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Een feestjaar rond het erfgoed van 
Brugges oudste herberg

500 jaar Café Vlissinghe 

In oktober 2013 rolt in de mailbox van Erfgoedcel Brugge een vraag binnen: zou 
de erfgoedcel kunnen helpen bij de viering van 500 jaar Café Vlissinghe, de zelf-
verklaarde oudste kroeg van Brugge, in 2015? Kort na die e-mail worden de eerste 
contacten gelegd voor een voorbereidend traject dat een jaar lang zal groeien. Op 
21 januari 2015 volgt het startschot van het feestjaar ‘500 jaar Café Vlissinghe’. Een 
jaar later blikt Erfgoedcel Brugge terug op een boeiende en veelzijdige samenwer-
king met het café en zijn stamgasten, en hun erfgoed als rode draad. 
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Een café als erfgoed

Er was eens een café … Vlissinghe genaamd, pittoresk gele-
gen en goed verscholen in de Blekersstraat, te midden van het 
Sint-Annakwartier, een stille wijk in hartje Brugge. Het café 
is trots op zijn rijk verleden, getuige daarvan het uithangbord 
aan de gevel. ‘Herberghe Vlissinghe 1515’ lezen we in sierlijke 
letters, een verwijzing naar eerder onderzoek, waarbij uit een 
vermelding in de Brugse archieven bleek dat Café Vlissinghe 
een van Brugges oudste kroegen is. Een blik binnenin ver-
sterkt meteen dit gevoel. Geen 16e-eeuws interieur uiteraard, 
maar een sprong terug tot eind 19e eeuw. Toen kreeg Café 
Vlissinghe het uitzicht dat we vandaag nog zo goed kennen. 
Als de muren konden praten, dan zouden zij samen met de 
schilderijen, foto’s en andere objecten vast en zeker een boei-
end verhaal vertellen. Dat denkt ook uitbater Bruno Chinitor 
in de aanloop naar die 500e verjaardag. Alleen weet hij niet 
meteen hoe hij al die rijkdom naar buiten kan brengen. 
Erfgoedcel Brugge denkt graag mee. 
 
Zo groeit het idee om het erfgoed van Café Vlissinghe als 
rode draad te nemen voor het programma tijdens het feest-
jaar. Die rode draad krijgt letterlijk vorm in een reeks kleine 
tentoonstellingen in de inkomhal van de herberg. Zes bete-
kenisvolle erfgoedobjecten staan er telkens gedurende twee 
maanden in de spotlights. De oude gastenboeken, die sinds 
1903 getuige zijn van de bekende en minder bekende bezoe-
kers die vanuit alle windstreken het café bezoeken, komen 
eerst aan bod. Het schilderij ‘De oude Teunis en zijn Wijf ’, met 
portretten van de mythische eerste eigenaars van Vlissinghe, 
staat symbool voor de vroegste geschiedenis van de herberg. 
De porseleinen bierkraan legt de link met het brouwersverle-
den. De krulbollen (die uiteindelijk gaaibollen blijken te zijn) 
vormen een uitnodiging om opnieuw oude volksspelen te 
introduceren. De drankbekers van het kunstenaarscollectief 
‘Kunstgenegen’ vertellen over de kracht van verenigingen en 
het artistiek verleden van het café. De oude spaarkas ten slotte 
staat symbool voor vergeten en vernieuwde cafétradities. 
Vertrekkend vanuit elk van deze objecten gaat een werkgroep 
aan de slag. In samenwerking met verenigingen, erfgoedin-

stellingen en andere geïnteresseerden werken zij activiteiten 
uit. Bij elk object hoort een causerie in de herberg; maar ook 
aanvullende tentoonstellingen, wandelingen, een bierde-
gustatie en een ‘cabaret artistique’ passeren de revue.

