 
plaatliggers en spanten. 
De oorlogsomstandigheden waren wellicht oorzaak dat 
d m talen constructies enkel gebruikt werden in de 
zgn. machinewerkplaats. Daar kan ook vandaag nog het 
metalen Polonceauspant bewonderd worden (spanttype. 
dat al vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zeer 
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populair was). De machinewerkplaats is 38 meter lang 
en 20 meter breed 

Het magazijn of het pakhui werd r nd een volledige 
h Ulen con trUctie gebouwd. Weil i ht was daar het 
brandg vaar minder groot en bov ndien aren ijzeren 
bouwelementen tijden of kort na W.O.l chaars. Het 
was dus noodzakelijk het ontwerp aan te passen. 

Het pakhuis is ca. 45 meter lang. 16 meter breed en 
10 meter hoog. In het ge uw is links en rechts een 
(houten) plateau ingebracht. met een breedte van 
5 meter. Tussenin is een vrij ruimte van 6,20 meter. 
Via een loopkraan. di zich op een hoogte van 
6,90 meter bevindt. konden gemakkelijk voorraden op 
die plateaus worden gebracht. 

De timmerwerkplaats. die zich het dichts bij de 
Komve t bevindt. heeft eveneens houten 
opbouwelementen. maar dat w s rspronkelijk zo 
voorzien. Dit gebouw is om en bij de 20 meter diep. 
Bemerk aan de buitenarchitectuur het met grote zorg 
uitgevoerde baksteenmetselwerk. waar zelfs boognissen 
de gevelvlakken verfraaien. Boven de vensters zijn 
ontlastingsbogen. de ramen hebben kleine 
roedenverdelingen, de punttoppen zijn door extra 
metselwerk verstevigd. 0 k de gevel aan de kant van 
de 's Gravenstraat oogt fraai met boognissen en 
halfrond venster. 

NV Genencor h ft zopas dit complex verkocht. De 
nieuwe eigenaar wil hier lorts realiseren. 
In de werkplaats word n 46 open öarages en 6 
woningen voorzien, in het pakhuis 12 lofts. De eerste 
plannen zijn gem akt en zullen mogelijkerwijs op de 
OMD gepres nteerd worden. Een mooi voorbeeld van 
herbestemming van dit stuk industrieel erfgoed. 

De gebouwen zijn niet als monument beschermd. 
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De nieuwe eigenaar lIan het complex, de heer H. 
Wa/Jeyn. gaf zeer welwillend gastllrijheid aan de 
V.l~ w. Jongerenproject Open Monumentendag 
Brugge, waarllaar oprechte dank.. OMDJP bestaat 
sinds 1992 en geeft 14- tot 18-jarigen de kans om 
de cultuur- en monumentenwereld vanuit Brugge te 
omdekken. In een werkjaar worden talrijke 
bezoeken aal! monumenten, tentoonstellingen en 
restauratieateliers gebracht. lijdens de 
zomemlaaluien wordl de Open Monumentendag op 
een originele manier voorbereid. Het Jongeren
project staat onder de beschermende vleugels van 
de Dienst vo r Monumentenzorg van de Stad 
Bru 'ge. 
Dil jaar is gewerkt rond het thema arbeid en 
daarom wordt in het pakhuis een fabriek ingericht: 
de FACTOMIND (Factoryfor Open Minded 
Development). Deze fabriek zal uitnodigen tot 
nadenken. Computer en video krijgen ruime 
GGluiacht, nUUlr ook de imaginaire machines 
Daarnaast willen de jongeren de aandacht vestigen 
op de herbestemming van industriële gebouwen.. 
De FA crOMIND wordt op 13 en 14 september aan 
het OMD-publiek voorgesteld. 
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Kruisvest, de Sint·Janshuismolen 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u n 
zondag 14 september van IOu tot 18u 
De molenaar begeleidt de bezoekers 

Op het stadsplan van Marcus Gerards uit 1562 staan 
25 st ak- of standaardmolens afgebeeld. Dat aan 
bleef nagenoeg tot in het midden van de 19de eeuw 
ongewijzigd. De spectaculaire opgang van de 
stoommachine toen betekende het einde van de molen 
als natuurlijke energiebron. 

Ook in Brugge werden de molens systematisch 
gesloopt. De Sint-Janshuismolen is één van de weinige 
die gespaard bleef. Het is een staakmolen op vier 
teerlingen. llij bestaat uit twee delen: het staande werk 
(het gebouw) en het gaande of draaiende werk (de 
mechanische inrichting met wielen. schijflopen, assen 
en werktuigen). 
De vier teerlingen bestaan grotendeels uit Brabantse 
zandsteen, aangevuld met baksteen. Op de teerlingen 
liggen houten blokken waarop kruiselings boven elkaar 
gelegen balken. de zogenaamde kruisplaten, rusten. Het 
molenhuis draait op en rond een zware -laak, die recht 
gehouden wordt door schuine schoorstukken die 
eveneens op deze krui 'platen liggen. 

Op de kop van de staak draait een zware steenbalk 
waarop. op de uiteinden, de steenlijsten rusten. Het 
ganse molenhuis, met stijlen, balken en weegbarden is 
daaraan opgehangen. De wanden van het molenhuis 
zijn met hOllt bekleed. De kant die naar de windrichting 
wordt gedraaid is de wind veeg. Deze waarin de ingang 
zich bevindt is de vOOfveeg. De voorveeg en de 
gebroken bekapping zijn bekje ct met eiken leien. 

Bemerk dat de onderste trede van de trap met twee 
stijlen (de zgn. papen) verbonden is met de staart van 
de molen. Aan het uiteind van de staart hangen 
loop choren die schuin tegen de grond steunen om de 
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molen in de wind te houden. Daar i het ook met het 
kruiwerk en het krujwiel bevestigd. Door het opwinden 
van de ketting wordt de molen in de gewenste po itie 
gebracht 

De Sint-Jansnuismolen heeft twee zolders: een maal- en 
een steenzolder. 
In de molen met zijn tot de verbeelding sprekend 
interieur zijn meerdere inschriften te ontdekken, zoals 
FSKlI788, A. Roosel 1790, FransNerriesti 1805 en 
J.V18ü9, die zondr twijfel verwijzen naar de vroegere 
molenaars. Ook de bouwdatum van de molen is op de 
ijzerbalk te lezen: 1770. 
Het bakkersambacht kocht in 1769 de molenwal, 
waarop de oorspronkelijke Sint-Janshui molen had 
gestann, om er een nieuwe molen op te richten. 
Officie I werd deze nieuwe molen de Bakkersmolen 
gedoopt, maar de naam Sint-Janshuismol n bleef 
hardnekkig voortleven. 

De Sint-Jan hui molen is besch rmd als monument bij 
K.B. van 7 februari 1943. 
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Kruisvest, de nieuwe Koelewei 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 september van 10u tot l8u 
Hulpmolenaar Bregt zorgt voor begeleiding 

rn eptember 1991 verwierf het Brugse Stadsbestuur de 
gewezen Bosterhoutmolen uit Meulebeke voor de prijs 
van één symbolische frank. De molen moest daar 
verdwijnen voor de aanleg van de provinciale weg Tielt
Ingelmunster. Reeds vanaf 1971 zocht het 
gemeentebestuur van Meulebeke oplossingen: 
heropbouwen ergens in de omgeving of een plaats 
vinden in het domein Ter Borcht. De Koelewei werd in 
1980 ontmanteld, maar wegens gebrek aan tinanciële 
middelen was er van heropbouw geen sprake. De Stad 
Brugge bracht uiteindelijk de redding. 

Op de Kruisvest, op de plaats waar tot in 1822 de 
houten graanmolen de Koelewei stond, werd een nieuwe 
molenwal aangelegd en werd de nieuwe Koelewei 
geboren. 
De Koelewei is - zoals de Sint-Janshuismolen - een 
houten standaardmolen (oorspronkelijk op bakstenen 
t erlingen) die dateert uit 1765 en gebouwd werd door 
Joannes Vander Scheure, zoals een gesculpteerd 
inschrift ons diets maakt. Het is een tweezoldermolen 
met op de haverzolder een haverpletter en op de 
steenzolder maalstenen. 

Marc Meulemeester van het ontwerpbureau van de Stad 
Brugge tekende de reconstructieplannen en maakte een 
uitgebreid lastenboek, die de heropbouw van deze 
Bosterhoutmolen mogelijk maakte. De werken werden 
in 1996-1997 uitgevoerd door de tijdelijke 
aannemersvereniging Nijs-Wieme uit Deinze. 
Afwijkend van de oorspronkelijke situatie werd hier 
geopteerd om de kruisplaten en de teerlingen, waarop de 
molen steunt, niel zichtbaar te laten, maar in een ronde 
bakstenen voet of torenkot in te werken. 
De windveeg werd bekleed met (dllizenden) eiken
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houten leien en de molen werd volledig gebeitst in een 
imitatie-not larenkleur. 
De wi ken, met een vlucht van 24 meter, vallen op door 
de afwerking m t wijnrode, blauwe en witte kl uren. 
Merk ook de karakteri tieke kombui op. 
Op de 22 mei jl. werd de nieuwe Koelewei officieel 
ingemaJen. Ieder jaar van juni tot september zal hij 
voor het publiek toegankelijk zijn. Als relict van het 
pre-industri (tijdperk is de keurig gereconstrue rde en 
maal vaardige K eleweimolen een aanwinst oor 
Brugge. 

De ni uwe Ko I wei is beschermd als monument met 
K.B. van 14 april 1944. 

In de onmiddellijke omgeving van de Koelewei en 
duidelijk zichtbaar vanop de mol nwal bevinden 
zich de r stanten van de voormalige haringrokerij 
Rau. Bemerk de typische ro kschouwen, een mooi 
staaltje van industriële architectuur, 
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Noordstraat 7, van biermagazijn tot 
kunstsmidse Pierre Vandenabeele 

Open zaterdag 13 'eptember van 14u tot 17u en 
zond g 14 septem r van 10u tot 12.30u en van 
14u tot 18u 

idsen zorgen voor begeleiding. Een kunstsmid is 
aanwezig. 

Alexander Valcke vroeg op 10 augustus 1842 in volle 
conomische crisis de toelating om e n nieuw huis met 

brouwerij met de naam Den Aren.d op te tr kken aan de 
Katelijnestraat 70. 
Het sobere neoklassieke woonhuis is tot op vandaag 
bewaard, maar de bruuwerijgebouwen werden begin de 
jaren zestig gesloopt. 
Brouwer Alexander Valcke (0 Oostende, 5 juli 1804) 
woonde reeds sinds 1834 m t lijn vrouw Rosalie 
Demeulerneester (0 Bru ge, 6 juni 180 ) n hun 
kinderen Casimir (0 1828), Alphonse (0 I 30), Coralia 
(°1832) en Ou 'taaf (0 1835) aan d K telijnestraat. Het 
bestaande huis werd in 1842 v Iledig ge 'loopt en 
vervangen door een eigentijdse nieuwbouw. 

Door zijn huwelijk met R salie Demeulerneester was 
Alexander Valcke verwant met de grol Brugse 
brouwersfamilie Demeulemeester. Alexander had, vóór 
hij zijn eigen brouwerij opstartte, zelfs samengewerkt 
met zijn schoonvader Jacobus D meufemeester die loen 
ook een brouwerij uitbaatte in de Wijngaard. traat. 
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Hoewel het aantal brouwerijen in het begin van de 
Belgische tijd lichtjes steeg als gevolg van de 
verhoging van de stedelijke taks op vreemd bier, is 
op het ogenblik dat Valcke zijn brouwerij bouwde, 
een algemene stagnatie merkbaar. 
De Brugse bevolking was enorm toegenomen (van 
35.000 in 1825 tot 50.000 in 1850) maar er was een 
dusdanige economische crisis en hoge 
werkloosheid, dat de bierconsumptie per hoofd 
terugliep. Rond 1855 verbeterde de toestand en 
verhoogde de bierconsumptie. Het aantal 
brouwerijen nam opnieuw loe. In 1891 telde de stad 
26 brouwerijen. 111 de omgeving van de brouwerij 
Valckefim tioneerden nog deze van Achère Maes 
(Walplein 26), Charles Schaverbeke 
(Wijngaardstraat 7) en Jules D'Hoedt (Sinwn 
Stevinplein 3). Vlak vóór de Eerste Wereldoorlog 
waren er 33 brouwerijen in de stad, een hoogtepunt. 
Na de oorlog verminderde het aalltaf opnieuw. 
Nieuwe technieken vergden grote aanpassingen en 
investeringen. Verschillende brouwers fi~sioneerden 

en het waren slechts de groten die de economische 
crisis van de jaren denig overleefden. Brouwerij 
Valcke verdween reeds met W.O./. 

