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WANDELING “BRUGGE, ANDERS BEKEKEN” - DEEL I 
 
Deze stadswandeling, geschreven voor de leden van de Brugse Metten Wandelclub 
wil u wat bekende en minder bekende kantjes van de Brugse binnenstad laten zien. 
Je kan de wandeling in één of in meerdere stukjes afstappen, zoals je zelf wil.  
Maar neem er je tijd voor. Er is zoveel te zien en te weten in Brugge.  
 

Brugge, anders bekeken             Deel I 
We beginnen onze wandeling op ’t Zand. Je auto kan je kwijt in de ondergrondse 
parking “Centrum”. We kijken naar het Concertgebouw dat in 2002 werd neergezet 
naar aanleiding van “Brugge, Culturele hoofdstand van Europa”. Dat jaar was het 
precies 700 jaar geleden dat de Brugse Metten (vrijdag 18 mei 1302) en de Gulden 
Sporen Slag (woensdag 11 juli 1302) plaats vonden. 

 

Het gebouw werd door de 
Bruggelingen lang met een 
scheef oog bekeken. Op die 
plaats stond ooit een 
Capucijnenklooster dat 
moest wijken voor de bouw 
van het station. De zaal is 
bekend voor zijn perfecte 
akoestiek. De gevels zijn 
bezet met 68.000 tegels.  
Het gebouw is 120 meter 
lang, 50 meter breed en  
28 meter hoog. De concert-
zaal telt 1.300 plaatsen.  

Het gebouw weegt 44.000 ton en staat op 1.000 stalen veren die trillingen van buiten 
neutraliseren. Architecten Robbrecht & Daem tekenden zowel voor het gebouw als 
voor de inrichting. De inhuldiging vond plaats op 20.02.2002.  
Je weet wel, het jaar 2002 hé ! 
 

Het Zand was reeds gekend als grote open vlakte vanaf het jaar 1000. Het is een open 
ruimte die ongeveer 10 meter boven de zeespiegel ligt. ‘t Hoogste van Brugge is hier 
niet ver af. Er hadden allerhande manifestaties plaats zoals terechtstellingen, 
steekspelen en markten. Waar nu het Concertgebouw staat zou er toen ‘n galgenplein 
geweest zijn. Het plein bevond zich net buiten de stadspoorten. Er was ook reeds een 
veemarkt. Reeds in 1290 was het plein volledig of toch gedeeltelijk gekasseid.  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.be%2FAttraction_Review-g188671-d3243834-Reviews-Concertgebouw_Brugge-Bruges_West_Flanders_Province.html&psig=AOvVaw1bCkkGYpVlPffYtBNsp5s_&ust=1587201451284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiQrbuQ7-gCFQAAAAAdAAAAABAP


2 
 

Links naast het Concertgebouw werd een stuk rei opnieuw open gelegd. Daar was de 
Zwijnebrug. De echte brug is inmiddels in het straatwegdek opgenomen.  Het was 
langs die brug dat varkens en andere dieren naar de veemarkt werden gedreven. 

 

Het Capucijnenreitje dat 
achter de huizen van de 
Westmeers loopt gaat hier 
ondergronds en vloeit 
onder de terrassen van de 
restaurants langs ‘t Zand 
om aan de Speelmansrei 
terug boven te komen. 
In de 70-jaren had de 
toenmalige burgemeester 
Michel Van Maele het plan 
om de reien op ’t Zand 
bovengronds te brengen.  
Van Maele verdween van 
het politieke toneel en de 
Capucijnenrei bleef onder 
de grond. Vele restaurants 
hebben in hun kelder een 
deur die uitgeeft op de rei. 

 

In 1838 veranderde ’t Zand met de komst van het eerste station volledig van uiterlijk. 
Het stadsbestuur had bekomen dat het eerste spoorwegstation zo dicht mogelijk bij 
het stadscentrum zou komen ! Goed voor de commercie werd gezegd. Na amper 
veertig jaar dienst bleek het eerste station te klein. Het werd afgebroken en in Ronse 
heropgebouwd. Reeds in 1878 kwam er een tweede, grotere spoorhalle. 
 

 
 

Het werd een imposant gebouw met hoofdingang tegenover de Steenstraat. De hele 
buurt kwam in de ban van de steeds groter wordende stoomlocomotieven. In een 
ijzeren halle met glazen dak stoomden de treinen het station van Brugge binnen.  
De overweg aan de Smedenstraat was bijna constant gesloten. De paters Capucijnen 
verhuisden naar de Boeveriestraat, waar hun kerk stond kwam er voor de plaatselijke 
bewoners een tunneltje onder de sporen die de naam “’t Capucienegat” kreeg.  Er was 
ook een grote passerelle boven de sporen. ’t Zand heette toen het Stationsplein. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.naardesporen.be%2Fbrugge%2520history.htm&psig=AOvVaw01p4daWNwKXR5BiN9_bz4P&ust=1587220933027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj7rv7Y7-gCFQAAAAAdAAAAABAq
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In 1936 werd de bouw van alweer een nieuw station -het huidige- aangevangen.  
Het duurde tot op 1 april ’39 om de spooroverweg aan de Smedenstraat buiten dienst 
te stellen. Het oude station op ’t Zand deed na de oorlog nog dienst als opslagplaats 
voor het Engelse leger tot het in 1948 uiteindelijk werd afgebroken. Er kwam een 
trieste periode voor ’t Zand dat in een zielloze parking was herschapen.  
 