Samenwerken is de sleutel 

Als erfgoed de motor is, dan heb je nood aan goede bestuurders 
om telkens de juiste weg in te slaan. Voor die rol heb je men-
sen met uiteenlopende achtergronden en interesses nodig. 
Zij vormen de sleutels voor een gesmeerd project; ze zijn de lo-
pers die ook vele andere inhoudelijke deuren kunnen openen. 
‘500 jaar Café Vlissinghe’ kent een organische en wisselende 

Vlissinghe vertelt

Elke mini-expo in de inkomhal krijgt ook een filmpje met 
getuigenissen van cafébezoekers en bewoners van pak-
weg de laatste zestig jaar. Onder coördinatie van Erfgoed-
cel Brugge zijn zowel de interviews als de opnames en de 
montage het werk van vrijwilligers.

Het ankerpunt is Eric Gallet, stamgast met een passie voor 
filmen en handig met montageprogramma’s. Uitbater 
Bruno Chinitor wil graag een aantal van zijn voorgangers 
en oudere stamgasten aan het woord laten tijdens het 
feestjaar. Een lijst met getuigen wordt gemaakt. Een rits 
stamgasten is bereid om hen te interviewen. Erfgoedcel 
Brugge zorgt voor een initiatie mondelinge geschiedenis 
en ondersteuning. Stilaan rijpt het idee om de verhalen 
van de getuigen ook te koppelen aan de zes objecten en 
thema’s. Tegen januari 2015 is het eerste thema gemon-
teerd. Na de nodige feedback krijgen ook de andere film-
montages vorm. Het resultaat wordt gesmaakt, zowel in 

de herberg als via het internet. Op het slotfeest in decem-
ber krijgen alle stamgasten een compilatie van de filmpjes. 
Een mooi orgelpunt en een blijvende herinnering aan het 
voorbije jaar. En Eric, die biedt met plezier zijn montage- 
en opnamekunsten aan voor projecten in de toekomst.

Er zijn ook Jonas Geerardyn, cameraman van beroep en 
Matthias Desmet, beroepsfotograaf. Ze komen elkaar vaak 
tegen in het café. Waard Bruno speelt hierop in. Kunnen 
zij niet samen iets doen voor het feestjaar? Een inleidend 
filmpje maken bijvoorbeeld? Beiden komen samen met 
Erfgoedcel Brugge. Een scenario en plan van aanpak ko-
men op papier, scène voor scène. Alles wordt in een draai-
boek vastgelegd. Een groep vrijwilligers figureert met ple-
zier tijdens de opnames. Villa Bota, het medialab van het 
Brugs jongerencentrum Entrepot, zorgt voor de montage. 
Het stop-motionfilmpje wordt gebruikt tijdens de opening 
in januari, en leeft daarna via Facebook en YouTube voort.  

 ■ Foto links: dit prachtig werk van kunstschilder Antoon Joostens 
toont de groep van trouwe stamgasten (de zogenaamde 
Vlissingeois) rondom de figuur van Jacques De Meulemeester tijdens 
hun favoriete tijdverdrijf: krulbol op de oude baan in de tuin van 
het café. Dit pronkstuk uit 1880 hangt er nog steeds. Het geeft een 
unieke kijk op het caféleven en de stamgasten op het einde van de 
19e eeuw. © Cel fotografie Stad Brugge

 ■ Foto boven: van 1906 tot 1938 houdt Café Vlissinghe gastenboeken 
bij. In totaal bevatten ze zowat 10.000 namen van bezoekers. Enkele 
beroemde bezoekers uit binnen- en buitenland, zoals Constant 
Permeke en Marino Moretti, vinden hun weg naar het oudste café 
van Brugge en laten hun naam achter in de boeken.© Cel fotografie 
Stad Brugge
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participatie. In de loop van het jaar werken diverse personen, 
instellingen en verenigingen vanuit hun eigen interesse en ex-
pertise mee. Erfgoedcel Brugge treedt op als coördinator, mo-
tivator en bewaker van de programma-ontwikkeling. Tegelijk 
zoekt de erfgoedcel ook naar kansen en opportuniteiten in 
het eigen werkveld, door erfgoedinstellingen en -verenigin-
gen warm te maken voor het project. Op die manier wordt 
het feestjaar een mooi voorbeeld van kruisbestuiving, waar-
bij kennis en interesses worden gebundeld. En uit die nieuwe 
verbindingen groeien vaak ook latere engagementen in het 
project.
  