De kinderen Valcke werden snel in het bedrijf 
inges hakeld. In 1866 zijn het Gustaaf en Casimir die 
als brouwers worden venneld. Gustaaf breidde de 
brouwerij uit met een biermagazijn in de Noordstraat en 
vóór 1857 werd een stoommachine gebruikt in de 
productie. 

Het biermagazijn (dat op de üMD kan worden bezocht) 
werd gebouwd op de plaats waar drie 19de-eeuwse 
woningen stonden van één bouwlaag hoog en met een 
typische dakkapel, met sleepdakje afgewerkt. Het 
nieuwe magazijn werd mel baksteen opgetrokken (SAB, 
bouwvergunning 43/1866) en is bijna ongewijzigd 
bewaard gebleven. De rijke klimopbegroeiing geeft hel 
nu een pittoreske aanblik. 

Twee dwarsgebouwen naast elkaar, afgedekt met 
traditionele zadeldaken, zijn aan de straatkant afgewerkt 

46 

met punttoppen. Oor pronkelijk was in elke gevel een 
afzonderlijke toegang en werd de benedenverdieping 
verlicht door een klein rechthoekig venster. 
Functioneel en sobere architectuur,die eigen was aan 
opslagplaatsen in de 19de eeuw. 

Gustaaf Valcke vroeg nog in 1891 (SAD. bouwvergun
ning 65/1891 ) om de toegangspoorten aan de kant van 
de Noordstraat te dichten en te vervangen door kleine 
vensters. 
De brouwerij met het woonhuis en bet magazijn werden 
in 1919 door de erfgenamen Valcke verkocht aan Julien 
Vandenabeele-Van Rollegem. Hij kwam wonen in de 
Katelijnestraat en vonnde het biermagazijn om tot 
smidse. 

Julien Vandenabeeie (/876-1946) (zoon van Jan die 
reeds in /835 een kUllstsmederij had opgestart) was 
een zeer succesvolle kunstsmid, die dikwijls 
deelnam aan kunst- en nijverheidstentoonstellingen. 
Zijn werk is overal ter wereld terug te vinden. /n 
zijn tijd werd hij, santen met de Lierse kunstsmid 
Lodewijk van Boeckel, als de meest begaafde smid 
van België beschouwd. Hek ns, leuningen en 
luchters werden gemaakt voor kastelen en 
stadhuizen in billnen- en buitenland. Voor het 
Vaticaan smeedde hij een paaskandelaar. De 
smidse in de Kalelijn straat specialiseerde zich in 
luchters, kandelaars, lantaarns. schouwgarnituren, 
maar ook in keukenstoven ell uithangborden. 

De zaak van Julien Vandenabeele is een prachtv r eld 
van kwalitatieve vooroorlogse huisnijverheid. Zijn 
zoon Jan (1916-1991) zette de kunstsmederij verder. In 
de jaren vijftig waren er niet minder dan 12 arbeiders in 
het atelier tewerkgesteld. Nu is helldeinzoon Pierre 
(°1949) die de zaak. runt, samen met één kun tmid. 

Een bezoek aan hel atelier is als een stap terug in de tijd. 
Niets lijkt hier gewijzigd sinds Iulien Vandenabeele de 
blaasbalg hanleerde. Het vuur kan in drie haarden 
worden aangewakkerd en de rook heeft op de eenvoudig 
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witgekalkte muren sporen nagelaten. Ergens hangt een 
oude hangklok en het smeedwerk, al dan niet in 
afgewerkte toestand. staat her en der in de ruimte 
verspreid als met een be tudeerde slordigheid. 

De ruimte is afgedekt met een houten zoldering die later 
met poutreflen werd verstevigd. Want ook op de 
verdieping werd een atelier ingericht 
De kelder werd tot voor kort door brouwerij Maes van 
het Walplein als stapelplaats gebruikt. 

Dit atelier is een voorbeeld van arbeid op kleine chaaJ. 
Be list een bezoek waard. 

Noord traat 7 is niet beschermd als monument. 
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Oude Gentweg 126-130, het godshuis 
van het Kleermakersambacht 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en
 
zondag 14 september van 10u tot 180u
 
Gidsen zorgen voor begeleiding
 

Op 10 december 1578 had Joris Sucquet vier huisjes in 
de Oude Gentweg g kocht die worden omschreven als 
vier cCJJneren loovewijs staende te gader deen neffi ns 
den anderen len voorhoofde ande l.uutzijde vanden 
ouden gendtwech (... ) achterwaerts streekende met eeTt 
ghemeene plaetse van lande ende heymelychede (. .. ) met 
een bomeput staende binnen de voorseyde plaetse. Zijn 
erfgenamen verkocht n ze in 1619 aan François de 
Neckere, die ze op zijn beurt doorverkocht aan het 
ambacht van de kleermakers op 24 september 1631. Tot 
in datzelfde jaar hadden d kleermakers vier godshuisje 
in bezit gehad in het Melcwietstraatje (het noordelijke 
deel van Groeninge) maar toen verkocht aan de prelaat 
van de nabijgeleg 0 Eekhou bdij. 
Het ambacht van de kleermakers herstelde de bestaande 
huisjes in de Oude Gentweg in 1634. Een tekeniog io 
het 18de-eeuw'e hands hri van Charles Custis 
(bewaard in de Rijksuniv rsiteit van Gent) stelt de vier 
cameren voor als typische rijhuisjes, één uwlaag hoo 
en een d ur en een venster breed. 
De dakverdieping werd verlicht door een d kkapel met 
een tuitgeveltje. 
Meer dan honderd jaar later, in 1754, werd beslist die 
huisjes te lopen omme hunne sleghte gestaethede en 
een nieuw groter complex voor acht gezinnen op te 
trekken eynde vande selve van den gronde nieuwe te 
laeten maecken volgens de teeckeninge ende profilen 
annex requeste ghevoughJ ende de selve in plaetse van 
te laeten maecken voor vier woonsten soa sy voordesen 
waeren die te loeten formeren voor achte (... ). De 
teeckeninge of hel ontwerp werd gemaakt door de 
Brugse architecl Hendrik Bultynck (1728-1791). 
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Bij de archiefstukken van de Kleermakers. bewaard 
in het Stadsarchief. zitten interessante 
processtukken in verband met de aanbesteding. 
gedateerd 12 april 1756. 
De Brugse meester-timmerman Guilliaume Van 
Renterghem spande een proces in tegen Deken en 
Eed van het ambacht omdat ze zijn laagste 
aanbestedingsprijs voor het timmerwerk niet hadden 
gerespecteerd. 
(.. ) den supliam hetlegllSte gebodt hebbende 
gedaen nevens d'andere timmerlieden van daer 
vertrocken ende de voornoomde deken ende eedt 
oock gescheeden syn ende al was het soo dat dese 
bestedinge op den supliant moeste verblij\Jen omdat 
hij den leeghsten ende lestel! verleeger was, ende 
datter binnen de vierenMintigh uren daer naer geen 
muiere meester timmerlieden en waeren geweest die 
rselve timmerwerck aengenomen hadden. 
Het timmerwerk werd toegewezen aan de toen 
beginnende, maar zeer talentvolle, 
meestertimmennan Emmanuel Van Speybrouck, en 
de aanklager Van R nterghem voelde sigh hier door 
in sijn reputatie grootetijckx vercort. 
De Deken en Eed van het kleennakersambacht 
werden reeds op 13 april gedagvaard voor het 
College van Burgemeester en Schepenen en 
verdedigden zich met het argument dal binnen de 24 
uur na hel afsluiten van de aanbesteding meester 
Emmanuel van Speybrouck voor het selfste gebodt 
de werken wilde uitvoeren. Als Van Renterghem 
toch voet bij stuk hield, moest hij 25 ponden onder 
zijn aanbestedingsprijs gaan. Daarmee ging de 
verontwaardigde timmerman niet akkoord. Een 
voorbeeld van 18de-eeuws favoritisme? 
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Emmanuel Van Speybrouck (/726-1787) was 
opgeleid aan de Brugse academie en bevriend met 
Paulus de Cock. leraar bouwkunde (Um de 
academie. Samen met Eugène Goddyn realiseerde 
hij verschillende monumentale panden in de Brugse 
binnenstad. Hel ambachtshuis was één van zijn 
vroegste, ons bekende panden. In 1759-1760 
bouwde hij dL godshuisjes van Sint-Joos, Ezelstraat 
83-95. dL tuin vleugel van hel Hofvan Pittem. 
Heilige Geeststraat 4 en in 1763-/765 het 
ambachtshuis van de timmerlieden (zie nr. /5 van 
deze brochure). Zijn meest monumentale realisatie 
is de kerk van de Duinenabdij aan de Polterierei in 
1775-1788, eveneens toegankelijk op deze OMD. 

Aan de hand van de goedgekeurde aanbesteding, 
bewaard op het Rijksarchief. Ieren wij alle aannemers 
kennen die mee de bouw van het kleermakersgodshuis 
hebben gerealiseerd: Melchior Madere zou het 
metselwerk voor zijn rekening nemen voor 527 ponden. 
daarnaast kreeg hij 7 ponden extra voor het bouwen van 
een nieuw toilet. Emmanuel Van Speybrouck verdiende 
380 ponden over de aanneminge van het binnenwerck 
en 3 pond voor zijn werk an hetzelfde nieuw toilet. 
All andere aannemers kregen heel wat minder 
uitbetaald evenals de architect ... aen hendryck b[/ltinck 
over het mLleeken van de plans en reeckeninge 2 ponden 
/0 schellingen. 
Adrianus Dusbergh leverde glas voor de ramen, 
Guillaume De Visch het smeedwerk. François Jackie 
schalljes en lood, François Carron tegels en Matheus 
Valcke en Martinus Loys controleerden de goede 
uitvoering van de dakwerken. De eveneens bekende 
m tselaar Lodewijk Feyts en timmerman Lodewijk 
Heldewijs controleerden de goede uitvoering van de 
bouwwerken. Jan Cl yn tenslotte schilderde de gevel 
voor I pond 5 s hellingen 2 deniers. 

Oude Genlweg 126-130 is geen traditioneel 
godshuistype. Het éénlaagse gebouw is afgedekt met 
een mansardedak en telt zeven traveeën (deuren en 
vensters). De gevel is bepleisterd en opvallend is de 
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centrale toegang die beklemtoond wordt door e n 
gebogen kroonlijst waarop een vaas prijkt. Boven die 
ingang zit het wapen child van het amba ht (een gouden 
schaar op een roo veld). gevat in een cartouche in 
Lodewijk XV-stijl. De oculus heeft een meed werk in 
dezelfde stijl. Links en rechts van de centrale toegang 
zilten telken twee v n t rs en een deur. D ramen met 
de klein roedenverdeling zijn typisch voor de 18de 
eeuw. De d ur n geven toegang tot angen die naar de 
verschil) nde woonentiteiten leiden. De voorgevel is 
een typisch voorbeeld van een sober classicisme. mooi 
van verhoudingen en verzorgd van uitvoering. 

In het interieur, dal heel binnenk rt wordt gerestaureerd, 
zijn nog de twee trappen, de si, apkoetsen en de spindes 
herkenbaar die door Emm~lOuel Van Speybrouck werden 
gereali.eerd. De ruime haarden lijken nog 
oorspronkelijk, waarschijnlijk zijn ze aan Je binnenzijde 
met zgn. blauwe klompjes bekleed. 

Op de verdi ping zien we een oude ladder die toegang 
tot de zolder mogelijk maakt. In het huis zijn talrijke 
oude binnendeuren aanwezig, die mooelijkerwijs ouder 
zijn dan het huis (afkomstig van het g sloopte 
godshuis '"»). 

Een bez kaan d kleine tuin loont de moeite. Het 
perceel is nog omringd door de oude tuinmuur. De 
achtergevel met de ~malle deur- en vensteropening lijkt 
nog 18de-eeuws. Bemerk de oude, op vorm gebrachte 
buxus .. ' misschien wel 50 jaar oud. 

en kleine steekproef in de Bev(){ki"gsre~islers 

bevestigt dat de huisjes na de Franse R volutie nog 
steeds bewoond werden door bejaard kleermakers. De 
mee,'te blijven er wonen tot aan hun dood. soms met 
gezinnen van vijf personen in deze ~énkamerwoningen. 