Tot burgemeester Van Acker op  
16 februari 1978 de plannen bekend 
maakte voor de herinrichting van het 
24.000 m² grote plein. Er kwam een 
verkeerstunnel met parkeerkelder. 
Op het plein bouwde het echtpaar 
Depuydt-Canestrano een opvallende 
beeldengroep met fontein. ‘t Zand 
had een nieuw modern gezicht. 

 

Elk zijn speeltje moet burgemeester Landuyt gedacht hebben, en in 2017 werd ’t Zand 
heraangelegd ! De fontein met beeldengroep verdween naar onbekende bestemming. 
In juni 2018 werd het vijf ton wegende bronzen monument gestolen en wellicht aan 
een schroothandelaar in Nederland verkocht ! Vandaag is t Zand weer een grote 
desolate vlakte, zoals 400 jaar geleden. 
 

We draaien onze rug naar het Concertgebouw en gaan richting Zuidzandstraat. Even 
omhoog kijken ter hoogte van hotel ’t Zand/restaurant Less, met huisnummer 21.  
Op het dak zie je de leuning van ‘n “Belvédere”, één van de dakterrassen waar men de 
in- en uitrijdende stoomlocomotieven in het station kon bewonderen. 

 

 
 

De Zuidzandstraat is een van de eerste, gekasseide straten van Brugge. Het is van 
oudsher een voorname winkelstraat.  

Halfweg de straat, in het huisnummer 44 was ooit de 
winkel “Electrisch Comfort” gevestigd van de familie 
Stellamans. In dat pand werden in 1953 werkplaatsen 
ingericht om de televisietoestellen Precisia te maken. 
Kleine series van telkens een tiental televisies werden 
er geproduceerd en direct in de winkel verkocht. Het 
pand had een uitweg naar de iets verder liggende 
Dweerstraat waar talrijke huizen als atelier werden 
ingehuurd. Vanaf 1958 worden series van honderd 
stuks gemaakt. In 1971 verhuist Precisia naar een 
nieuw gebouwde fabriek op St-Andries. Onder druk 
van de vakbonden komt er sociale onrust in verband 
met de hogere lonen die de C.B.R.T. aan het personeel 
betaalde. In 1980 legt de firma de boeken neer.  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fin-de-buurt%2Fbrugge%2Fzelfde-lot-voor-fontein-als-toyo-ito~ad627862%2F&psig=AOvVaw37Qx1gahpXz_Ri_zPa0R5V&ust=1587283411251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDvpofC8egCFQAAAAAdAAAAABAF
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We gaan de Zuidzandstraat door tot aan de Sint-Salvatorkathedraal waar we halt 
houden aan de apotheek op de hoek met Sint-Salvatorkerkhof. Aan de zijgevel van 
het pand lezen we “In de Cleynen Thems- Apothekery Fevery-Dewitte”. 
In 1696 was er in dit pand reeds een apotheek gevestigd. Wellicht staan we hier voor 
de oudste privaat-apotheek van ons land ! 

 

In deze apotheek woonde volkskundige Karel De 
Wolf. Hij was bekend voor zijn kennis van de 
Brugse omgangstaal en voorzitter-hoofdman van 
de “Bond der Westvlaamsche Folkloristen”.  
Hij noteerde heel wat Brugse verhalen die zijn 
klanten hem vertelden en gaf er twee boeken 
over uit onder de titel “Brugsch Volk”. De Wolf 
werd geboren in 1883 en overleed in 1948. 
 

Voor ons prijkt de 79 meter hoge toren van de Sint-Salvatorkathedraal. De historie 
van de kerk gaat terug tot omstreeks 1100 en zelfs vroeger. De parochie Snellegem 
reikte toen tot in Brugge. Er moest een kerk gebouwd worden zo dicht mogelijk bij de 
Burg en de keuze viel op deze plaats. De kerk had te maken met vier grote branden. 
De eerste in 1116 en toen kraaide de haan nogmaals in 1166, in 1358 en in 1839. De 
laatste jaren vonden uitvoerige restauratiewerken plaats die duurden van 1976 tot en 
met 2001. Dan werd nog eens zes jaar aan het interieur gewerkt.  De laatste werken 
gebeurden aan de omgeving. Toen verdwenen de hekkens rond de kerk. 
 

We wandelen een stukje rechtdoor, voorbij de kerk, langs de moderne bushokjes. 
Aan de nostalgie uit de vijftiger jaren kunnen we niet voorbij ! 
 