Zo verzorgt het Brugse Stadsarchief eerst een lezing rond 
de brouwersgeschiedenis van Vlissinghe, en biedt het later 
onderdak aan een tentoonstelling rond het fin-de-siècle-
kunstenaarsgezelschap ‘Kunstgenegen’. Aan de basis van 
die tentoonstelling ligt het onderzoek van een van de stam-
gasten. Een werkgroep met onder meer de erfgoedcel, het 
Groeningemuseum en het stadsarchief werkt het onderzoek 
verder uit tot een expo, waardoor het ganse feestjaar steunt 

op een steeds groeiende ketting van vrijwilligers en profes-
sionals die elkaar versterken vanuit hun eigen kennis en ge-
deelde passies. 

Wat goed is, heeft tijd nodig

Een oude wijsheid, maar in de praktijk vaak niet haalbaar. 
‘500 jaar Café Vlissinghe’ is hierop een uitzondering. We 
spreken dan ook liever van een traject dan van een pro-
ject. Want vanuit de keuze om de feestelijke activitei-
ten over een volledig jaar te spreiden en er ook bijna een 
jaar voorbereiding aan te wijden, krijgen heel wat ideeën 
de kans om te rijpen en zich ten volle te ontwikkelen.  
Ook voor een geslaagde communicatie is tijd een belangrijke 
factor. Voor ‘500 jaar Café Vlissinghe’ wordt niet gekozen voor 
eenmalige acties, wel voor klassieke communicatiemiddelen 
(flyers, folders, posters) in een steeds terugkerende stijl. We 
mochten ons ook in heel wat mond-tot-mondreclame verheu-
gen. Het consequent gebruik van de eigen Facebook- en web-
pagina’s van Café Vlissinghe, telkens aangevuld met talrijke 
foto’s van voorbije evenementen, blijkt de reeds bestaande ach-
terban te enthousiasmeren en deze ook verder uit te breiden.

Een ander voordeel van een activiteitenjaar is de mogelijk-
heid om ideeën en acties langzaam te laten doordringen. 
Dit maakt ook de kans op effectief engagement groter. 
Een treffend voorbeeld hiervan is de ‘kaartjesactie’, waar-
bij aan bezoekers van de herberg werd gevraagd om hun 
verjaardagswensen per post op te sturen en dus vanuit 
hun thuisland of reisbestemming een kaartje naar Café 
Vlissinghe te zenden. Dit allemaal in navolging van de 
vele binnen- en buitenlandse bezoekers die op het einde 
van de 19e eeuw hun sporen nalieten in de gastenboeken.  
Elke kaart krijgt een plaats in het café en op de 
Facebookpagina. Zo ontstaat een communicatieve en ludieke 
leidraad voor het feestjaar. Waar in het voorjaar de oogst nog 
mager is en de reacties op Facebook schuchter, blijkt het na-
jaar een grote hit. Zo wordt de kaartjesactie een eenvoudig, 
maar waardevol teken van verbondenheid tussen het café en 
zijn bezoekers.

 ‘500 jaar Café Vlissinghe’ kent een organi-
sche en wisselende participatie. In de loop 
van het jaar werken diverse personen, instel-
lingen en verenigingen vanuit hun eigen 
interesse en expertise mee. Erfgoedcel Brugge 
treedt op als coördinator, motivator en 
bewaker van de programma-ontwikkeling. 
Tegelijk zoekt de erfgoedcel ook naar kansen 
en opportuniteiten in het eigen werkveld, 
door erfgoedinstellingen en -verenigingen 
warm te maken voor het project. Zo wordt 
het feestjaar een mooi voorbeeld van kruis-
bestuiving, waarbij kennis en interesses 
worden gebundeld.