Ook de weduwen van de kleermakers mo"en na Je Jood 
van hun man in het godshuis hlijven wonen. Vanaf 
1803 werd de eigendomstitel van het 
kleermaker go huis overgemaakt aan de Commissie 
Burgerlijke Godshuizen, het behe r zelf werd nog tot 
1915 door de kleermakersv reniging verzekerd. 

Voor de OMD worden de toekomstig restauratie
plannen toegeli 'hl. 
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Het godshuis van het kleennakersambacht is beschermd 
a s monument met KB. van 9 juli I 74. 

Voor verdere opzoekingen over de geschiedeni van 
het huis: Stad archief Brugg ,Oud Archief333, 
Kle rmakers. Processtukken 1756. Rijksarchief 
Brugge. Ambachten 372 bis. 
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Rolweg 40, de Schoenmakersrente 
(nu het Museum voor Volkskunde) 

Open zaterdag 13 eptember van [4u tot 17u en 
zondag 14 september van 10u tot ISu 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Naar aanleiding van deze negende Open Monumenten
dag werd vernieuwd onderzoek verricht en een 
interessante vaststelling gedaan. De oorspronkelijke 
acht huisjes in de Bal traal, gekend onder de naam 
Schoenmakersrente, zijn niet in opdracht van het 
ambacht van de scha nmakers gebouwd maar zijn 
lY voorbeeld n van steene cameren (dit zijn 
eenkamerwoningen in steen voor armen). 

De acht huisjes werden voor het eerst één 
gemeenschappelijk eigendom in 1707 als Jan Cornelis 
Roelor, oud-schepen en thesaurier, en zijn vrouw Marie 
de I'Espée ze aankochten. 
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De familie Roelof was erg gegoed blijkens een 
bewaarde boedelbeschrijving, opgemaakt na de 
dood van Jan Cornelis Roelof (+ 30. I1.17(2). Ze 
bezaten r.alrijke huizen in Brugge en boerderijen en 
landerijen in de omgeving. Zelf bewoonden ze en 
groot huis aan d noordkant van de Korte Winkel 
dat rijk bemeubeld was en vooral talrijke 
schilderijen herbergd . In de elkamer Heen al 
waren 8 s hilderijen van Lodewijk De Dey ter (ca. 
1656-(711), de b langrijk te Brug e . hilder van de 
la tbarok, opgehangen. Er wordt ook melding 
g maakt van een portret, geschilderd door Van 
Dijck. AI iJ1u tratie van een 17de-eeuw e Brugse 
childerijencoJ1ectie is deze boedelb chrijving 

uit rmate interessant. Op folio 34 van dit zelfde 
d cument worden de hui jes vermeld: voort. acht 
huyssen staende binnen deser stede van brugghe 
deene neven damiere ten voorhoofd in de 
Balstraete achter Jerusalem aende noortsijde (... ). 
De huisjes werden verhuurd voorseide acht huijssen 
worden gebruijcI by acht differente personen vnor 
6 schillings per maand. 

De erfgenamen Roelor, o.m. Ignace JO'eph de I'E pée, 
kannunik van de Onze-Lieve-Vr uwekerk. verkochten 
de huisjes op 17 juni 1726 : eerst twee huysen ofte 
steene cameren (. .. ) in de baelstraete (... ) achterwaerts 
streckende met eender plaetse van lande (. .. ) voorts van 
ses steene cameren (. .. ) in de voornoemde haelestraete 
naest de twee voornoemde huysen (. .. ) achterwaerts en 
westwaarts streckende met een plaetse van lande. 
Joseph van Mculeb ke ctaalde er om en bij de 185 
ponden voor. 

De acht hui je worden 17de-eeuws gedateerd, een 
exacte bouwdaturn werd niet teru gevonden. De twee 
uiter t links gelegen huizen in de Balstraat zijn van e n 
ander type dan de zes ernaast lig ende, die in één 
bouwcampagne werden opgericht. Ze worden wellicht 
daarom in de meeste archiefdocumenten afzonderlijk 
opgenoemd. 
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Via erfenis kwamen ze in 1764 in het b zit van Marie 
Anne Vanden Dorpe, ongehuwde dochter van meester
loodgieter Theodoor Vanden Oorpe. Zij v rk ht acht 
huysekens ofte steene cameren (.. .) achterwaerts 
streekende met eender pLaerse van Lande (. .. ) op 
18 februari 1764 aan Clement François Vander Poorte, 
meester-kleennaker en poorter van Brugge. Totaal 
verarmd, moet zijn zoon François Vander Poorte de 
hui je in 1784 verkopen aan zijn broer Andries en zijn 
s hoon broer Jean-Baptist Laurins. Volgens een 
belasting kohier uit de Franse tijd Gaar Vil = 1798
(799) was Vander Poorte (tailleur) toen nog eigenaar. 
Op dat ogenblik zijn twee huisjes leegstaand en zes 
bewoond door armen. De bevolkingsregisters in 1792
1809 geven volgend beId van de bewoners: Jacob 
Montaine (wever), Albert Boernaert (dagloner, met 
vrouwen 5 kinderen), Pieter Herentals (dagloner, met 
vrouwen I kind), Jean Vervaeke (dagloner. vrouwen 6 
kinderen), Carel Roose (lijndraeger, vrouwen 2 
kinderen), Jan Hubregt (wever, vrouwen I kind), Jan 
Maes (wever). 

Vanaf 1830 vermelden de kadastrale leggers de Brugse 
Maarschappij der Schoenmakers, later de Gemeenschap 
der Schoenmakers, als eigenaar. Zeker in 1906 was dat 
de Burgerlijke Hospitalen en in 1924 den openbare 
ondersrand. De tad Brugge ten lotte werd - na 
discussi over al dan niet behoud - eigenaar van het 
complex in 1967 en heeft sindsdien het patrimonium 
uitgebreid met verschillende huisjes om de hoek met de 
Rolweg. Het sterk vervallen complex werd in 1971
1972 in opdracht van het Stadsbestuur gerestaureerd en 
ingericht als museum. 

De eerste twee huisjes in de Balstraat zijn afgewerkt 
met een tuitgeveltje en de overige zes zijn eenlaagse 
langsgevels met dakkapel in de as van het venster. leder 
oeveltje telt een deur en een ven ter. Door de slechte 
bouw fysische toestand waren de 
restauratiewerkzaamh den in de jaren zeventig erg 
ingrijpend. Wel werd het karakter van individuele 
stenen kamers gerespecteerd. 

Het museum voor volkskunde en de stemmige herberg 
/n de zwarte kar, kaderen als arbeider hui ve ting in het 
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thema monunumten & arbeid. In de huisj worden 
daarenboven nog uitstekende illustraties bij het thema 
tentooogesteld, oJ. een schoenmakersatelier, een oude 
winkel, een suikerbakkerij, een hoedenmakerij, een 
kuiperij ... gid en zorgen voor de begeleiding doorheen 
die oude beroepen. In h t museum loopt nog tot en met 
14 eptember de tentoonstelling Oude speelkaanen, een 
overzicht van de kaartspellen uit de verzameling van de 
heer 0 kar Decorte uit Gent, aangevuld met tukken 
van het museum. 

De Schoenmakersrente is beschermd als monument bij 
K.B. van 9 juli 1974. 

Voor verd re opzoekingen over de geschiedenis van 
het huis: Stad archief Brugge, Oud Archief /38, 
Sint-Janszest nd el, fol. 579 tot 585, ud Archief 
198, Klerken van de Vierschaar 324,770. Staten 
van Goed, 2de reeks, nrs. 7314 en 4087. ud 
Archief O.C.M.W. Brugge, Bestand Eigendommen, 
Godshuizen. 000 5. 
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Rolweg 64, het Guido Gezellemuseum of 
bet vroegere Schuttersbof 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 sep pmber van lOu tot 18u 
Gidsen zorgen samen met de adjunct-con ervator voor 
b geleiding 

In 1596 wordt het eigendom waarop het geboortehuis 
van Guido Gezelle (1830-1899) zich bevindt, 
omschreven als een schoon parcheel van een 
hoverniershof met alle de huyssynghen ende landen 
daermede gaende int viercante henJUert sijnde de drye 
sijden soo ter straetewaerts als ter vesten zijnde vrij 
ende eljgen mueren ende ter zuutsijde commende ande 
erfve van mevrouwe de douagiere van wljlen den heere 
van nieuwenhove (. .. ) groot in efven drie ghem(eten) J 
lijn 29 roeden volghende de nieuwe ca ne ende 
belegherthede onlancx leden ghedaen bij Florens van 
Marissien ghesworen landtmeter twelcke hier voortyts 
geweest is het houde schottershofvander ghilde vander 
hantboghe. 

De chuttersgilde van Sint-Sebastiaan had tot in de 
tweede helft van de 16de eeuw het ruime eigendom in 
haar bezit, hoogstwaarschijnlijk werd het pas verkocht 
als de schutter in [573 het Lomhaertsheester er 
rechttegenover in de Carmersstraat aankochten (en waar 
ze nu nog steeds gevestigd zijn). 
Het domein - t I ok de Guido Gezellewarande erbij 
werd aanvankelijk als bi k.erij en later als 
hoveniersgrond g brui kt. 
De eerste ons bekende privé-eigenaar was Jan Breydel, 
. tedehouder van de Sint-Sebasti ansgilde in 1581. In 
l635 verkocht Jozyne Deechbroot, weduwe van 
crimineel griffier Charles Breydel. het huis en de tuin 
aan Lieven de Clercq (mogelijkerwijs een tîguur uit de 
rechtswereld). Zijn dochter Marie, gehuwd met Philip 
François de Jausse - baron van Kruishoutem - , verkocht 
het in 1679 door aan de Gentenaar Bertholf de Paix. In 
1680 was het reed in bezit van Jan Bapti t Wouter, 
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raadslid van Brugge, hoofdman van het Onze-Lieve
Vrouwezestendeel en kerkmeester van de Onze-Lieve
Vrouwekerk. Jan Baptist stierf op 8 april 1713. Na de 
dood van zijn enige dochter Chri tina-Teresa Wouters in 
1727 werd het eigendom doorverkocht. Chrislina 
Wouters woonde in de Oude Burg in het huis de drie 
bellen en bezat diverse boerderijen in Ram kapel! , 
Vladslo en Wingene. maar ook nog hoveniersgronden 
nabij de Duinenabdij. Het voormalige schuttershof in 
de Rolweg werd tijdens naar leven verpacht voor een 
jaarlijkse huur van 24 ponden. De gronden en het huis 
zjjn nooi[ door de eigenaar bewoond maar werden 
teeds verpacht. In 1580 huurde bleeker Pieter van 

Ghi tele het scottershof van de hantboghe voor 18 
p nden groot. In 1657 vinden wij Jan Laureijn en Jan 
Cloosterman al' huurders en van 1665 tot 1692 Jan van 
Rolleghem. Hoogstwaarschijnlijk baatten ~ij reeds dit 
eigendom uit als tuinb uwbedrijf. 

Van 1728 tot 1785 behoorde het eigendom toe aan 
Pieter Mo ntaek (een notarisklerk ?) en nadien wam 
het in handen van Charles Van Compernoll en zijn 
vrouw Anna Willecomme. Het werd omschreven als 
een huys en de hoveniersgrond. De eerste bewoner in 
de Franse tijd was hovenier Jan van Troyen en zijn 
gezin. Charles Van Compemolle moet vóór 1830 het 
eigendom hebben doorverkocht aan Theodoor Vande 
WalJe-Van Zuylen en het bleef in bezit van deze 
adellijke famili tot in 1925, als de Stad Brugge het 
aankocht om er het Gezellemuseum in onder te breng n. 
In 1925 werd het omschreven als zomerhuis, huis. 
orangerie en tuin. De verkoper Pieter Ie Fevere de Ten 
Hove-Vaode Walle bezat de ganse wijk tussen 
Langestraat. Bapaum straat, Rolweg en Peperstraat, 
toen nog tuingronden met broeikassen en schaarse 
bewoning. Het vroegere schuttershofwerd vanaf [929 
sterk in oppervlakte verminderd door de creatie van de 
Guido Gezellewarande (met de Stijn Streuvels- en Hugo 
Verrieststraat). 

Op 22 december 1828 kwam de hoveniersknegt Petrus 
GezeIIe i.n Rolweg 64 wonen. Op 2 juni 1829 volgden 
zijn vrouw Monica De Vriese en de drie leerjongens
hoveniers Ivo Morys e, Josephus Ocker en Franciscu 
Leersnijder. 
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De kinderen GezeIIe werden allen kort nadien eboren. 
Guido Petrus op I mei 1830, Romanos Ghislain op 13 
j nuari 1834, Maria Loui. e op 22 januari 1834, Desiré 
Theodor op 24 april 1836 (stierf op 19 f bruari 1837), 
Jo eph op 12 februari 1840 en Augustinu op 22 maart 
1845 (stierf op 23 juli 1846). Op 28 september 1847 
werd F\orentinus geboren, toen verbleef Guid reeds 
(volgens de bevolkingsregisters) in het pen ionaat in 
Roeselare. 