 
 

Waar nu de bushokjes het voetpad ‘sieren’ stond tot 1965 de Aubette van St.-Salvator. 
Deze krantenkiosk werd uitgebaat door de legendarische Flavie. Een doodchristelijke 
vrouw van minstens 120 kilo. Gewaagde lectuur ging je er niet vinden ! Haar cliënteel 
bestond uit geestelijken, ambtenaren en mensen van stand. Rechtover haar aubette, 
waar nu enkele smakeloze winkelpuien staan, met A.B.V.V. op het venster was in die 
tijd het “Volkshuis” gevestigd.  Het lokaal van de Socialistische Partij ! Daar moest 
vrome Flavie dan maar hele dagen op kijken !  
Een verhaal doet de ronde dat bij ‘n toespraak in het Volkshuis de klokken van de 
kathedraal plots zo hard mogelijk gingen luiden ! Ja, de buren waren geen vrienden ! 
In dat nu verdwenen lokaal van de Socialiste Partij was vroeger de steendrukkerij van 
Van de Vijvere-Petyt gevestigd. Deze drukkerij had een zeer grote faam voor het 
drukken van heiligenprentjes en kleurenillustraties. Later werd het bedrijf uitgebreid 
met een typo-drukkerij en een uitgeverij. In 1910 werd er het bekende boek “Bruges, 
histoire et souveniers” van kanunnik Adolf Duclos er gedrukt. 
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We gaan vóór tea-room Laurent langs de zijkant van de kathedraal door het Sint-
Salvatorkerkhof. Links op het einde, op de hoek met de Sint-Salvatorkoorstraat staat 
een huis met poort dat nu is opgeslorpt door het warenhuis Hema. 
 

Wat nu een naamloos pand is, was in de dertiger 
jaren van vorige eeuw een estaminet dat toen 
Sint-Ivo heette. Kroeguitbater was de Brugse 
zwemkampioen Jan Guillini die in de tweede 
wereldoorlog is omgekomen. Estaminet Sint-Ivo 
lag wat buiten de stadsdrukte en beschikte over 
een afzonderlijk zaaltje. Ideaal als lokaal voor 
een vijfentwintigtal eigenzinnige mannen en één 
vrouw die elke week discussieerden over kunst 
en wereldse problemen. Ze noemden zich “de 
maffia” ! Het ging o.a. over Achilles Van Acker, 
toen boekenhandelaar, dokter Jules Wostyn, 
schrijvers Jan Schepens en Karel Jonckheere, 
graficus André Vlaenderen, kunstschilders Albert 
Goethals, de enige vrouw Robertine De Vooght 
en nog ’n paar anderen. De naam “De Maffia”  
werd hen eigenlijk toebedeeld door de klanten 
van het café die in de gelagzaal vertoefden en die 
“rare kwasten” in het zaaltje maar eigenaardige, 
geheimzinnige lieden vonden. Een verslag van de 
vergaderingen of enig schrift is er nooit geweest. 
Een ledenlijst evenmin. Men was a-politiek, noch 
vóór of tegen kerk of clerus en democratisch.  
Na de vergadering verdween alle ernst, en 
kwamen de moppen, kluchten en grollen boven. 
Dit tot soms heel laat in de nacht. 
 

Het is in deze bruine kroeg dat Achilles Van Acker bij zijn vrienden “z’n gedacht” voor 
de Sociale Zekerheid voorstelde. In 1944 werd zijn idee bij wet bekrachtigd. 
Vele van de leden van de maffia hadden later, na de oorlog bindingen met de loge.  
Na de oorlog is de maffia uiteengevallen. Velen waren inmiddels op de sociale ladder 
opgeklommen en hadden het te druk met hun uiteenlopende beroepsbezigheden. 
 

We vervolgen onze weg in de Sint-Salvatorkoorstraat, richting Simon Stevinplein. 
Hier vertoeven we in het oudste deel van de stad. 
Hier stond het Vleeschhuis van Brugge. In de volksmond ook het beenhuis genoemd. 
De stad kocht in 1819 het gebouw en liet het slopen. Sinds 1827 noemt men het plein 
het Simon Stevinplein naar de geleerde Bruggeling die in 1548 in Brugge was geboren  
Hij verliet Brugge als protest tegen de inquisitie en de bloedraad van Alva. Hij werd 
zelfs aanzien als ketter. Zo kwam hij aan het hof van de Prins van Oranje Maurits van 
Nassau terecht. Simon Stevin doceerde wiskunde aan de universiteit van Leiden en 
was de bedenker van de theorie van het hellend vlak, de tiendelige breuken, de 
komma en de parallellogram. Aan het Nederlandse hof genoot hij groot aanzien als 
wiskundige, natuurkundige, bouwmeester, economist, staatsman en zelfs generaal.  
Hij was ook de architect van talrijke militaire versterkingen. 
Stevin was wellicht protestant en leefde ongehuwd met Catharina Craij waarmee hij 
vier kinderen had. Toch huwde hij op 66-jarige leeftijd met zijn geliefde. Hij overleed 
in 1620 in De Haag. Hij liet een schat aan waardevolle manuscripten na. 
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Het was rond 1830 dat het provinciebestuur de stadsbesturen aanmoedigde hun 
beroemde inwoners te eren met ‘n standbeeld. Zo gebeurde het met Simon Stevin. 
De inhuldiging met feestelijkheden van een week lang was voorzien van 26 juli tot  
2 augustus 1846. Korte tijd voor de inhuldiging stelde men echter vast dat het beeld 
niet klaar zou zijn. Een pleisteren beeld moest het echte monument vervangen.  
Pas een jaar later, werd de echte Simon Stevin op z’n sokkel geplaatst. 
 