 ■ De rode draad voor ‘500 jaar Café Vlissinghe’ is een reeks mini-expo’s 
rond zes betekenisvolle erfgoedobjecten van het café. Deze kennen 
een sobere opstelling in de inkomhal, net voor het binnengaan van 
de gelagzaal. Het technisch atelier van Musea Brugge staat in voor 
de logistieke ondersteuning van de presentatie van bijkomende 
foto’s, video’s en panelen. © Musea Brugge

 ■ Op 28 augustus opent ‘Café Vlissinghe, de Kunst Genegen’, een 
gelegenheidstentoonstelling in het Brugse Stadsarchief rond het fin-
de-sièclekunstenaarscollectief ‘Kunstgenegen’ in Vlissinghe. Werken 
uit de Groeningecollectie, documentair erfgoed uit het Stadsarchief, 
bruiklenen uit Café Vlissinghe en veel privécollecties maken van deze 
expo een voorbeeldsamenwerking van hoe kruisbestuiving tussen 
de partners binnen één project tot mooie resultaten kan leiden.  
© Cel fotografie Stad Brugge

18 faro | tijdschrift over cultureel erfgoed | 9 (2016) 1



Praktijkvoorbeeld | Volkscafé

De ‘Orde van 500’

Tijdens ‘500 jaar Café Vlissinghe’ is de herberg de uitvalsba-
sis voor zowat elk initiatief. Dit heeft als groot voordeel dat 
er altijd al een basispubliek is: Bruggelingen en bezoekers uit 
binnen- en buitenland. Het feestjaar geeft een extra dimensie 
aan hun cafébezoek en lokt uiteraard ook een nieuw publiek 
naar de herberg.
  
Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het erfgoed ook na het 
feestjaar op verdere zorg en aandacht mag rekenen? Vanuit 
de eerste contacten met de stamgasten is duidelijk dat een 
groter besef van de erfgoedwaarde hen meer zin geeft om 
met het materiaal aan de slag te gaan. Binnen de werkgroep 
groeit dan ook het idee van een blijvende harde kern, die zich 
verder wil inzetten voor het erfgoed van Café Vlissinghe als 
Erfgoedcel Brugge niet meer de coördinerende partner is.
  
Zo ontstaat de ‘Orde van 500’. Bij de start van het feestjaar 
krijgt elke geïnteresseerde een lidkaart, met plaats voor drie 
stempels. Deze stempels kunnen bij elke activiteit verdiend 
worden. Een volle kaart is goed voor het lidmaatschap van 
de ‘Orde van 500’, die opgericht wordt op het einde van het 
feestjaar. Deze orde moet ook in 2016 en de volgende jaren 
het erfgoed van Café Vlissinghe verder in de kijker plaatsen 
door initiatieven te hernemen (de lezingenreeks, het krulbol-
toernooi), en door nieuwe projecten met andere partners uit 
te werken (de inventarisatie van het erfgoed, de restauratie 
van enkele objecten).

De eindbalans

Wanneer is een project nu geslaagd en hoe meet je dat suc-
ces? Bij ‘500 jaar Café Vlissinghe’ is duidelijk dat de gekozen 
werkwijze gezorgd heeft voor heel wat bezoekers en deelne-
mers die een jaar lang geboeid bleven. Zo groeide een hetero-
gene erfgoedgemeenschap rondom Brugges oudste herberg.
 