Het gezin GezeIIe verhuisde op 24 januari 1849 naar 
een klein huisje aan de overzijde van de straat en de 
hoveniersfamilie Be u en Jacqueloot zijn de 
daaropvolgende bewoners van Rolweg 64. Een gedeelte 
van het hui' (re hterhui') werd in de 19de eeuw als 
z merhuis d r de familie Vande Walle gebruikt. 
De gronden werden in de 19de eeuw tntensief gebruikt 
voor het cultiveren van o.m. fruitbomen. hagen. 
laurieren en cipressen. 
In het begin van de 20ste eeuw werden de gron en 
bewerkt do r tuinbouwer Edmond L ys, die eveneens 
gem enteraad lid was. p zijn uithang rd aan de kant 
van de Rolw g prijkte fier specialité de bouquets. In 
1909 werd. in pracht van Gravin Mathilde Vande 
Walle en op vraag van huurd r Leys, de woning 
aanzienlijk uitgebreid. Niemand minder dan architect 
Huib Hoste (1881-1957) werd aungesproken vo r de 
verbouwing. Het linkergedeeltè van het eigenlijke 
woonhuis w rd met een verdieping verhoogd. Deze 
ingre P. die met sradssubsidie werd gerealiseerd. is in 
1975 weer ongedaan gemaakt. 

Rolweg 64 heft vandaag nog een landelijk karakter 
bewaard. Her eenlaagshuis, aan de straatkant afg werkt 
met twee tuitgeveltjes. dateert hoog twaar chijnlijk nog 
uit de t6de eeuw of hel begin van de [7de eeuw. 
Opvallend is het zeer gesloten karakter van de 
straatgevel waar het schouwmassi f, sporen van 
vroegere kortb ogingangen n venstertje. het 
bouwkundig verhaal vertellen. Bemerk aan de 
tuitgev Is en aan de zijgevel de afwerking met 
vlechtingen, d.i. een decoratieve en functionele 
met elwijze waarbij tegen de zijkant van de topgevel 
wigvormige stukken metselwerk worden ingepast. 
Aansluitend op het woonhuis bevindt zich de vroegere 
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chuur, waar nu een conciergewoning is ingericht. 

In het interieur vestigen wij de aandacht op : 
De huidige inkom, waar de afwerking van de zoldering 
met twee moerbalken. kinderbalken, strijkbalken 
typisch is voor de bouwperiode. De plaats van een 
vroegere schouw is herkenbaar in het balkwerk. 
De vroegere keuken-woonkamer, waar een grote haard 
afgewerkt met zgn. blauw klompjes de ruimte 
domineert. De zoldering bestaat ook hier uit een 
moerbalk, °nderbalken en strijkbalken. 
Vanuit de keuken ber ikt men de handige kleine kelder, 
die zich onder de voutekamer bevindt. Deze koele 
berging i afgewerkt met een tongewelf. B merk ook 
de lampnis in de muur met de opkamer. In deze kleine 
verzorgd afgewerkte ni werd een kaars of een olielamp 
geplaatst om de ruimte te verlichten. 

De voutekamer (of opk mer) ligt enkele Ir den hoger 
dan de keuken-woonkamer (de eerste twee treden zijn in 
natuursteen, één ervan lijkt een herbruikdorpel met 
sporen van de plaats waar di tijzer z ten). De 
voutekamer en de k Ider situeren zich naast h t 
hoofdgebouw, onder een lager dak. 
Er wordt verondersteld dat deze drie ruimtes gebruikt 
werden door het gezin GezeIIe. 

De re t van het huis zou als zomerhui.'Je door de 
eigenaar zijn gebruikt. De zoldering in die ruimtes 
verraadt dat de huidi e gang een latere toevoeging is. 
Het balkwerk n de geprolileerde kraag t n n zijn ze r 
verzorgd atgew rkt. De uiterst rech kamer h ft een 
bepleisterde zoldering en was mogelijker ijs h talon 
van de familie Van Zuylen, die op zondagen van de 
groene omgeving kwam genieten. Bemerk dat alle 
vloertegels in de diverse ruimtes van elkaar verschillen. 

De bakstenen achtergevel wordt door negen vens! r en 
een deur geritmeerd. Alle vensteropeningen zijn 
rechthoekig en hebb n een natuurstenen dorpel 
( ommige zijn nog oorspronkelijk). Sle hts twee 
vensters hebben afgeschuinde dagkanten (wat maximaal 
daglicht moest toela n). Een aandachtige bezoeker zal 
merken dat ook de achtergevel een verhaal te vertellen 
heeft: boven de vensters zijn sporen van gekoppelde 
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onUastingsbogen wat erop wijst dat de vensters
 
oorspronkelijk met een moneel waren verdeeld. Nu
 
heeft een aantal van de vensters nog luikjes, die - mer
 
uitzonderlijk voor buitenluiken - vouwbaar zijn. Twee
 
dakkapellen verlichten de zolderruimte (waarvan
 
geho pt wordt die ooit te integreren in het museum).
 
De tuin is een prachtige groene oase, een ideale plaats
 
om de tijd te nemen Gezelle te herontdekken. Deze 

naar onze n rmen nu ruime - stadstuin bezit slechts een
 
fractie van de oorspronkelijke oppervlakte.
 

Sp ciaal voor de Open Monumentendag zal uit het
 
oeuvre van Guido G zelle worden voorgelezen door de
 
voordrachtkunstenaars Ann Van Deynse (op zaterdag
 
en zondagnamiddag) en Oswald Maes (op zondag

voormiddag).
 
in de tentoonstellingsruimte wordt aandacht besteed aan
 
het leven en het oeuvre van Guido Gezelle. Eventueel
 
kan een 20 minuten durende video bekeken worden.
 
Over het museum en de prachtige tuin bestaat een
 
uitstekende beknopte gids.
 

R Iweg 64 ligt in een beschermd landschap met K.B.
 
van 28 mei 1962
 

Voor verdere opzoekingen over de geschiedenis van 
het huis: tadsarchief Brugge, Oud Archief 138, 
Sint-Janszestendeel, fol. 706,1485,1750,190 I. Oud 
Archief 198. Klerken van de Vierschaar 238. 18 
september 1596. Bevolkingsregisters A I 0/85 vanaf 
1792. Kadastrale leggers. art. 373, 806. 
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Steenstraat 38-40, ambachtshuizen 
van de Timmerlieden en de 
Schoenmakers (nu Kredietbank) 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 eptember van 10u tot 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Waarschijnlijk vanaf de 15de eeuw bouwen 
ambachten huiz.en waarin zij hun 
bestuursvergaderingen kunnen organiseren en waar 
ze hun archief kunllen b waren. In de loop van de 
geschiedenis hechten zij ook steeds meer helang 
aan de hvaliteit van de huizen en heel dikwijls 
worden het visitekaartjes die de macht en de 
rijkdom van het ambacht etaleren. Verschillende 
van de nu nog bewaarde ambachtshuizen behoren 
tot het waardevolle patrimonium van de stad 
Brugge. 

Het ambachtsbuis van de choenmakers (nr. 40) 
verving een ouder gebouw. dat in 1525 weg~ns de 
b uwvallige staat erd gesloopt. Kort nadien werd 
gestart met de nieuwbouw. die snel war kostprijs etrof 
de schoenmakers in financiële moeilijkheden bracht. 
De leden van het ambacht betaalden een 'peciale 
b lasting om dit euvel te verhelpen. Eind 1528 was Je 
bouw nagenoeg voltooid. 
Bij de bouw van h I ambachtshui . waren alle 
belangrijke me st r-m tselaars van dal ogenblik 
betrokken. Govaert Cauwe (die ook de reivleugels van 
het Brugse Vrije realiseerde in 1520-1525), Ambrosius 
Roelandts (die Jan vanden Poele had opgevolgd Is 
bouwmeester van de kooromgang van de int
Salvalorskerk), Joos van de Sti hele (eveneens 
metselaar van het Vrije) n Willem Aerts (die als 
meester-steenhouwer de sleeghere voor de Heilig
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Bloedkapel bouwde in 1528-1529). 
Bij de analyse van de kwaliteit van bet metselwerk van 
de voorgevel van dit amba htshuis i het duidelijk dat 
het ontwerp en de realisatie aan deze grote vakmen en 
zijn toe te schrij en. Juist in die periode situe rde zich 
het hoogtepunt van de baksteenarchitectuur in Brugge. 

De bakstenen trapgevel is niet minder dan 20 meter 
hoog en Il meter breed. De gevel wordt geritmeerd 
door vijf traveeën. Bemerk dat de ven ters over de 
verdi pingen heen gevat worden in g pr tileerde 
boognissen, di aanzetten op de waterlijst die zich 
bevindt boven de hoge natuurstenen plint. Dez 
gevelindeling is één van de oudste gedateerde 
voorbeelden van het zgn. derde Brugse geveltype dat tot 
in de 17de eeuw populair bleef (de middelste nis wordt 
met een rondboog bekroond, de overige met 
boogfragmenten en zo wordt een samengestelde 
boogvorm bereikt). De boognissen zijn steeds met rijk 
iermetselwerk opgevrolijkt (maaswerk in de vorm van 
pit boogjes, driepassen, visblaasmotief, drie cirkels als 

tri niteitssymbool). 

De achtergevel is eveneens met een traptop afgewerkt, 
nogmaals een bewijs van de rijkdom van de architectuur 
van dit ambachtshui . 

Het huis b vat nog heel wat authentieke elementen. Op 
de OMD kan het van kelder tot zolder worden bezocht. 
In de kelder is nog een waterput behouden gebleven. 
Deze put werd nog niet archeologisch onderzocht. 
De inw ndige constru tie is opgebouwd met 
traditionele moer- en kinderbalken. De moerbalken 
hebben een breedte van 11 meter (wat niet gering is) en 
zijn afgewerkt met balksleutels. Ze rusten op 
kraagstenen in blauwe hardsteen. Enkele van deze 
consoles op d eerste verdieping zijn met de gekroonde 
laars, het ambachtswapen, verfraaid. De haarden op 
deze verdieping hebben nog authentieke mijters. Eén 
ervan is versierd met een fri smet druivenr nken (een 
Christussymbool ?). 

Heel impo ant en merkwaardig is de eiken dakkap op 
zolder. Naast d dubbele chaargebinten zijn er 
hanebaJken die de dakkepers met elk.aar verbinden en 
voor extra stevigheid zorgen. De k.oningsstijl. op de 
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schaargebintes draagt de nokbalk (eveneens een extra 
versteviging). Er wordt verondersteld dat meesler
timmennan Baltin de Rane de maker is van deze kap. 
De Hane w rkte meestal samen met Willem Aerts en 
Govaert Cauwe in de e rsle helft van de 16de eeuw. 

Bet ambacbtshuis van de timmerlieden en 
cbrijnwerkers (deze twee ambachten waren sinds een 

decreet van 1762 verenigd) werd in 1764-1765 
gebouwd naar een ontwerp van meester-timmennan 
Emmanuel Van Speybrouck 1726-1787) (zie nr. 12 van 
deze brochure), op dat genblik deken van het verenigd 
ambacht. 
Het oude ambachtshuis (met 3 oudere kernen) w rd 
we ens de I hte bouwfysis he taat ge loopt. Het 
nieuwe ambach huis kreeg een oorgevel, volledig 
afgewerkt met blauwe hard teen uit Arquenne (nadat 
eer' werd geopteerd voor een ombinatie baksteen
natuursteen, later v or kalkzandsteen). Ook hier 
zorgden de bouwwerken voor e n zware finan iële 
aderlating die het ambacht opzadelde met en grot 
schuldenJast. Het ambacht huis is tw b uwla en 
hoog en typi ch vo r de bouwtijd afgedekt m teen 
mansardedak. De voorgevel is zeven traveeën breed en 
zeer symmetrisch opgebouwd met een vooruitspringend 
middenrisaliet, b kroond door en driehoekig fronton. 
Dit vooruitspringend middengedeelte en de zijvleugels 
worden verticaal begrensd d or banden met 
imitlltievoegen, die zorgen voor een licht- en 
schaduwspel. Horizontaal wordt de gevel geleed door 
een lijst. De centrale as van het huis wordt nogmaals 
geaccentueerd door de ingang. met rijk geprofileerde 
omlij ting en de balkondeur op de verdieping. Nog 
hoger bevindt zich het wapenschild van de ambachten in 
het fronton.Deze classicistische gevel wordt bovendien 
verfraaid door ornamenten in rococo tijl (sluitstenen, 
rocailles, smeedwerk balkon, ... ). 