 
 

We kijken naar het standbeeld, met onze rug naar de Steenstraat. Links zien we de 
gevel van het huis “De Gouden Hoorn” in ’t Brugs “de Cornet d’Or”. Nu de Pizza Hut. 
Reeds in de 15de eeuw werd deze afspanning-herberg vernoemd. In 1807 vertrokken 
de ‘voitueren’ van aan De Goude Hoorn voor dagelykse verbindinge met Kortryk. De 
zaak was tot na de tweede wereldoorlog het lokaal van menige vereniging. Naast de 
Gouden Hoorn was tot kort de bank ASLK-Fortis gevestigd. In 1441 was “In de Grote 
Zwaan” één van de 54 brouwerijen van Brugge. De activiteiten duurden tot 1937. 
 

Rechts van Simon Stevin was er ooit een van de oudste en meest vermaarde bedrijven 
van Brugge gevestigd. Het huis Grossé, specialist in goudborduren en kerkgewaden. 
 

In 1849 kocht Louis Grossé-Coucke het 
pand “De Gouden Leeuw”. Hij vestigde er 
zijn kunstatelier. Maar de roots van het 
bedrijf gaan tot 1766 toen de voorouders 
in Gent gevestigd waren als galonwevers 
en garentwijnders. In 1810 was de zaak op 
de Garenmarkt in Brugge gevestigd. Een 
groter pand werd later ingenomen op de 
Eiermarkt. De zaken floreerden goed. 

 

Grossé leverde prachtige liturgische gewaden. Men had goudborduurders, waaronder 
vele thuiswerkers in dienst. De naam Grossé behoorde tot de wereldtop. In 1847 had 
het bedrijf buiten de Smedenpoort zelfs een eigen kwekerij van zijderupsen. Ook het 
Vaticaan behoorde tot het cliënteel. In 1981 ruilde Grossé de Brugse binnenstad voor 
een industriepark op Sint-Andries en gaat thans verder onder de naam Arte/Grossé. 

 

Wie het Simon Stevinplein kleurde was 
bloemenverkoper Jerôme Pringier.  Jerôme 
had zijn vaste stek tegenaan de Steenstraat. 
In de winter met zijn alpin en ‘s zomers met 
een strooien hoed, Op palmzondag verkocht 
Jerôme palmtakjes. Ze werden jaarlijks in 
huis achter alle kruisbeelden gestoken als 
middel tegen blikseminslag. Pringier was 
90 toen hij in ‘68 overleed. Er werd gezegd 
dat hij er warmpjes in zat en eigenaar was 
van wel honderd eigendommen. Wie weet ? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brugge_Simon_Stevinplein_Panorama_R01.jpg
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We stappen de Steenstraat in, richting Markt. Over de benaming Steenstraat bestaat 
er tot nu toe geen eensgezindheid. Een aannemelijke verklaring is dat deze straat een 
oude heerweg is die leidde van Oudenburg naar Aardenburg. De weg was boven op 
een zandrug gelegd. Vandaar de Zandstraat in Sint-Andries, ’t Zand,  ’t Hoogste van 
Brugge, enz… De straat loopt ook van de rand van de stad rechtstreeks naar de Burg, 
waar Het Steen stond, de verblijfplaats van de Graaf en ook de gevangenis. 
 

 
 

In 1297 is er sprake van “Vicus Lapidus” wat ongeveer geplaveide weg wil zeggen en  
in 1302  wordt “rue delle piere” vermeld. Vijftien jaar later lezen we “die Steenstrate”. 
Op de foto boven : de Steenstraat omstreeks 1900. 

 

Als voornaamste straat van de stad kende de 
Steenstraat heel wat ambachtshuizen. Het 
oudste is dat van de schoenmakers. Je ziet het 
links van de straat. Het dateert uit 1527 en is te 
herkennen aan de gevelsteen met een laars, 
helemaal in de nok van de gevel.  
Naast het ambachtshuis van de schoenmakers 
staat dat van de timmerlieden. Op een bepaald 
ogenblik werden beide huizen tot één pand 
samengevoegd. In 1861 werden ze eigendom 
van de Cercle Catholique die die er een fraaie 
banketzaal van maakte. Later vestigde het 
warenhuis “A l’ Innovation” zich in het pand. 
In 1980 werden zowel het ambachtshuis van 
de schoenmakers als dat van de timmerlieden 
eigendom van de KBC-bank die het geheel 
grondig liet verbouwen en restaureren. 
Vandaag zijn beide panden ingenomen door 
een fastfood-restaurant.   

