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Café Vlissinghe in de Blekersstraat is één van Brugges oudste herbergen. Al sinds 1515 vinden 
we sporen terug van deze bijzondere Brugse plaats. Met 500 jaar Café Vlissinghe viert het café 
dit jubileum en gaat ze op zoek naar de sporen van haar rijke geschiedenis en erfgoed.

Een kantelpunt ligt hier op het einde van de 19de eeuw. De periode van het volkse Brugge. 
Maar ook de tijdsgeest van de belle époque, waarbij kunst een belangrijke plaats had in de 
meer liberale bourgeois-kringen. Net op dat moment komt Café Vlissinghe in handen van 
brouwerij Den Arend.

Jacques De Meulemeester zag wel potentieel in dit “van ouds gekende en welgekalante estaminet”. 
Onder zijn zoon Léon sloeg Café Vlissinghe in 1869 definitief een nieuwe weg in: hij vormde 
het om tot een kunstcabaret naar de smaak van nieuwe klanten, liefst uit de bourgeoisie-
middens en artiesten milieus. 

Café Vlissinghe werd een verzamelplaats van de Brugse kunstscène en zo dus ook de kunst 
genegen. Kunstschilder Antoon Joostens (1820-1886) behoorde er tot de ‘Vlissinghois’, de 
groep van actieve stamgasten gevormd onder Jacques De Meulemeester. Hij vereeuwigde het 
decor van Vlissinghe en zijn iconische bolbaan. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 
portretteerde hij Jacques De Meulemeester. Beide werken sieren tot vandaag het café. 
Ook schilder Flori Van Acker (1858-1940) bezong de sfeer van het café in een lied en 
vereeuwigde het interieur van de herberg op aquarel.

Geen toeval dat Café Vlissinghe een grote aantrekkingskracht had op het artistieke fin-de-
sièclepubliek in de periode. Tussen pint en penseel verwelkomde Vlissinghe ‘de Kunst’ in 
haar omgeving en vormde ze de uitvalsbasis voor een bijzonder collectief dat zich daar 
kwam vestigen: Kunstgenegen.

1. Aquarel van Flori Van Acker, Vlissinghe in 1887, 
Collectie Café Vlissinghe

2. Portret van Jacques De Meulemeester door 
Antoon Joostens, 1855, Collectie Café Vlissinghe

3. De bolbaan van Vlissinghe in 1880 door 
Antoon Joostens, Collectie Café Vlissinghe
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1894	 11 maart:	Oprichting	Kunstgenegen.	
	 17 juni:	In	herberg	Batavia	op	Sint-Gillis	opent	de	eerste	tentoonstelling.	
	 Schenking	van	zijden	vaandel.

1895	 17 juni:	Kunstgenegen	opent	haar	tweede	tentoonstelling	in	de	Orgelzaal	
	 op	de	Muntplaats.	
	 8 september:	Bij	Kunstgenegen	houdt	men	een	voordracht	over	De	volgelingen	
	 van	Memling.	
	 13-14 oktober:	In	herberg	Batavia	viert	de	kring	haar	voorzitter	Gabriël	Thomas.

1896	 9 april:	Alfred	Van	Neste,	mede-oprichter	van	Kunstgenegen,	wint	de		 	 	
	 ontwerpwedstrijd	voor	de	postzegel	naar	aanleiding	van	de	wereldtentoonstelling	
	 in	Brussel	in	1897.	
	 9-23 augustus:	Baron	Ruzette	opent	de	derde	tentoonstelling	in	de	Orgelzaal.

1897	 April:	Kunstgenegen	verhuist	definitief	naar	haar	Museetje	in	Café	Vlissinghe.	
	 8-22 augustus:	De	vierde	tentoonstelling	in	de	Orgelzaal,	gepaard	met	een			 	
	 affichewedstrijd,	uitgeschreven	door	Léon	de	Meulemeester.	
	 7 september:	In	Oostende	wordt	Emiel	Bulcke	gevierd	als	laureaat	van	
	 de	Brusselse	academie.		
	 26 oktober:	Kunstgenegen	viert	de	primussen	van	de	Academie	in	Hôtel	du	Sablon.

1898	 Maart:	Kunstgenegen	viert	Edmond	Van	Hove	en	Louis	Delacenserie	naar	aanleiding	
	 van	hun	opname	bij	de	Leopoldsorde.	
	 14-28 augustus:	De	vijfde	tentoonstelling	vindt	plaats	in	de	Orgelzaal.	
	 27 november:	De	kring	viert	stichtend	lid	Victor	De	Loose	met	zijn	aanstelling	als		 	
	 leerkracht	aan	de	Academie.