Zij- en a htergev I zijn in tegenstelling t t de voorgevel 
in baksteen opgetrokken, maar door de be 'childering in 
oker en blauwgrij als imitatie van natuursteen, 
harmoniseren ze uitstekend m t de rijke voorgevel. 

De blauwe hardstenen voorgevel van het ambachtshuis 
is opgebouwd volgens de verhoudingen van de gulden 
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mede (de hoogte van de gevel verhoudt zich tot de 
breedte zoals de breedte zich verhoudt tot de som van de 
hoogte en de breedte samen), en dit verklaart de 
ogenschijnlijke perfecte harmonie. Op de hard tenen 
gevel (perit granit) komen steenhouwe m r en voor; 
het zijn de m rktekens MB en PCT. De natuu teen 
werd door het ambachtsbestuur best Id in de groeven 
an Arquennes (nabij Nijvel). Uitbaters van deze 

0roeve in de 18de eeuw waren onder meer Pierre
Comeille Trigalet (PCT), lid van de steenhouwers
familie Trigalet. Eén van de nuzÎtres de carrière in de 
gr eve was Martin Brogniet (MB ?). 

In de zijge el ve. tigen wij nog de aanda ht op de 
renai sancetoegang, die gebruikt werd om de 
ambachtskamer te bereiken. Deze 16de-eeuwse toegang 
werd in de 18de-eeuwse gevel geïnte reerd. Ook hier 
een teenhouwersmerk (een drietand die geassocieerd 
wordt met steenhouwer Antoine Hanicq + 1581). 
De restauratiewerkzaamheden aan deze gevels in 1983
1985 waren zeer ingrijpend maar de re nstructie 
gebeurde zorgvuldig. De drie rechtertraveeën van de 
voorgevel werden volledig ontmanteld en 
heropgebouwd. Het fronton werd gedemonteerd en het 
wapenschild chemisch verhard. Het interieur van dit 
ambachtshuis kon niet worden behouden. Het gebinte 
werd hermaakt naar het oorspronkelijke model. 

ver de geschiedenis van beide ambachtshuizen werd 
veel interes ant materiaal verzameld en reeds 
gepubliceerd. In het Sint-Jacobszestendeel (1580) 
wordt het ambachtshuis van de Schoenmakers onder 
nummer 67 vermeld als thuys met twee kelders 
daeronder pertinet tambocht van de schoenmakers, het 
eigend m van de timmerlieden wordt op hetzelfde 
ogenblik teruggevonden onder vier kadasternummers 
(nrs. 3 lot 66) themmerliedenhuys, thuys onder 
tvoorgaende den zelven, een wynckei daer neffens, den 
zelven, noch een wynckel, den zelven. 
Het ambachtshuis van de schoenmakers werd voor het 
grootste gedeelte verhuurd, evenals de twee kelders die 
afzonderlijk worden vermeld. Het ambacht zelf 
gebruikte in h t huis enkel de zgn. w tkamer op de 
eer t verdieping. Hoe het interieur van die kamer er in 
1659 uitzag is bekend door een bewaarde inventari : 
drie lange schraagtafels bekleed met tafelkleden. zes 
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banken, schilderij n aan de muur en boven d chouw, 
het wapenschild van het ambacht, een lange maatstok 
om de formaten van de marktkram n t bepalen, vi r 
grote tinnen kannen, een koperen bekken, vi r toeI n. 
proces ie tokken .... 

Ook het ambachtshuis van de timmerlieden werd 
grotendeels verhuurd. V ór h t 18de-eeuw e proj ct 
werd gerealiseerd st nd n op die plaat drie huizen 
(timmerliedenhuis en twee winkels). De 
ambachtskamer bevond zich op de verdi ping en was 
bereikbaar via het deurtje in de Zilverstraat. In de drie 
huizen werden ook de archieven b waard en waren 
afzonderlijke vergaderzalen voorzien. De structuur van 
deze huizen werd in de nieuwbouw van Van Speybrouck 
hernomen. De oude middeleeuwse kelder bleven toen 
behouden (en zijn pas met de recente w rken 
verdwenen). De huurders van de keld rs in de [6de en 
l7d eeuw kunnen via belastingsregisters 
t ruggevond n worden( SAB,Oud Archief 139). 
Jammer genoeg wordt hun beroep niet vermeld, maar er 
kan verander t Id worden dat het winkeliers waren. 

In de 19de en 20ste eeuw kregen de voormalige 
ambachtshuizen diverse functies. Steenstraat 40 was {ot 
1828 in gebruik als herberg la lêle d 'or, met herbergier 
Ignace van R ntergem aan de toog. De kelder werd 
afzonderlijk gebruikt door onder meer beenhouwer 
Laurent Devestele. adien werd de herberg een winkel 
In de Paternoster, n g later een ijzerhandel, een 
mes enslijp rij ... De kelder bleef als afzonderlijke 
entiteit bewaard tot 1892. De la tste kelderbewoonster 
schijnt een fruitverkoopster te zijn geweest. 

Steenstraat 38 werd na de Franse Revolutie gekochl 
door Ignace D'hauw. De drie entiteiten die herkenbaar 
war nacht r de gevel werden afzonderlijk verhuurd aan 
winkeliers, bakkers,uitbaters van een banden- en 
garenwinkel. kruideniers, een handelaar in Iwliaanse 
prenten, een parapluh ndelaar, ... 
In 1861 werd het oude ambachtshui gekocht door de 
katholieke kring De Concorde, n de begane grond werd 
ing richt als drankgelegenheid. de Cercle Catholique. 
Dit huis fungeerde bijna een e uw lang als bastion van 
de Franstalige katholieke adel en burgerij. In 1951 werd 
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het aangekocht do r NV A l'lnnovation die kort nadien 
ook Ste nstraat 40 inpalmde. Tussen 1976-1980 werd 
het gebouw eigendom van de Stad Brugge die het op 
4 juni 1980 doorverkocht aan de NV Kredietbank. 

Tijdens de restauratiewerkzaamheden en speciaal bij het 
bouwen van de parking aan de kant van de Zilverstraat 
in I 82, w rd een noodopgraving uitgevoerd door de 
stedelijke Arche logische Dienst. Op ca. 3 meter onder 
het ma iveld werden sch r en uit de Romeinse periode 
aangetroffen (2de-3de e uw na eh.). Boven de 
Romeinse laag vonden de archeolog n sp ren van de 
laatmiddeleeuwse bewoning, waaronder talrijke 
scherven (de vroegste uit de [lde eeuw). 
Deze vondsten w rden op de üMD tentoongesteld op 
de zold r (m t bijzondere dank aan de Dienst Musea, 
Dienst Stadsarcheologie, voor de bereidwillige 
medewerking). Daarnaast worden ook nog plannen van 
de laatste restauratie aan de bezoeker getoond. 

Op de lLIssenverdieping of meuanine is een speciale 
tentoonstelling - het resultaat van een 
carroonwedstrijd voor jongeren met als thema 
monumenten en arbeid - te bewonderen. De 
wedstrijd is ingericht door de Jonge 
Rederijkerskamer Brugge. 32 jongeren 
(hoofdzakelijk uit de provincies West- Vlaanderen en 
Antwerpen) hehben samen 39 cartoons ingezonden. 
Drie inzendingen welden bekroond door een jury 
bestaande uit Gerard Alsteen (Gal). Marec de 

loedt (Maree), Pol De Valck (Brossee), Freddy 
Lingie (LinRieke) en Els Tijskens (projectcoördi
nator Open Monumentendag Vlaanderen KBS). De 
genomineerde werken z.ijn aangeduid maar alle 
inzendingen worden tentoongesteld. Enkele van de 
cartoons ::.ijn gebruikt in de monumentenmagazine. 
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SteenSlraaL 38 en 40 zijn beschennd als monument met 
K.B. van 9 juli 1974. 

Voor de verdere geschi nis verwijzen wij naar de 
uitstekende br hure: De Brugse Schoenmakers en 
Timmerlieden. De Ambachten en hun huizen. 
14de-20ste eeuw onder de redactie van D. 
Maréchal, Brugge, 1985, p. 64. 
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Vaartdijkstraat 5-7, BN 
(Bombardier-Eurorail), 
de electriciteitscentrale 

Open op terdag 13 september van 14u tot 17u en op 
zondag 14 septemb r van IOu tot 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

De opengestelde electriciteitscentrale is te bereiken 
via parking B langs de Vaartdijkstraat. 

Wij verwijzen ook hier naar de tentoonstelling in 
het Stadsarchief, Burg I1 A, Leven rond de fabriek. 
Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in 
Brugse bedrijven, 1897-1997, eveneens te bezoeken 
op de OMD.BN wordt daarin speciaal belicht. 

Evenals bij de Cistfabriek, die door een initiatiefrijke 
ond rnemer werd opgestart, gaat de oorsprong van BN 
terug naar één persoon, namelijk Joseph De Jaegher 
(1818-1888). Hij had zeker in 1851 een ijzerhandel op 
ct Burg. Zijn ambities reikten echter verder en in 1855 
werden de Ateliers 1. De Jaegher, een ijzergieterij, 
opgestart in de aamstraaL Honderden Bruggelingen 
vonden er werk en vóór het einde van de eeuw 
behoorden de Ateliers tot de grootste metaalbedrijven 
van hel land. In 1891 werd gefusioneerd met een 
lUst rbedrijf uit de Giderijstraal, Usines Ferdinand 
Feldhaus, en werd verder gewerkt onder de naam S.A. 
Aleliers de Construction, Forges et ciéries de Bruges. 

Kort nadien werd naar een geschikte, ruime 
vestigingsplaats gezocht buiten de oude stad. Na enige 
aarzeling werd geopteerd voor de site naast de Gentse 
Vaart in Sint-Michiel , waar toen reeds plannen voor 
een mod me spoorwegverbinding bestonden. 
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Onder de nieuwe naam N. V. La Brugeoise flore rde e 
fabriek. In 1905 zijn zowel de kantoorg b uw n als de 
werkplaatsen gebouwd en met de 1.500 w r nemer
werd h t vroegere Jaeghertje de gro tste fabriek van de 
stad. Er werd staal gegoten, staal gesmeed en er werden 
metalen onderdelen geassembleerd. 

In 1913 volgde een fusie met Parmentier, Nicaise en 
Delcuve uit La Louvière. Tijdens W.O.I werd het 
bedrijf ingeschakeld in de Duitse wagenproductie. Op 
het einde van de oorl g wer en zowel het machinepark 
als de gebouw n zwaar b schadigd. 

De wederopbouw hield belangrijke opdrachten in voor 
La Brugeoise. Bruggen en spoorwegen moesten 
hersteld en uitgebreid worden. Ook internationaal werd 
het een bedrijf met faam. De catalogi uit de jaren 
twintig tonen bestellingen en reali aties in alle 
mogelijke landen. 0 faam behelsde vooral de 
vervaardiging van sp orwegmateriaal. Naast 
goederenwagons werden na W.O.l alle mogelijke 
wagontypes geproduceerd. Tramstellen werden reeds in 
de Raamstraat vervaardigd en in de Vaartdijkstraat 
geperfectioneerd. 

Vóór, tijdens en kort na W.O. 11 volgde een moeilijke 
periode. Nadien kreeg het bedrijf grote bestellingen in 
binnen- en buitenland. 
In 1956 kwam een nieuwe fusie tot stand met de 
Ateliers Métallurgiques de Nivelles en de Brugeoise et 
Nivelles was geboren. Zich steeds aanpassend aan de 
evoluties volgden nog fu. ies : in 1977 met de 
Construclions Ferroviaires du Centre. De Canadese 
firma Bombardi r Ine. verwierf in 198645% van de 
aandelen, twee jaar I ter 90%. Sinds 1991 i~ Neen 
afdeling van Bombardier Eurorail, die in België naast 
Brugge ook de fabri k in Manage beheert. B heeft 
recent de pendelrijtuigen voor de kanaalt nnel 
gerealiseerd. Ook hypermoderne trams voor innen- en 
buitenland rollen hier van de sporen. Niet! min blijft 
waakzaamheid geboden om de toekomst van dit 
anderhalve eeuw oude bedrijf te verzekeren. Recent is 
er weer hoop: de NMBS bestelde immers locomotieven 
en dieselmotorrijtuigen. 
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Op deze negende OMD wordt de electriciteitscentrale of 
turbinezaal opengesteld. 