Voor Erfgoedcel Brugge was ‘500 jaar Café Vlissinghe’ een 
uitgelezen kans om een ondersteunende werking op te zetten 

DE VLISSINGHE KRULBOLCUP

Frank De Velder is lid van de Brugse heemkring Mau-
rits Van Coppenolle. Hij wil graag meewerken aan ’500 
jaar Café Vlissinghe’, want hij kent het café goed. Iede-
re week kan u hem in de tuin vinden, wanneer hij met 
de ‘Heavy Metals’ de petanquebaan onveilig maakt. 
Als lid van de werkgroep maakt hij kennis met Ho-
noré Chinitor, de vader van waard Bruno. Samen 
willen ze meer te weten komen over de krulbolge-
schiedenis van Vlissinghe. In het café hangt immers 
een prachtig schilderij uit 1880 waarop de toenma-
lige gasten fier poseren voor de verdwenen bolbaan. 
Samen met Erfgoedcel Brugge kloppen ze aan bij de Bel-
gische Krulbolbond en het VlaS (Vlaamse Traditionele 
Sporten vzw). En wat blijkt: de petanquebaan heeft maar 
een aantal kleine ingrepen nodig om te kunnen krulbol-
len. Er wordt naar geschikte bollen gezocht. De eerste 
tests smaken naar meer ... 

Waarom in de zomer geen toernooi organiseren, de Vlis-
singhe Krulbolcup? De werkgroep gaat opnieuw rond de 
tafel zitten. De Krulbolbond wordt gevraagd of ze enkele 
initiaties willen geven. En de promo voor de Vlissinghe 
Krulbolcup start. Het is een prachtige zomer. Stamgasten 
en toeristen verkennen het bollen en de baan. En ook het 
toernooi wordt een succes. De teams strijden twee volle 
dagen tegen elkaar. Uitbater Bruno diept speciaal een be-
ker op bij een van zijn oudere klanten, die hij mag over-
handigen aan de Westduinse Krulbolbolders. Dit vraagt 
om herhaling. Bij de uitreiking wordt meteen beslist om 
volgend jaar opnieuw een krulbolcup te organiseren.  
Een oude traditie is van onder het stof gehaald; een nieu-
we traditie is geboren.

 ■ Op 21 december sluit Café Vlissinghe zijn feestjaar vol erfgoed 
symbolisch af. Dit gebeurt met de oprichting van de ‘Orde van 500’, 
een verzameling enthousiastelingen die tijdens het feestjaar het 
erfgoed van Vlissinghe een warm hart toedroegen Op het slotfeest 
mogen zij plechtig hun naam op de oorkonde van de Orde schrijven. 
Een aandenken aan het voorbije project en tegelijk een aansporing 
om zorg te blijven dragen voor het erfgoed. © Andy McSweeney 
Photography

 ■ Tijdens WO II tovert de uitbater van Café Vlissinghe haar oude 
krulbolbaan om tot een moestuin voor extra proviand. Het is pas in 
de jaren 1980 dat er opnieuw een bolspel in de tuin wordt gespeeld, 
ditmaal petanque. Tijdens ‘500 jaar Café Vlissinghe’ verandert ca-
fébaas Bruno Chinitor die opnieuw in een multifunctionele nieuwe 
bolbaan die de burgemeester inhuldigt. Een oude traditie krijgt een 
nieuw leven. © Musea Brugge
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rond belangwekkend privaat erfgoed dat niet beheerd wordt 
door een instelling of organisatie die erfgoedzorg en -ont-
sluiting tot haar primaire taken rekent. In de praktijk bleek de 
kruisbestuiving met de collecties van Brugse erfgoedinstel-
lingen een van de grote troeven van dit traject. Zo was er de 
wisselwerking met de collecties van het Groeningemuseum 
voor de expo Kunstgenegen. Het Volkskundemuseum, de be-
waarplaats van de oude gastenboeken, voelde zich door onze 
samenwerking aangemoedigd om zelf in te zetten op het 
Brugse caféverleden. En het Brugse Stadsarchief stelde zijn 
collectie en kennis ter beschikking op verschillende momen-
ten doorheen het ganse jaar. 