1899	 11 maart:	Kunstgenegen	viert	haar	lustrum	met	speciale	aandacht	voor	haar	ereleden.	
	 17 september-1 oktober:	zesde	tentoonstelling	in	de	Orgelzaal.	Op	1	oktober	viert		 	
	 men	ook	de	winnaars	van	de	Academie	met	toespraken	en	een	concertje.

1900	 Herinrichting	van	het	Museetje.	
	 21 mei:	Architect	en	academieleerkracht	Karel	De	Wulf	wordt	mede	
	 door	Kunstgenegen	gehuldigd	als	ridder	in	de	Leopoldsorde	
	 2-24 december:	De	zevende	tentoonstelling	vindt	plaats	in	de	Foyer	
	 van	de	Stadsschouwburg.	

1901	 8 april:	Gaston	Sévrette	geeft	binnen	Kunstgenegen	een	lezing	met	geprojecteerde		 	
	 beelden	over	kunst	in	het	leven.	
	 juli:	Kunstgenegen	loopt	met	verschillende	banieren	mee	in	de	optocht	naar	
	 het	gedenkteken	voor	Hendrik	Pickery	aan	de	vesten.

1902	 26 januari:	Kunstgenegen	organiseert	het	tweede	Academisch	Feest	in	de	wandelzaal			
	 van	de	Stadsschouwburg.	Onder	de	naam	Kring der Tien splitst	een	groep	zich	van		 	
	 Kunstgenegen	af.	
	 21 december:	Kunstgenegen	organiseert	het	derde	Academisch	Feest	met	een	concert			
	 en	bal.	Kort	daarna	bezoekt	Gouverneur	graaf	C.	d’Ursel	het	lokaal	van	Kunstgenegen.

1905	 11 maart:	Vlissinghe	is	opnieuw	het	decor	voor	een	uitgebreide	muziekavond	met		 	
	 werk	van	onder	meer	Hendrik	Waelput,	georganiseerd	door	Kunstgenegen.

1906	 12 mei:	Gabriël	Thomas	geeft	in	Café	Vlissinghe	een	lezing	over	de	Vesuvius.

1913	 13 oktober:	Kunstgenegen	loopt	mee	in	de	grote	optocht	voor	primus	René	De	Pauw.

1914	 Tijdens	de	Grote	Oorlog	is	het	stil	rond	Kunstgenegen	en	de	kring	lijkt	de	oorlog	ook		 	
	 niet	te	hebben	overleefd.

1918	 31 augustus: Arthur	Vrielynck	komt	tijdens	het	schilderen	om	het	leven	bij	een	
	 bombardement	aan	het	Zuidervaartje.

Kunstgenegen, 1894-1918
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‘Wij heten en wij zijn 
de Kunst Genegen’
 
“Wij heten en wij zijn de ‘Kunst genegen’ en zullen dat ook blijven, 
totdat wij haar bevorderen kunnen. Wij zijn als jonge takken van den 
machtige boom, die zijne glorieschaduw over Vlaanderen werpt en 
hebben het goede vertrouwen, dat wij ook eens boompjes zullen worden.” 
(Brugsche Beiaard, 7 juli 1894)

Met deze woorden schonk Gabriël Thomas (1869-1929) de 
zijden vlag van Kunstgenegen, drie maanden na de oprichting 
van het genootschap op 11 maart 1894. Hij leek te verwijzen 
naar de andere Brugse oudleerlingen kring, Takjes worden boomtjes. Thomas was de eerste 
en meteen ook de enige voorzitter van het genootschap Kunstgenegen. Op de groepsfoto van 
enkele jaren later, genomen in de tuin van herberg Batavia, is hij zoals steeds centraal gezeten, 
omringd door de andere leden.

Thomas kreeg de hulp van vice-voorzitter Victor De Loose en secretaris Louis Van Hollebeke. 
Deze laatste omschreef het doel van de kring als “…de leden primussen, op behoorlijke wijze, 
aanmoediging te geven, ten einde hen aan te wakkeren de zo moeilijke baan der Kunst met onwankelbare 
standvastigheid te betreden, en door noeste vlijt het hunne bij te dragen tot het opbouwen van den 
kunstroem onzer geboortestad.” 

Kunstgenegen verzamelde (oud-)leerlingen van de Brugse Academie voor Schone Kunsten. 
Met de directeurs van die academie, architect Louis Delacenserie en, vanaf 1910, kunstschilder 
Flori Van Acker, had de kring dan ook een goed contact. Leden zoals Victor De Loose, Charles 
Poupaert en Jef Van de Fackere gaven ook les aan de Academie. 