De gebouwen, pgetrokken met baksteen en afg dekt 
met en hoog dak be leed met platen, me t 30 bij 23 
meter en werd al modern pa depaard voor La 
Brugeoise ontworpen in 1912. Dit symbool van de 
nieuwe indu triële maatschappij kreeg, typisch voor 
Brugge, toch nog franj . in de lokale bouw tijl. 
v rrnen d met eclectische enmerken. 
De in 1912 gedateerde voorgevel is afgewerkt met 
kantelen en de gevelvlakken zijn doorbroken do r 
segment- en rondboogopeningen. De (achter)ge el i 
nog bijkomend versierd met boogfriezen. 
(n het gebouw zijn twee niveaus te onderscheiden. De 
gelijkvlo 'rse erdieping is voor de bezoekers niet 
toegankelijk. daar blijft nog een gedeelte van de 
technische installatie bewaard. Via een gi tijzeren 
st ektrap kan de open verdieping bereikt worden. it 
plateau rust op gietijzeren kolommen. Opvallend zijn 
uiteraard de restanten van d turbines en compressoren. 
De centrale leverde de energie voor hel bedrijf tot maart 
1981. Oor pronkelijk bevatte ze twaalf toomketels (die 
st om leverden aan 14 kg/cmJ ), drie turbinegeneratoren 
(van 2.400 KW en 3.500 KW) en twee 
motorcompress ren van elk 620 PK, die de perslucht 
voor de smeedpersen leverden. Het zijn ondermeer 
deze schitterende compressoren met een diameter van 
vier meter die bewaard bleven. 

Bemerk d bepleisterde binnenwanden van de ruimte 
die met spitsboogfriezen werden verfraaid. D wanden 
zijn daarenboven nog gedeeltelijk bezet met 
geglazuurde teg Itjes. He controle- en bedienings
plateau van d voormalige centrale is via een 
smeedijzer n trap te bereiken. De ampèn:meters 
werden te Js nauwlettend in het Jog gehouden n de 
t:ontacten moesten met 'p t:iaal houten gere dschap 
worden bediend. De tableauman droeg steeds rubberen 
handschoenen. 

De vroegere centrale van de steenkoolmijn van 
Winterslag uit 1919 vertoont veel gelijkenissen met dit 
Brugse voorbeeld. 
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Het ijzeren spant draagt de dakbedekking opgebouwd 
uit platen. Het verhoogde centrale gedeelte was 
oorspronkelijk met glas afgedekt. Het vakwerkspant Îs 
van het. voor de industriële architectuur zeer typi ch . 
Polonceautype. De Fran e ingenieur Camille Poloneeau 
(1813-1859) ontwierp in 1836 een zeer goedkoop 
pantype dat in de ganse wereld werd gebruikt. 

Naar aanleiding van deze openstelling werd opnieuw 
gepoogd de naam van de ontwerper van de centrale 
terug te vinden. Juist voor de peri e rond 1912 zijn de 
archiefstukken van het bedrijf niet volledig bewaard. 
Twee mogelijke ontwerpers zijn Etienne Timmeryen 
o car De Breuck. 

Etienne Timmery (1858-1926), de voorzitter van de 
West- Vlaamse architecten. was leraar aan de 
Stedelijke Academie van 1904 tot aan zijn dood. In 
1905 had hij ondermeer de mouterij van L. 
Schaeverbeke in de Wollestraat in een industrieel 
kleedje gestoken. 
Oscar de Breuck (1855-1921), zeer talentvol ell 
creatiefarchitect die talrijke ongerealiseerde 
projecten ontwierp, had ook enige industriële 
architectuurervaring door de verbouwing van de 
zgn. hongersnoodmolen aan de Katelijnevest in 
1900 (een mouterij die later tot brouwerij werd 
omgevormd). 

Deze industriële kathedraal ligt er momenteel zonder 
functie bij. nochtans zijn in de toekomst talrijke 
herbruikmogelijkheden denkbaar. Hedendaagse kunst. 
muziek. kortom cultuur in een fabriek: een studie 
waard? 

De bescherming als monument van de voormalige 
centrale is aangevraagd. 

73 



17
 

Verbrand NieuwJand 10, het Brugs 
brouwerij- en mouteri ·museum 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en 
zondag 14 september van 10u tot 18u 
Gid en zorgen voor begeleiding 

Op de plaats van de huidige brouwerij De Gouden 
Boom, gelegen tussen Langestraat en Verbrand 
Nieuwland, stond reeds in de 15de eeuw een huis 
genoemd ten hamerkine, achterwaerds streekende 
metten huzinghen ende poorte diere toebehooren 
utecommende in nieuland. Eigenaar van het ganse 
perceel was de steenrijke heer Jan Hugheins. Rechts 
van ten hamerkine bezat hij nog een ander huis. De 
poort in het Verbrand Nieuwland gaf toegang tot het erf. 
Links en rechts van deze poort stonden nog andere 
gebouwen van Jan Hugheins, waaronder een brouwerij 
en drie naast elkaar gelegen stenen eenkamerwoningen. 
Heer Jan Hugheins bezat daarnaast nog verschillende 
andere huiz n in Brugge. Na zijn overlijden (ca. 1455) 
erfden zijn weduwe Lysbette en hun vier minderjarige 
kinderen en waar fortuin. 

Verder weten we dat in hel laatste kwart van de 18de 
eeuw de jeneverstoker Franç is De Cnock eigenaar en 
bewon r was van het huis thamerken en het buurhuis 
!Wielkin. Thamerken wordt omschreven als een 
woonhuis met stokerij. Rond 1830 kwam het in bezit 
van brouwer en distilleerder Loui De Busscher. In 
1854 werd een nieuwe brouwerij gebouwd, die reeds in 
1856 werd verkocht aan Jan Schaeverbeke. 
Oostkampenaar Jules Vanneste (1835-1909) kwam zich 
in 1872 in de Langestraat in Brugge vestigen en nam 
het bestaande bedrijf over.Vanaf 1875 werkte het op 
stoomkracht. 

Op 6 augustus l889 vroeg Vanneste de toestemming om 
Oe be taande gebouwen van de stok rij aan te passen in 
functie van een ni uwe brouwerij (SAB, bouwvergun
ning 79/1829). In 1898 (SAB, bouwverguning 
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108/1898) wijzigde en vergrootte hij de be taande 
mouterij aan het Verbrand Nieuwland. Bepaalde delen 
werden toen volledig nieuw gebouwd door aannemer 
Eric Van Haeren uit int-Kruis, die ook de plannen had 
getekend. 

De brouwerij ontwikkelde zich snel tot de tweede 
belangrijkste van Brugge. Ook zijn jeneverstokerij 
handhaafde zich voor de eeuwwisseling naast deze van 
J Ie Verstraete (zie nr. 7 van deze brochure). 

In tegenstelling tot de kJeine brouwerij Den Arend (zie 
nr. I1 van deze brochure), die met de Eerste 
Wereldoorlog verdween, kon zoon Cyriel VanneSle 
( l86 t-1925) door het oprichten van een samenwerkende 
vennoots hap met de brouwerij Cauwe ('t Kopje, 
Noordzandstraat/ opstr at) en D'Hoedt (Simon 
Stevinplein) zelfs uitbreiding nemen. 
De drie brouwers kochten d vroeger Hongersnood
molen aan de Katelijnevest en vormde die om tot de 
brouwerij Du Lac, di een eigen pils produceerde. 
De gebouwen in de Langestraat moesten zich tijdens het 
interbellum aanpassen aan de nieuwe technjeken en de 
opkomst van het lagegistingsbier zoals de pils. 
Daarnaast werd beneven het klassieke in tonnen 
bewaarde hogegistingsbier, reeds bi rop tle sen 
getrokken. In 1940 werd door Jacqu Vanneste de 
p.v.b.a. 't Hamerken opgericht di e n nieuw 
donkerkleurig bier, de Brugse tripel, pr duceerde. In de 
jaren vijftig konden in Brugge slechts een viertal 
brouwerijen blijven functioneren. waaron er 
't Hamerken. die z rgde voor een hui aan huis verkoop. 
In 1975 bra ht ze naar aanleiding van het 
monumentenjaar een heus monumentenbier op de 
markt. In 1976 werden alle acti viteiten in de mouterij 
aan het Verbrand Nieuwland stilgelegd. De Bru e 
brouwers ontsnapten niet aan de opslorping door 
biergiganten. 
't Hamerken werd overgenomen door brouwerij Haacht 
uit Boortmeerbeek. 

Paul Vanneste (achterkleinzoon van Jule ) tichtte in 
1983 samen met een brouwerij uit Lembeek de nieuwe 
brouwerij De Gouden Boom. Deze legt zich nog altijd 
toe op de productie van hogegistingsbieren , zoals de 
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populaire treekbieren het Brugs Tarwebier. de blonde 
en bruine tripel van Sint-Arnoldus en de Brugse tripel... 

Op initiatief van de v.z.w. l'Hamerken, die o.m. al doel 
heft de ge cru enis van d Brugse brouwerijen te 
bestuderen. werd in de oude mouterij van Jules Vanneste 
een museum ingericht dat op deze negende Open 
Monumentendag te bezoeken is. 

Aan de straatkant zijn duidelijk twee langsgebouwen te 
onderscheiden. Het Linkergebouw. met de schoorsteen, 
is het oudste deel en behoorde waarschijnlijk nog tot het 
eigendom van stoker Schaeverbeke. Het rechterdeel (de 
toegang tot het museum) is in 1898 op initiatief van 
Jules Vanneste opgericht. 
De gevels en de karakteristieke schoorsteen zijn in 1995 
met stadssubsidie gerestaureerd. De Stad Brugge wou 
daarmee haar bekommernis om het industriële erfgoed 
tonen. De gevels zijn uiterst sober. De akkapellen in 
het linkergebouw functioneerden al ophaalruimte. 
Merk de, voor de industriële architectuur zeer typische, 
smeedijzeren ankers op die h t constructiesysteem 
verraden. 
Binnen zijn de verschillende ni veaus door gietijzeren 
kolommen verdeeld in beuken. Deze k lommen zijn 
onderdeel van een skelet. dat bestaat uit smeedijzeren 
moer- en kinderbalken, opgevuld met bakstenen 
vloergewelven (ook troggewelven gen emd). De zolder 
is nog traditioneel met een houten structuur. 

In h t mouterij museum krijgt de bezoeker de kans. om 
aan de hand van de in situ bewaarde toestellen en 
machine te ontdekken hoe een mouterij rond de 
eeuwwisseling werkte of hoe gerst tot mout werd 
omgevormd. 
Verschillende transport- en mouttoestellen zijn 
geëxpose rd : een gerstzuiveringsmachine, n 
week ak, een moutkipwagen, een eestontruimer, een 
ontkiemer. Ook wordt er aandacht besteed aan 
nijverheidstakken di in verband staan met een 
brouwerij zoals de kuip rij (de bi rtonnen ) en de 
klompenmakerij (het schoeisel van de 
br uwerijarbeider). 
[nteressant is het historisch overzicht van de Brugse 
brouwers en de herbergreconstructie uit 1900. Ook het 
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biertransport wordt geïllustreerd van biervoerder tot
 
bierkar...
 

Daarnaast zal de aandacht gevestigd worden op de oude 
documenten (bieretiketten. r lame. oude foto's) die het 
verbaal van het brouwen compleet maken. 
Binnen het thema monu~nten & arbeid is dit bezoek 
niet te missen.. 

Verbrand Nieuwland 10 is niet beschennd als 
monument. 

Voor verdere opzoekingen over de gescruedeni van 
het pand: Stadsarchief Brugge, Oud Archief 138. 
Sint-Janszestendeel. fol. 1027; Oud Archief 208. 
wezen boeken Sinl-Jan. 1439-1472, fol. 213; 
Kadastrale leggers. art. 82,736,938. 
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Witte·Leertouwe sstraat 48, 
het huis Charles Sproncholf 
(nu atelier P. Standaert) 

Open zaterdag 13 september van 14u tot 17u en zondag 
14 september van lOu lot 12.30u en van 13.30u LOt 18u 
Gidsen zorgen voor begeleiding 

Dit complexe huis be taat uit langshuizen aan de 
traatzijde Uil de 17de eeuwen een dwarsvleugel aan de 

tuinzijde uit het midden van de 18de eeuw. Het alelier 
bevindt zich in hel voorgebouw. 