Een dergelijke participatieve werking met een kleine actieve 
kern past ook perfect in een museale context of bij een ar-
chiefinstelling. De verhalen en objecten zijn er voorhanden. 
Een traject als ‘500 jaar Café Vlissinghe’ bewijst dat vanuit 

een doorgedreven visie, een concreet doel en heel wat tijd 
en geduld mensen vanuit erg diverse hoeken samen een 
gemeenschappelijk doel kunnen bereiken. Een investering 
dus die de moeite waard is om te integreren in bestaande 
erfgoedwerkingen. 
 
Alle programma’s, zaalteksten, getuigenissen en filmpjes 
zijn online beschikbaar via www.cafevlissinghe.be/500.

 

Het feestjaar door de ogen van de cafébaas 

Bruno Chinitor is uitbater van Café Vlissinghe. Terugblik-
kend geeft hij toe dat hij de rijkdom van het erfgoed van 
zijn café had onderschat. Niet alleen naar inhoud, maar 
ook naar mogelijkheden. Het doet Bruno plezier dat zijn 
café geregeld volstroomde voor een activiteit of evene-
ment, en dit telkens met een warme en bijzondere sfeer.

Het feestjaar leverde niet alleen nieuwe kennis en inzichten 
op, maar ook veel onverwachte ontmoetingen. Vers bloed, 
nieuwe klanten en oude bekenden. Nu is iedereen ook ver-
enigd in de ‘Orde van 500’, die hen hopelijk ook in de toe-
komst naar zijn café zal brengen voor een drankje en een 
vleugje erfgoed. Bedoeling is alvast dat de orde elk jaar in 
december samenkomt. Daarbij hoort ook de hernieuwde 
traditie van het ‘kazakken met haring’ eten, die dankzij ster-
renchef Geert Van Hecke van De Karmeliet – ook een stam-
gast trouwens – een ware make-over heeft gekregen.

Bij Bruno overheerst een gevoel van trots, omwille van alle 
aandacht en complimenten van bezoekers die tijdens het 
jaar zijn langsgekomen. Maar ook omdat hij ‘zijn’ erfgoed 
nu eens niet enkel in het café, maar ook op mooie ten-
toonstellingen in het Stadsarchief en het Volkskundemu-
seum zag schitteren.

Het feestjaar is voor Bruno dus zeker geen eindpunt. Er zijn 
ook heel wat blijvende resultaten. Zo is er de ‘Vlissinghe-
indoortour’ op de Brugse stadsapp ‘Xplore Bruges’, alsook 
de aangepaste menukaarten waarin stukjes geschiedenis 
zitten verweven. De verhalen van de oude stamgasten en 
uitbaters zijn vereeuwigd op een dvd, en in de tuin kan u 
voortaan krulbollen. Kers op de taart is uiteraard de ‘Orde 
van 500’, die het rijke erfgoed koppelt aan een veelbelo-
vende toekomst.

Lieven De Visch was van 2010 tot 2015 actief bij Erfgoedcel Brugge. Hij coördineerde er 
onder meer het tentoonstellingsproject ‘Snapshot’ en het project ‘500 jaar Café Vlissinghe’. 
Als adjunct-conservator van het Bruggemuseum werkt hij nu mee aan de herinrichting van 
het Gruuthusemuseum. De auteur dankt Lothar Casteleyn en Ina Verrept van Erfgoedcel 
Brugge.

 ■ Het huidige interieur kent zijn oorsprong in de 2e helft van de 19e eeuw. Dan besluit Jacques De Meulemeester, eigenaar van Vlissinghe en brou-
wer van het naburige ‘Den Arend’ (later Aigle-Belgica), het reeds erg bekende estaminet een nieuw elan te geven. Zoon Léon gaat verder op de 
ingeslagen weg en vormt Vlissinghe om tot het café dat we vandaag kennen. © Cel fotografie Stad Brugge
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