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.nl%2Fslide%2F2189636%2F&psig=AOvVaw0xfqPunClTs8Pjf0RoS-vq&ust=1587480141486000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj5n-Ce9-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Ferfgoed%2F2338128345&psig=AOvVaw3cayIQLRaUp9MeZHUOsj-G&ust=1587546621926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNil6qSW-egCFQAAAAAdAAAAABAD
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We stappen richting Markt en komen op onze rechtse kant een aantal warenhuizen 
tegen. Voorbij het St-Niklaasstraatje waren rond 1950 de “Priba” en “Au Bon Marché” 
gevestigd. Onder een foto van de Priba, tijdens de braderie in de Steenstraat. 

 

De Steenstraat had een heel 
eigenaardige reputatie. 
Enerzijds waren er veel dure, 
gereputeerde handelszaken 
gevestigd. Dat deed de 
volksmond zeggen : Os ’t uut 
de Steenstroate komt betol je 
de name van de stroate mee” 
Anderzijds hadden ook de 
goedkope warenhuizen er 
hun vestiging, zoals “Priba”,  
“Sarma” en “Au Bon Marché” 
die met promoties en lage 
prijzen het publiek lokten.  
 

Het is in de Steenstraat dat in 1932 de eerste “Braderie” in Brugge -en Vlaanderen ?- 
plaats vond, dit onder impuls van Gustave Follebouct, uitbater van de Vieux Bruges. 
 

Aan de andere straatzijde bevindt zich de Kleine Sint-Amandsstraat. In 1654 verving 
eigenaar Nicolaas Vleys de houten gevel van zijn huis “’t Lammetje” -nu nr 28- op de 
hoek van het straatje door een bakstenen exemplaar.  Hij kreeg daarvoor van het 
stadsbestuur een betoelaging. In 1928 ging het mis met de gevel die dreigde in te 
storten. Er werden twee steunbogen gemetst om de gevel te stutten. In de boog aan 
de straatkant werd een buste geplaatst die de Heilige Sint-Amand moet voorstellen. 
Tot op heden doet de buste van Sint-Amand goed zijn werk en is de gevel nog in 
voortreffelijke staat. De boogvelden met beeldhouwwerk op het gelijksvloer van het 
huisnummer 28 stellen de vier jaargetijden voor. 
      

    
 

De Steenstraat hoort bij de winkelstraten met de duurdere huurprijzen. Een pand 
kost er al vlug € 1.100/M²  aan jaarlijkse huurprijs, plus de andere vaste kosten. Zo is 
het te verklaren dat erfgenamen van gekende Brugse winkels opteren voor de verhuur 
van hun pand in plaats van zelf de uitbating van de zaak verder te zetten. Om o.a. die 
reden zijn vele handelszaken van Brugse origine uit het stadscentrum verdwenen. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSint-Amandsstraat&psig=AOvVaw1I41cOTcpuP5D2pBZrfnF_&ust=1587549894581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiDnNik-egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Wij arriveren op de Markt van Brugge. Het plein is 10.000 M² groot. De naam Markt 
is pas sedert de Guldensporenslag in 1302 in gebruik. Voorheen  wordt in het latijn de 
benaming “Forum” gebruikt. In de Franse periode heet het plein -hoe kan het anders- 
Place Napoléon”.  
 

 
 

De achterkant van de Markt, waar nu restaurants zijn en terrassen, staan zag er 
vroeger anders uit. De huizen vanaf de witte gevel links naast het standbeeld (foto) 
tot de hoek met de Eiermarkt staan enkele meters vooruit tegenover de huizen rechts 
van het standbeeld. Hier stond van het jaar 1000 tot 1786 de Sint-Kristoffelkapel. In 
die kapel had in 1127 de begrafenis plaats van de vermoorde graaf Karel de Goede.  
De markt had ook een belangrijke functie als vismarkt. Dat kwam o.a. door de 
Waterhalle. Helemaal rechts op de bovenstaande foto ziet u het provinciaal Hof. Op 
die plaats stond de Waterhalle. Die halle was een soort overdekte markt. Platbodems 
kwamen via de Kraanrei tot op de markt om hun goederen te lossen. De Waterhalle 
was 95 meter lang, 24 meter breed en 30 meter hoog.  Door het dempen van de 
Kraanrei verliest de Waterhalle aan belang en wordt in 1787 afgebroken. 

 

Op het marktplein staat het standbeeld 
van Jan Breydel en Pieter de Coninck.  
De eerste was de aanvoerder van de 
beenhouwersgilde. De tweede van de 
lakenweversgilde. Zo staat in het boek 
“De leeuw van Vlaanderen” van Hendrik 
Concience. Beiden spelen een belangrijke 
rol in de Brugse Metten en nadien in de 
Gulden Sporenslag van 11 juli 1302.  
Het standbeeld wordt twee keer plechtig 
ingehuldigd. Op 11 juli 1887 een eerste 
maal door de Breydelcommissie en een 
tweede keer op 15 augustus door de stad. 
 