De huizengeschiedenis van dit complexe buis werd 
opgezocht vanaf de 16de eeuw. Enkele nieuwe 
g gevens kwamen mel dit ond rzoek aan het licht. Eind 
l6de en begin 17de eeuw is er in de documenten sprake 
van een groot hui genaamd De Back. Via Pieter de 
Brou ker over Pieler Douchet (1582) en François 
Vande Voorde (1620) kwam hel hui' in 1630 in bezit 
van Olivier De Wree. Hij verkocht het op 25 oktober 
J638 aan Charles Spronchol . Deze was chepen van 
Brugge in 1637 en 1643, raadslid in 1638-39. commijs 
van de generale imposten van Vlaanderen en 
gouverneur van de Bogardenschool. Hij was in 1635 
g huwd met Godelieve van Maldeghem en Charles 
tierf ki nderloos op 22 februari 1653. In zij n 

bedelbeschrijving staat een interessante verwijzing 
naar het huis die toelaat de bouwdatum te achterhalen. 
Charles Sproncholf had twee huizen sam ngevoegd 
waarvan het ene het huis De Back was, bovendien had 
hij naderhaJlf gedaen afworpen toUe gronde toe ende 
van nieuwe gedaen opmaecken met eene groote po rte 
ende selve met alle sijne toebehoorten g applyqueert 
aend voorgaellde parcheel soodat hel nu 
jhegenwoordelick al maer een hui)s ende woonste is 
daerin de overleden gestorven ende twelcke 
besittighe(weduwe) vooralsrwg wort bewoont. 

De bouwdatum van het voorhuis situeert zich tussen 
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1638 en 1653 en mogelijkerwi's in 1643. 
De familie Sproncholf-Van Maldeghem was rijk en 
b zat hofsteden in Varsenare, degem, Lapscheure en 
Moerkerke, een groot huis met boomgaard in de 
Ganzestraat en een huis in de Nieuwe Gentweg. 
Hun eigen woning was mooi bemeub Id en met heel 
wat zilverwerk verfraaid. Er w rdt slechts één 
schild rij afzonderlijk vermeld en hel 'lelde de loen 
r eds p pulair Heilige 19natius voor (wij zijn 
inderdaad in volle Contrareformalie en 19natius,slichter 
van d jezuiet norde, was in J609 zalig en in 1622 heilig 
verklaard). 

Na de dood van Charles Sproncholf werden ook 
veel bomen, planten en bloemen verkocht. Was er 
bij het hui. n kwekerij of bezat het een prachti) 
tuin ,) Eerder het laatste. Den overleden heeji ood 
achlel/?elaelen quolllile!jl van wlpaenen (. .. ) daer 
waeren oock qutlntileij( van blompollen (. .. j, ook 
eenige anemonen, eeniRe gelllelen (... j, enige 
cilroen, oraigne ende andere boomkens (... j voort, 
noch vercocht dr!je andere boomkens daeronder 
was een van granaten... D tulpen waren toen een 
fortuin waard. 

De erfgenamen Sproncholf (o.a. zijn zus Marie, 
eveneens gehuwd met e n Van aldeghem) verkochten 
het huis op 16 oktob r 1653 aan ctrus de oUl1cwi Iie. 
kanunnik van Sint-Donaas. 
In Je verkoopakte werJ de bouwgeschiedenis nogmaals 
in het kort samen geVilt : een nowhle parcheel l"(u1 

huusijnghe hier voomwels Rhewees( hehbende lI'l'ee 
huusinf!.hen ende wOllllljnRhen ende nu Ol'er eenige 
jaren oen elcanderen gheappliquiert dllermn (groO( huis 
Renaemp( is ghewees( den bacq !- .. ) nw( een gmote 
poorte Remackl in hel nieuw huus den hacq. VerJer nog 
mer al Jal daer op in ende "en is wortell/as(, hardtvas( 
ende naghelvast wesende ende dienende (er hrauwerije 
achter de keueken. 
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Het ging du wel degelijk over een nieuw gebouwen 
zoals meermaals opgemerkt wordt in de 17de-eeuwse 
documenten, hoorde ook bij het eigendom Sproncholf 
een huisbrouwerij. 

Bruggelingen konden sinds een ordonnantie uit 1622 
voor eigen ebruik thuis bier brouw n in speciaal 
daarvoor gein ·talleerde brouw etel Zo werden in 
16 0425 huisbrouwerijen door de Stadsmagistraat 
geta seerd I 

Petrus de Courtewille werd benoemd tot kanunnik van 
de Sint-Baafskerk in Gent en verkocht daarom wellicht 
het huis op IHfebruari 16 4 aan de familie Yerhouve 
voor 900 ponden, Zij verkochten het op hun beurt op 
27 juni 1668 aan schepen en belastingsambtenaar Leo 
de Gheldere, De beschrijving van het huis in de 
verkoopakte bleef ongewijzigd, wel werd geen gewag 
meer gemaakt van de brouwerij, 
Ook de familie e Gheldcre-De l'Espée was steenrijk. 
Naast het huis in de Wittc-Leertouwersstraat, dat ze zelf 
bewoonden, bezaten ze nog acht huizen in Brugge, 
waaronder de brouwerij De Drie Zwonen in de 
Carmersstraat (rechts van 36), 
Via Isabella de "E. pée bezaten ze eigendomstitels op 
koopwwrdijschepen die op Riga, Ierland en Frankrijk 
vaarden: Den Eendracht en SUlIluell'an immerijc, 
aandelen in een visrederij (met diverse schepen), en een 
huidenvetterij (handel in Prurssche hun/en ende ondere 
/ersche !ioederen j, 
Uo de Gheldcre zal op 21 augustus 1682. na de dood 
van zijn vrouw, het huis verkopen aan familielid Anna 
Marie Cobrysse, weduwe van Jacques de Gheldere, 
voor 1,050 ponden, 

In de IHd eeuw werd het grote huis eigendom van Jan 
Baptist de Weert, later van Jan Jacques de Stoop in ;jjn 

lel 'en schepen deser Stadt Bru~ge en o/ltfanger generael 
I'un de loopende middelen der provincie van 
Vlaenderen, die gehuwd was met Anna WiJlems, ok 
die IHde-eeuwse eigenaar waren z r gegoed en Jan 
Jacques de Stoop bezat vele vissloepen. M gelijkerwijs 
j, '~n van beide d bouwheer van de l8de-eeuwse 
tuin I ugel. Op het einde van de IMde euw wordt 
rentenier louis Caimo als eihenaar en bewoner vermeld, 
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louis Caimo (1762-1842) was gehuw met Constanc 
Cobrysse en het echtpaar had vi rinderen. Wellicht 
zijn na Caïmo Jozef Colens, zijn vrouw labelIe Carton 
en hun zeven zonen e volgende ei naars. Zij 
verhuisden in 1816 naar int-Andries. Vanaf J820 
bewoonden aannemer Charles Bo erl, zijn Engelse 
vrouw Mary Hands, hun drie kinderen en twee 
dienstmeiden het grote huis. Bogaert verkocht hel huis 
aan Henri Pepinster en die verkocht het in 1849 door 
aan Felix Lem-Boeteman. Pepin I r had h t huis niet 
zelf bewoond maar achtereen volgen. verhuurd aan 
handelaar Charles Sam chon Uil Rij el en aan de 
Noord-Fran e f mili Breyne-De Winter met hun vier 
kinderen, Benoit Breyne werd op 9 maart 1849 
veroordeeld tot twee jaar gevangenis wegens 
faillissement. Nieuwe igenaar in 1849, aannemer elix 
lem, bewoonde het huis opnieuw zelf. Hij was gehuwd 
met Marie Boeteman en het echtpaar had drie kinderen: 
Marie (die kleermaakster werd), Pieter (die architect 
werd) en Octavie (die zonder beroep bleef). Het 
echtpaar L m zal het wapenschild aanbrengen dat boven 
de toegang langs de straatzijde is te zien. 
Archite t Pieter lem zal het huis later bewonen met zijn 
vrouw Pauline Vissers en in 1897 werd het verkocht aan 
de h teliersfamilie B smans-Satnat die ondermeer de 
Grand Hotel du Sab/on (in de Noordzandstraat 21, zie 
brochure Open Monumentendag 1996, nr. 16) en de 
Panier d'Or (Markt 28) zullen uitbaten, 
De familie Satnat zal het huis verhuren. 
E n beroemde huurder van 1900 tot 1913 was de 
Engelse beeldhouwer Sir Alfred Gilbert (1854-1934), 
die na een conflict over zijn nu befaamde beeld Eros, 
dat op het monument op Picadilly Circus in London 
prijkt, Brugge had uitgekozen als ballingsoord. ilbert 
huwde hier voor de tweede maal met de Brugse 
Stephanie de Bourgh, de weduwe van Alphonse 
Quaghebeur 

De huidige eigenaar, d familie Standaert. bezit het huis 
sinds januari 1917, In 1967 kocht n ze ook huis nr. 46. 
Als steenhouwersbedrijf zijn ze gespecialiseerd in 
schouwen en interieurkunst. o.m. plafondlijst n en 
rosaces. Op de OMD zullen deze technieken, die soms 
zeer belangrijk zijn in de restauratie, word n 
gedemonstreerd. 
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Het atelier is onderdeel van het voorhuis dat een 
lang huis van twee bouwl gen is, fgede t met 
zadel aken. Aan de straatkant is de gevel afgewerkt 
met e n tuittop en een traptop. 
Doorheen de verf is m rkbaar dat de gevel opgebouwd 
is met de typische 17de-eeuwse h Irode bak teen. 
Eveneens typisch zijn de geblokte ontlasting bogen 
boven de vensters. De ingang h eft een natuurstenen 
omlijsting. 
apv lIend is echter de poort, afgewerkt in de vorm van 
een Tud rboog mer waterlijst en bekroond door en 
kruisbloem. 

Boven de poort steekt een gebeeldhouwd 
wapenschild van het 15de-eeuwse echtpaar Maarten 
Lem en Adriana van Nieuwenhove, dat ongetwijfeld 
op initiatief van de familie Felix Lem (na (854) 
werd geplaatst. Vuorlopig is niet uitgemaakt ufde 
hurgemeester Maarten Lem ooit op die plaats een 
huis heeft gehad. Lem woonde aan de Spiegelrei 15 
in het huis Ryckenburch (zie brochure Open 
Monumentendag 1996. nT. 17). Zoals hoger 
aangehaald werd het huidige bestaande huis in de 
l7de eeuw in opdracht van Charles Sproncholf 
gebouwd. Het wapenschild (ook het glasraam 
boven de ingang) heeft menig gids op een historisch 
dwaalspoor gebracht. 

[n opdracht van de familie Lem werd ook het 
r chthoekige venster naast de poort bijgevoegd (SAB, 
bouwvergunning ~41 I H54) en in I ~63 werden alle 
vensters vergroot. van blauwe dorpels voorzien en de 
ramen kregen grote roeden (~4/1R63). In 1905 werd op 
de verdieping in opdracht van Bosmans een rechthoekig 
venster rechts van de poort gestoken (28211905) n Jan 
Standaert tenslotte wou zijn klein bureel in de 
werkplaats verlichten mct en bijk mend venster 
(148/1922). Bemerk dat de IOpvenster afgeschuinde 
dagkanten hebben evenals de vensters in de linkergevel 
op de verdieping. 
Op de OMD verloopt het bezoek via de ingang van huis 
-HL In deze grote hal - de schakel naar de erschilIende 
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vi ugels van het huis - kan een blik g worpen worden 
op de tuin en de 18de-eeuw e vleugel (zie brochure 
Open Monumentendag 1991, nr. (9) die twee 
b uwlagen hoog is en afgedekr met een zadeldak. 
Met het thema arbeid in h t achterhoofd vragen e 
vooral' andacht te schenken aan wat in het atelier 
gebeurt. 

Witte-Leertouwersstraat 46-48 is e chermd al 
monument m t M.B. van 16 december 1991. 

Voor verdere opzoekingen over de geschiedenis van 
het huis: Stadsarchief Brugg , Oud Archief 138, 
Sint-Donaaszestendeel, fol. 550-552 e.v., Oud 
Archief 198, Klerken van de Vierschaar, nr. 8 J8, nr. 
832, nr. 45, nr. 414; taten van Goed, 2de reeks, nr. 
3690, nr. 3311 nr. 34; Kadastrale leggers, art. 37, 
710,708, 1777. Bevolkingsregisters 1792 e. v. 
B51 I. 
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Wandeling 

Monumenten & arbeidwandeling, 
het Stübbenkwartier 

Op znterdag 13 'eptember om 14u 30 en op 
zondag 14 september om 10u 30, 14u en 16u30 
starten rondleidingen in hel StObben-kwartier. Afspraak 
aan de Ezelpoort, kant ChristusKoning. Duur van de 
wand (ing : I \/2 uur. Uw gidsen zijn Jozef en Joseph. 