Na een succesvol eerste decennium splitste zich rond 1902 een deel van Kunstgenegen af onder 
naam de naam Kring der Tien of Cercle des X. Toch bleef de groep tot de Eerste Wereldoorlog actief 
in de Brugse cultuurscène, onder meer dankzij de samenwerking met het Syndicaat der Brugse 
Drukpers, een soort van belangenvereniging van dagbladschrijvers, opgericht in maart 1902.
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1. Groepsfoto van Kunstgenegen in de tuin 
van zaal Batavia op Sint-Gillis, 1895, 
Collectie ere-notaris P. Thomas

2. Directeur Flori van Acker en de 
leerkrachten van de Brugse Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten, waaronder 
(voormalige) Kunstgenegen-leden, Georges 
De Sloovere, Victor De Loose, Charles 
Poupaert en Jef Van de Fackere, oktober 
1918, Collectie Stadsarchief Brugge

3. Foto van het portret van Gouverneur 
Charles d’Ursel, ca. 1902, 
Collectie Café Vlissinghe
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Thuishaven: Café Vlissinghe
 
Aanvankelijk kwam Kunstgenegen samen in de wijk Sint-Gillis, in herberg Batavia. 
Vervolgens in het ambachtshuisje van de Korenwegers in de Braambergstraat. Vanaf april 
1897 kreeg Kunstgenegen een zaaltje ter beschikking in Café Vlissinghe en vond ze er haar 
vaste stek.

Café-eigenaar Léon De Meulemeester liet zelfs een erker bijbouwen met het wapen 
van de Academie in de consoles. In de vorm van postkaartjes pronkte hij graag met de 
gezelligheid van het zogenaamde ‘Museetje’: de Vlaamse zitkeuken, met Leuvense stoof 
en een enorme hoeveelheid huisraad. Daartussen ook de groene keramieken bierpotten 
van Kunstgenegen. “…er gaat eene ruime teug in die potten!” merkte het Brugse tijdschrift Kunst 
op. Aanvankelijk stond op de schouwmantel bierkoning Cambrinus geschilderd, naast 
een bierton van huisbrouwer Den Arend, later Aigle-Belgica. Na 1899 richtte de vereniging 
het zaaltje heel wat soberder in. Naast een aantal Vlaamse zegswijzen op de lambrisering, 
pronkt sindsdien op de schouw het academiewapen en de spreuk Uyt Jonsten Versaemt of 
‘uit plezier bijeen’.

Café Vlissinghe zorgde niet alleen voor onderdak, maar ook voor inspiratie. Al voor 1897 
kozen leden van Kunstgenegen zoals vice-voorzitter Victor De Loose en Jef Van de Fackere 
voor Vlissinghes interieur of bolspelers als onderwerp van hun schilderijen, een keuze 
die later nog vaak zou terugkeren. Ook academiedirecteur Flori Van Acker verwerkte 
de gelagzaal van het café in enkele van zijn aquarellen. Schrijvers wisten Vlissinghe 
eveneens te appreciëren. In 1905 koos auteur en liberaal politicus Aldemar C. Van der 
Cruyssen (1836-1926) voor Café Vlissinghe als decor van zijn novelle Fortuin : zedeschetsen 
uit het hedendaagsche leven (1905). De eerste regels van zijn beschrijving van de kroeg 
herinneren aan de historische wortels van de Brugse Academie, die cafébezoekers vanuit 
de Blekersstraat konden zien.
 

 

1. Bierkruiken van Kunstgenegen, ca. 1897, 
Collectie Café Vlissinghe

2. Het Museetje na de renovatie door Kunstgenegen, ca. 1900, 
Collectie Stadsarchief Brugge

3. Fragment uit Fortuin : zedeschetsen uit het hedendaagsche leven 
van Aldemar C. Van der Cruyssen, 1905, 
Collectie Universiteit Gent

1

2

3

8



Eén kring van velen 
in een levende stad

“Te Brugge bestaat de hedendaagsche kunstbeweging dan ook in sterkere mate en met meer 

oorspronkelijkheid, dan in welke andere stad van België. Dat getuigen de talrijke mannen die op elk 

kunstgebied den naam van Brugge op den voorrang doen schitteren, dat getuigen de straten der stad 

die door aanhoudende en kunstige gevelherstellingen een uitzicht verkrijgen dat volstrekt enig is in 

zijn aard; de aangroeiende bijval dien de verhevene concerten van de stedelijk muziekschool jaarlijks 

inoogsten, de kunstentoonstellingen die regelmatig met veel welgelukken geopend worden door den 

verdienstelijken “Adriaen Willaertskring” door de maatschappeijen “Kunstgenegen” en “Taksjes worden 

Boompjes”, alsook door den “Cercle Artisitque” bewijzen ook het krachtvolle kunstleven van Brugge.” 

(Kunst, 1898, p. 70)

Uit dit citaat naar aanleiding van een artikel over de Brugse kunstenaar en 

academieleerkracht Edmond Van Hove in het Britse kunstblad The Artist mag blijken dat 

de Brugse fin-de-sièclekunstscène alles behalve dood was. Kunstgenegen staat dan ook in het 

lange rijtje van Brugse genootschappen voor beeldende kunst uit die periode, elk met hun 

vaste stek in de herbergen van de stad. 