Er waren politieke meningsverschillen tussen de Breydelcommissie en ‘t stadsbestuur 
En op de inhuldiging van 11 juli -door de Breydelcommissie- zijn de gouverneur en de 
burgemeester in vol ornaat present.  Op 15 augustus huldigt het stadsbestuur op haar 
beurt het monument in. Koning Leopold II is aanwezig. De Breydelcommissie niet.  
De louter Franstalige discours van Leopold II en van burgemeester Visart de Bocarmé 
zetten kwaad bloed.  Honderd jaar later -in 1987- viert een nieuwe Breydelcommissie 
het eeuwfeest van het standbeeld. Een jaar lang worden manifestaties ingericht. 
Blikvanger op de Markt is het belfort. Het werd in verschillende fazen opgetrokken In 
1211 is er reeds sprake van een halle en in 1741 wordt het toen reeds hoge gebouw 
door een brand getroffen. Het belfort is 83 meter hoog en telt 366 treden. De beiaard 
telt 47 klokken waarvan de zegeklok alleen goed is voor 5.200 kilo. Weet dat de toren 
1,2 meter schuin helt in de richting van de Wollestraat. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prikentik.be%2Fstreekbieren%2Fbrugge-die-scone&psig=AOvVaw0Hd1QZCEaembOgCSqLaq6r&ust=1587565253615000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDbiuPb-egCFQAAAAAdAAAAABAK


10 
 

Over de markt zijn diverse boeken geschreven. Maar wij moeten een stapje verder. 
Rechtover de rugzijde van het standbeeld nodigt het Geernaarstraatje ons uit om 
richting Eiermarkt te stappen. Het smalle Geernaarstraatje dankt zijn naam aan de 
garnaalverkopers die op Markt hun waren aanprezen. Het bestond reeds in 1467. 
 

De Eiermarkt is nu het uitgangscentrum van Brugge. In de middeleeuwen was er op 
die plaats “Ten Bergpoele”. Een slijkerig stort waar iedereen z’n afval kwijt kon. 
 

Na 1800 kwamen er zich rond de Eiermarkt 
winkels vestigen. Onder andere de boekhandel 
“De Boekuil” van ene Achilles Van Acker.  Nu is 
in dat huisnummer 5 een restaurant gevestigd. 
 

 
 

In 1938 verdween “De Boekuil”. Van Acker werd 
te zeer ingenomen door de politiek. Het gevolg is 
iedereen bekend. 

 

Merkwaardig is de monumentale pomp die in 1756 door Pieter Pepers werd gekapt en 
in 1912 moest verplaatst worden voor het traject van de stadstram lijn 3. 
 

We gaan voorbij de pomp richting het kruispunt met de Sint-Jakobstraat en stappen 
deze straat binnen, met een prachtig zicht op het belfort achter ons. Aan het begin 
van de straat, in nummer 5 is sedert begin maart 2018 “De Loge” gevestigd, een 
literair winkeltje van Pieter Aspe en tekenaar Marec. We gaan verder door, voorbij 
het Stedelijk Conservatorium, links van de straat. De Muziekschool, zoals de 
Bruggelingen die noemen, ontstond als privé-initiatief in 1841. In 1858 werd de 
school overgenomen door de stad. We passeren de Naaldenstraat en komen rechts 
aan de imposante gevel van het Concertgebouw. Omstreeks 1540 werd hier op die 
plaats een boterhuis of soort overdekte markt voor zuivelwaren opgetrokken. In 1830 
werd een deel van de verdieping van het boterhuis als concertzaal ingericht en 
uiteindelijk bleef alleen het poortgebouw als “Boterhuis” over. Deze steeg geeft uit in 
de Naaldenstraat en is regelmatig het decor voor filmopnames.  

 

In de Sint-Jakobstraat nummer 33  was ooit de garage van 
Adhemar Meire gevestigd. Meire was gekend verdeler van 
Opel. Zoals zovele garages die toen in de binnenstad 
gevestigd waren, zocht ook Meire naar een betere locatie, 
liefst net buiten de stad. In oktober 1961 kan de Bruggeling in 
Burgerwelzijn lezen dat Opel-Meire weldra zal verhuizen 
naar een gloednieuwe garage langs de Koning Albertlaan in 
St-Michiels. De vestiging in de Sint-Jakobstraat  blijft als 
toonzaal behouden. Tien jaar later, op de vooravond van 
Allerheiligen slaat het noodlot toe. Een geweldige brand 
vernielt de volledige Opel-garage. De materiële schade is niet 
aan te zien. Ook een brandweerwagen blijft in de vlammen. 