Het Stübbenkwartier omvat het gebied tussen Ezelpoort, 
de Sche psdalel an, de Kolenkaai, de fjzerstraat en de 
Koningin Elisabethlaan. 
In 1897-1898 ontwierp de Duitse stedenbouwkundige 
(en schepen van Keulen) Joseph tObben (\845-\936) 
een aanlegplan voor een uitbreiding 'wijk, grenzend aan 
de binnenstad. Om de aansluiting te verzekeren moest 
de vestingsgracht tussen Ezelpoort en Dampoort worden 
gedempt. 

R ds in het laatste kwart van de 19de eeuw werden 
pogingen ondernomen om Brugge uit haar economische 
ellende te halen via de realisatie van een zeehaven. 
Op 23 augustus 1895 keurde de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de uitbouw van een 
diepzeehaven -Zeebrugge- goe . evenals het graven 
van een zeekanaal (het huidige Boudewijnkanaal). Dit 
project deed grote verwachtingen ontstaan. Brugge 
dacht dat de economische ontwikkeling een grote 
bevolkingsaangroei tot gevolg zou hebben. Nieuwe 
woonkwartieren moesten worden voorzien. Reeds in 
1877 voorzag het zgn. project de Maere om in de 
driehoek Scheepsdalelaan. 0 stendse Vaart en Komvest 
een nieuwe wijk te creeren in dambordpatroon. Nadat 
dit oorspronkelijke plan, dat als on-Brugs werd 
beschouwd, geen genade vond in de oge van de Brug'e 
goegemeente. gaf het stadsbe tuur op aandringen van 
niemand minder dan Koning Leopold Il, in 1897 
opdracht aan de Dui er Joseph Stübben om een nieuw 
aanlegplan te realiseren. Het Stübbenontwerp werd - op 
enkele wijzigingen na - gerealiseerd. De wijk werd 
verdeeld in drie zones: een arbeiderszone rond het 
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Werfplein (oorspronkelijk de Grondwelplaats), een 
middenstandszone aan beide zijden van de 
Scheepsdalelaan en een residenlfïe zone aan het Graaf 
Visartpark (oorspronkelijk het Milne-Edwardpark). Aan 
de Ooslend e Vaart werd ruimte voorbehouden voor 
bedrijven. Henri Desclée had daar re ds in 1846 een 
gasfabriek opgericht. De archilecluurverschillen lussen 
de wijken zijn opvallend. Palrick ou, architectuur
watcher en bewoner van Christus-Koning, heeft voor de 
residentiële zone een architectuurwandeling opgesteld. 
Voor het zgn. Stübbenkwartier zelf beSlaat nog geen 
wandelroute. Dit zou zeker aangewezen zijn voor de 
geplande viering van het honderjarige bestaan van de 
wijk in 1998. 

De bebouwing binnen Stübben kwam in verschillende 
periodes tot stand. De architectuur van de Ezelpoort en 
de Koningin Elisabethlaan sluit aan bij de 
kunsthistorisch waardev lIe architectuur van de 
ringlaan. in het zuidelijk deel van Scheepsdalelaan taat 
heel wat nieuwbouw. H t centrale deel van de wijk is 
dan zeer pLanmatig, niet alleen wat het stratenpatroon 
maar 00 wat de woningbouw betreft. Vele huizen 
kwamen groep gewijs tot stand en bevatten alleen 
daarom reeds stad land happelijk waardevolle 
elementen. Sommige van deze huizenrijen werden 
gebou d in opdracht van de Gisifabriek. Aan de 
Kolenkaai en de Leopold IT-I n bevinden zich 
industrieel-archeologisch interessante gebouwen. 
Zowel stedenbouwkundig als architecturaal is het 
Stübbenkwartier uÜermate boeiend. 

[n deze wijk hadden er, naa t grote v stigingen zoals de 
Gasfabriek, de Nieuwe Molens (naar ontwerp van Emile 
De Weerdt, 1914), de Bloemmolens De Wulf (nnar 
ontwerp van René Cauwe, 1911, waar nu 36 sociale 
appartementen worden ingericht) vroeger ook de 
gebouwen van de Belgian Coprah Oil Company (naar 
ontwerp van Etienne Timmery, 1907), J Bakkersbon 
(naar ontwerp van Huib Hoste, 19(2) een plaats aan de 
Oostendse Vaart gevonden. 
Bovendien was de wijk bezaaid met kleine bedrijfjes 
zoals het limonadefabriekje van Tal Ier, een 
koffiebranderij, een wasspeldenatelier, autocarbedrijfjes. 
de blikslagerij De Clerck (pas in 1989 gesloopt), een 
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kuiperij en een liberale volk bakkerij. Op de 
strategische hoeken situ rd n zich de wijkcafés n in 

ere straat was een buurtwinkel (I). 

Nu zjjn er naast lectrab I n g enkele bedrijfjes 
gevestigd. De wasserij De Zwaan bijvoorbeeld werkt in 
de v onnalige wasserij Koentges, die in 1938 door 
architect Firmin Koentges (1887-1967) w rd gebouwd. 
Deze was toen de grootste nieuwkuis van België. In 
W.O. n fungeerde het ebouw als magazijn van het 
Duitse I ger en later van de Canadezen. In 1962 werd 
Koentges overgenomen door de familie De Craemer. 
De gebouwen bleven ongewijzigd. Momenteel werken 
er nog 15 mensen, vroeger 50. 

Een gebeurtenis, die nauw met de geschiedenis van 
de wijk verbonden is en waar nog meermaals over 
wordt ge pr ken,i de ontploftïng van de 
opslagplaats van schroothandelaar Emile De Buyser 
in de Werf traat op 22 juni 1928. De Buys r had 
heel wat oude obussen van W.O. I opgekocht om 
het metaal te verkopen. 0 pringstof werd jammer 
genoeg in zijn ateli r bewaard. Een zware 
ontploftïng na een brand kostte het leven aan 7 
mensen en talrijke anderen werden gekwe 1. De 
materiële schade in de wijk was enorm. 

Op de Open Monumentendag 1997 zullen twee 
authentieke 5tübbenaren u via een staaltje mondelinge 
geschiedenis laten kennismaken met het dagelijkse 
leven vandaag en vroeger in dit kwartier. 

( I) ver de schiedenis van de lalrijke bedrijfjes van de Slübbenwijk 
lal in het cahIer VGn hel Jongercnprojcet MD Brugge alles te lezen 
zijn. 
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Verklarende woordenlijst 

Dagkant 
bijna altijd loodrecht op de muur of het kozijnvlak 
staande kant van een venster, poort, ingang of boog; 
meestal afgeschuind of geprofileerd o.m. ter 
bevordering van het inkomend daglicht 

Diefijzer 
metalen tralie- of hekwerk, in de dag van een houten of 
stenen vensteropening in kelders of op de begane grond 

Driepas 
gotisch geometrisch motief van maaswerk 

Oanebalk 
horizontaal verbindingseJement tus en twee daksporen 
die tegenover elkaar staan; de verbinding kan zeer dicht 
tegen de nok Ijggen 

Keper 
in dakconstructie: een rib die steunt en vastgenageld is 
op gordingen en loopt van nok tot voet 

Kinderbalk 
elk van de dunnere of kortere evenwijdig balken, 
ingelaten in (of opgelegd op) de zwaardere moerbalken 
van een balkJaag, waarop de houten vloer is aangebracht 

Kruisbloem 
gotische beëindiging; versiering in de vorm van een 
stam, ter halve hoogte uitbolt nd in bladeren 

Kruiwerk 
het geheel der werktuigen waardoor e n molen verkruid, 
d.i. naar de wind gezel, kan worden 

Maaswerk 
tracering of vlechtwerk van metselwerk of natuursteen 
als decoratieve vulling 

Moerbalk 
waarin of waarop kinderbalken zijn opgelegd 
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Moerbuis
 
hoofdbuis van een waterleiding
 

Parement 
stenen buitenbekleding van muren, gev I 

RisaIiet 
gevel voorsprong : vooruitspringend deel van een g vel; 
midden-, zij- of hoekrisaliet 

Schaargebint 
kapgebint bestaande uit twee schuin taande tijlen met 
een balk eroverheen, ter ondersteuning van gordingen 
en kepers 

Schijfloop 
bij een molen: een kamwiel dat uit twee ronde schijven 
bestaat die door pinnen verbonden zijn 

ThitgeveJ 
puntgevel, waarbij d top eindigt in een smalle 
rechthoekige hals 

Travee 
indeling van een gevelvi k volgens de ordonnantie van 
de gevelopeningen 

Zie verder: EJ. Haslinghuis, Bouwkundige termen. 
Verklarend woordenboek der we teT. e 
architectuurgeschiedenis, Utrecht-Antwerpen, 1986 
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Belangrijke wenken 

1_ CentraaJ infonnatiepunt 
lle informatie over de Open Monumentendag kan
 

verkregen w rden :
 
- vóór 14 _ ptember 1997 : op de Dienst voor
 

Monumentenzorg n Stad verni uwing.
 
Oostm ers 17, 8000 Brugge (tel. 050/44.85.82)
 

. op 13 en 14 september 1997 : op de speciale
 
infostand in de Dienst voor Toeri me,
 
Burg 11.8000 Brugge (tel. 050/44.86.13)
 

2.	 Tentoonstelling Leven Rood de abriek. 
Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen 
in Brug e bedrijven, 1897·1997 
Stadsarchief, Burg I J A, 8000 Brugge, van
 
6 s ptember tot 19 oktober 1(97, Speciaal voor het
 
Brugse Open Monumentenweekend zullen zowel op
 
zaterdag 13/9 van 14u tot 17u en op zondag 14/9
 
van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u de
 
medewerkers van het stadsarchief zelf de bezoekers
 
begeleiden in de tentoonstelling. Er is een
 
intere. sante publicatie over het onderwerp te koop.
 

J.	 Acti iteit Vlaams C ntrom voor Ambacht en 
Restauratie 
Op initiatief van het V R, dat als voornaamste
 
doelstelling heeft te zorgen dat het ambacht in de
 
restauratie blijft voortbestaan, wordt het atelier
 
Arthur Vandendorpe in Sint-Michieb, Groene

Poortdreef 40, opengesteld. Belangstellenden kunnen
 
er op zondag J4/9 terecht tussen 10u en 12u en 13u
 
tot 18u.
 

-I.	 Monumentenwacht West-Vlaanderen 
Op zondag 14/9, om het uur, zullen de 
Monumentenwachters demonstraties geven van hun 
technisch kunnen. Afspraak aan het Belfort op de 
Markt I 

5	 Wandelingen in het Slübbenkwartier 
Monumentenwandeling in het Stübbenkwartier (zie
 
nog elders in deze brochure). Op zaterdag 13/9 om
 
14.30u. Op zondag 14/9 om 10.30u, 14u en 16.30u
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Deze brochure is samengesteld door Brigitte Beernaert 
van de Dienst voor Monumentenzorg en 
Stadsvernieuwing. 

Met speciale dank aan Bernard Schotte voor het 
doornemen van de zestendelen en het nalezen van de 
t k ten. 

v.u. F. Devriese. Stadssecretaris 
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1
2
3
4
5
6
7

Balstraat 14, kantschool 
Buiten Smedenvest 1, de Bond 
Ezelstroot 25, komer voor het bouwbedrijf 
Groeninge 351 't Leerhuys 
Hendrik (onscienceloon z.n., woterhuis 
Keersstroot 1, 't Keerske 
Komvest 43, NV Genencor 

B Komvest 116, pakhuis 
9 Kruisvest, Sint-Jonshuismolen 
10Kruisvest, nieuwe Koelewei 
11 Noordstroot 7, kunstsmederij 
12 Oude Gentweg 126-130/ godshuis 
13 Rolweg 40/ museum voor volkskunde 
14 Rolweg 64, Guido Gezellemuseum 

15 Steenstraot 38-40, ombochtshuizen 
16 Vaortdijkstroot 5-7, electriciteitscentrole 
17 Verbrand Nieuwlond 10, mouterij 
1B Wi"e-Leertouwersstraat 48, atelier 

info Dienst Toerisme 
a.. start wondeling 
© '97 n.v. PRO Brom Verniest 
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