Deze ramp is meteen het einde van de garage Opel-Meire. Voor het ruime gebouw is 
er tot op heden nooit een geschikte bestemming gevonden.  

nr 6

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.viamichelin.be%2Fweb%2FRestaurant%2FBrugge-8000-Nous-12ohvc05s&psig=AOvVaw0m_AykfLfMW1oK9GdOM70A&ust=1587632022783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCQxLPU--gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.realo.be%2Fnl%2Fsint-jakobsstraat-33-8000-brugge%2F3273728&psig=AOvVaw3vGu3SvdW0-wRSDcVqD6TI&ust=1587648315461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDg7IKR_OgCFQAAAAAdAAAAABAD
asarlet
Doorhalen
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We zetten onze weg verder, en enkele huizen voorbij de voormalige garage Meire zien 
we het smeedijzeren hekken van het Hotel Navarra. De naam is niet gestolen, want 
hier stond in 1600 de residentie van don Juan de Peralta, consul van Navarra. 
 

 
 

Volgens de Brugse historicus Adolf Duclos werd het pand in 1720 omgevormd tot een 
hotel dat “Hôtel du Commerce” noemde. Van 13 tot 15 juni 1781 zou keizer Jozef II 
hier gelogeerd hebben. In 1809 komt het hotel in handen van Charles Dumortier 
wiens dochter in 1833 huwt met Cornelis Vanden Berghe. Deze familie blijft eigenaar 
tot de stad Brugge in 1951 het hotel koopt om er het nieuwe Europacollege in onder te 
brengen. Op 1 januari 1982 wordt het gerestaureerde hotel, dat inmiddels eigendom 
is geworden van Michel Martens heropend. Het als monument erkend gebouw telt  
94 kamers. We laten het hotel Navarra achter ons en wandelen verder in de straat. 
Een waterput, gebouwd in 1902 duidt de plaats aan waar er ooit een ondergrondse 
put in natuursteen was. Stadsarchitect Charles De Wulf tekende toen de huidige 
neogotische put en voorzag deze van een smeedijzeren versiering. 
 

Een der bekendste en waardevolste huizen in de Sint-Jakobstraat is het “Hof de Gros” 
De naam verwijst naar Jan de Gros die in 1442 secretaris was van de Bourgondische 
hertog Filips de Goede en later eerste secretaris en vertrouweling van Karel de Stoute 
en van Maria van Bourgondië en schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies. 
 

Het pand ademt geschiedenis 
en was twee eeuwen in handen 
van de familie de Gros.  
In 1484 overlijdt Jan de Gros 
in Dijon. Hij was ook een 
belangrijke weldoener van de 
Sint-Jakobskerk waarin een 
kapel naar zijn familie werd 
genoemd en waar zijn zoon 
Ferry de Gros werd begraven. 
Tot 1666 bewoonde een lid van 
de familie de Gros de woning. 

 

In 1488 werd Maximiliaan van Oostenrijk elf weken in het Hof de Gros vastgehouden. 
Volgens kronieken werd er gezorgd voor een aangenaam verblijf. Er waren feesten en 
Maximiliaan hoefde zich niet te vervelen. Regelmatig kreeg hij vooraanstaanden op 
bezoek.  Een boedelbeschrijving van het Hof de Gros leert ons dat de woning in die 
tijd een van de best gestoffeerde huizen van de stad was. In 1792 komt het oude pand 
in handen van de familie Coppens en wordt het vervangen door nieuwbouw. In 1883 
is de familie De Brouwer eigenaar. Zij verkopen in 1978 de eigendom aan de groep 
Planning -thans SUM- die het restaureert.  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hotelnavarra.com%2Findexnl.html&psig=AOvVaw0ysKswi-K1R7ybeCBUDqrH&ust=1587649646075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiA7ImW_OgCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fin-de-buurt%2Fbrugge%2Fhof-de-gros~a3eaab65%2F&psig=AOvVaw3aeJCiJmOonmNMw6arzbDZ&ust=1587652707591000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND3k72h_OgCFQAAAAAdAAAAABA9
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Rechts naast het Hof de Gros bevindt zich het merkwaardig poortgebouw van het  
Hof Maurimont dat in 1948, bij de bouw van een rustoord werd gesloopt. Alleen het 
poortgebouw bleef gespaard. De poort dateert waarschijnlijk uit 1665. Het rusthuis is 
in handen van de groep Curando. We stappen een eindje verder richting Ezelstraat. 
 

De Ezelstraat begint aan de Ezelsbrug. Net over de brug, links op de hoek van de 
Oude Zak, is vandaag immobiliënkantoor Acasa gevestigd. Maar nog vóór 1400 was 
hier de brouwerij “De Sterre”. Later heette de zaak “Ten Ezele”.  Die brouwerij was 
aangesloten op de “moerbuuze”, de waterleiding die Brugge toen reeds kende. 
De brouwerij kende heel wat eigenaars. In 1931 ging de zaak failliet. Er werd nog een 
tijdje depot gehouden voor brouwerij Haacht en ging uiteindelijk definitief dicht. De 
oude brouwerijgebouwen zijn zeer goed bewaard gebleven. 
 

Rechtover de Oude Zak is de Pottenmakersstraat. Daar moeten wij in om onze weg 
verder te zetten en nog meer over Brugge te ontdekken. De straat ligt oorspronkelijk 
net buiten de eerste stadsomwalling van 1127 die werd opgetrokken na de moord op 
graaf Karel de Goede . Alle huizen, rechts van de straat palen aan de Augustijnenrei. 
 

Het huis dat aan de linkse kant in de kromming van de straat staat -nr 26- heet “Den 
Helm”, en is gebouwd in de 17de eeuw. Het pand werd in 1920 gerestaureerd en in 
2004 beschermd. Voor een meer recente restauratie uit 2014 kreeg de woning de prijs 
voor kunstige restauratie van Brugge. Hier was kunstschilder Leo Vandekerckhove 
actief. Hij was van 1942 tot de bevrijding oorlogsburgemeester van Oostkamp en 
werd geïnterneerd. In 1945 werd hij reeds in vrijheid gesteld. Hij overleed in 1986. 
 

Verder aan de rechtse kant van de Pottenmakesrsstraat ziet u een blinde muur. 
Achter deze muur zat tot 1985 
de herberg “’t Spaans Heester” 
verscholen.  
Hier werd de BWP gesticht. 
De Belgische Werklieden 
Partij. Toen prof. Florquin in 
de tv-uitzending “Ten Huize 
van Achilles Van Acker” vroeg 
wat hem tot  socialist had 
gebracht kreeg hij als 
antwoord : “De lectuur die ik 
kreeg van een vrouw uit de 
familie, de moeder van 
professor Plancke uit Gent”. 

 

Deze vrouw was Renilde Plancke. Zij was een nicht van Van Acker die in de buurt 
woonde. Familie onder mekaar. De vrouw was weduwe en stond alleen met de zorg 
over haar pas geboren zoon Robert. En toch, in 1919 werd zij tot eerste vrouw in de 
Brugse gemeenteraad verkozen. Haar zoon werd professor aan de R.U.G. 
Na de eerste wereldoorlog vestigde ene Seppetje Mestdagh zich in het café. De man 
had er een verkoopzaal en handelde in oude boeken. Van Acker, die gek was op 
boeken kwam er regelmatig over de vloer. Met een “stikkarre” trok hij dan met 
Seppetje Mestdaghstje op pad, op zoek naar oude boeken voor zijn antiquariaat . 
Later vestigde zoon Gilbert Mestdagh zich in de zaak. Hij was er als ’t ware geboren ! 
Gilbert werd antiekhandelaar, cafébaas en stadsaanplakker van affiches. Maar vooral 
levensgenieter. Hij leefde voor z’n zaak en hield het café open tot de dag dat ’t Spaans 
Heester werd verkocht. Dat was op 1 mei 1985. Dé dag van de Socialistische Partij ! 
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Zoals eerder gezegd maakt de Augustijnenrei tegenaan de Pottenmakersstraat deel 
uit van de eerste omwalling rond de stad. Deze werd aangelegd in 1127. 
 

 
 

De stadsomwalling uit 1127 was oorspronkelijk een houten versterking die in de loop 
van de 12de en aanvang van de 13de eeuw werd vervangen door zware stenen muren, 
stadspoorten en vestingtorens. Bijna alle sporen van deze verdedigingsbouwwerken 
zijn inmiddels verdwenen. Uitgezonderd één halfronde toren aan de Augustijnenrei 
die te zien is vanuit de Pottenmakersstraat. Het is een stuk tuinmuur van een private 
woonst in de Pieter Pourbusstraat. We stappen verder, tot aan de Vlamingbrug. 
 

Aan deze brug eindigde tussen 1127 tot 1297 -meer dan 170 jaar lang- de binnenstad 
van het oude Brugge.  Vandaag eindigt hier het eerste deel van onze wandeltocht.  
We zijn ongeveer aan de helft van de volledige wandeling. 
 
Hier heb je twee keuzes :  
 

.1   Verder wandelen. Dan volg je gewoon deel II van onze tocht. 
 

.2  Of terugkeren naar de start op ’t Zand.  
Dan heb je weer twee mogelijkheden : 
 

1. Neem de stadsbus van De Lijn. De bus stopt over de brug in de Vamingstraat, 
aan de kerk. Vraag aan de buschauffeur de halte ’t Zand.   
 

2. Een half uurtje stappen. Steek de Vlamingbrug over en ga rechtdoor in de 
Vlamingstraat richting centrum, voorbij de stadsschouwburg naar de Markt. 
Neem dan de Steen- en Zuidzandstraat rechtdoor en je komt op ’t Zand. 
 

 
 

DENIS VERMEIRE     BRUGGE MEI 2020 
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Stadsplan traject   __    Totale afstand : 4.65 KM 

          Deel 1 : 1,55 KM    -    Deel 2 : 3,10 KM 
      
 
      Einde deel I 
      Vlamingbrug 
      Begin deel II 
      ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ↑ 
   Start Deel 1 
   Concertgebouw ’t Zand 
 
 

 Plan : Aagje Merlevede 