Oud-leerlingen van de Academie konden sinds 1887 al terecht bij Takjes worden boomtjes 

in estaminet Sint-Ivo bij de Sint-Salvatorskathedraal. In 1894 zag, naar Parijs’ voorbeeld, 

De Zwarte Kat het levenslicht in een café in de Langestraat. De Cercle Artistique Brugeois of 

Brugsche Kunstkring was sinds haar oprichting in 1878 een vaste waarde met drukbezochte 

- zij het betalende - tentoonstellingen. Ook de Adriaen Willaertskring, gesticht in 1891 

door Hendrik Van Hulle, en de meer openlijk verzuilde instellingen zoals het katholieke 

Davidsfonds en het liberale Van Gheluwegenootschap en Willemsfonds verzorgden succesvolle 

kunst-en nijverheidstentoonstellingen en concerten. In 1897 stichtte Edmond Van Hove 

de West-Vlaamse afdeling van het Kunstverbond der Vlaanderen waarvan de Gentse afdeling 

Emile Claus (1849-1924) als voorzitter had.

Tussen al deze kringen lijken meer bruggen dan muren te hebben bestaan. Sprekers zoals 

Julius en Maurits Sabbe en Medard Verkest, maar ook musici zoals Edward Danneels en 

de vele Brugse kunstenaars waren bij meerdere van deze kringen welkom. Ondertussen 

profileerde Kunstgenegen zich, onder meer door haar lokaal in Vlissinghe en het Nederlands 

als voertaal, als een uitgesproken Vlaamse kring. In die taal sprak Gabriël Thomas Emiel 

Bulcke toe in Oostende tijdens zijn primusviering, tot grote vreugde van de Vlaamse pers.

“Kunstgenegen beduid even vaderlandsliefde” klonk het op het primusfeest voor Alfred Vienne, 

dat samenviel met een elf juliviering. Architecturaal verdedigde de kring de Vlaamse 

bouwtrant. Dat alles hield de Franstalige pers niet tegen uitvoerig en enthousiast over 

het genootschap te berichten, in het bijzonder die van liberale strekking. Mogelijk onder 

invloed van Thomas als voorzitter en de linkse oriëntatie van velen onder de Vlissingheois 

lijkt Kunstgenegen immers een meer liberale strekking te hebben gehad. Dit verklaart ook de 

lovende en opbouwende kritieken in liberale kranten zoals Het Laatste Nieuws en Le Petit Bleu 

du Matin, alsook het bezoek aan het Museetje door de Gentse liberale studentenvereniging 

in 1906. Van in het begin onderlijnde Kunstgenegen graag het gratis karakter van haar 

tentoonstellingen, vooral in tegenstelling tot de meer elitaire Cercle Artistique Brugeois. De 

kring in Vlissinghe ijverde ook voor de gratis toegang tot de Brugse musea voor het volk. 

1

2

1. Zelfportret van primus en lid van Kunstgenegen 
Emiel Bulcke, 1896, Collectie Café Vlissinghe

2. Prent voor de Nijverheidstoonstelling die de 
Adriaen Willaertskring in de marge van de grote 
Primitievententoonstelling organiseerde, 1902, 
Collectie Stadsarchief Brugge
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De activiteiten van 
Kunstgenegen

Kunstgenegen zag de ondersteuning van jonge 
kunstenaars als haar belangrijkste plicht. Veel van 
haar activiteiten stonden daarom in het teken van 
dit opkomend talent. Jaarlijks kregen zij de kans hun 
schilderijen, aquarellen, tekeningen, sculpturen, 
bouwplannen en decoratiestukken te tonen in 
kleinschalige tentoonstellingen of salonnets. Over 
haar activiteiten berichtte ze aanvankelijk via de 
Brugse pers, met mededelingen voor leden in het 
liberale Burgerwelzijn. Na een geïmproviseerde eerste 
editie in de herberg Batavia exposeerde de kring 
van 1895 tot 1899 in de orgelzaal op de Muntplaats. 
Van de tentoonstelling van 1896 is een zeldzame 
foto bewaard. De meest omvangrijke Kunstgenegen 
tentoonstelling, in 1900, ging door in de foyer van 
de stadsschouwburg. Hoewel de Brugse en nationale 
pers steevast benadrukten dat de bezoekers er geen 
grote meesterstukken moesten verwachten, en 
ondanks het bescheiden opzet - vaak liet men zelfs 
na een catalogus te publiceren - was de pers meestal 
enthousiast over de kwaliteit van de jonge garde en 
hun verwezenlijkingen.

Kunstgenegen organiseerde rond de eeuwwisseling ook 
de eerste drie zogenaamde Academische feesten. Net 
zoals bij de recitals in Café Vlissinghe maakte ook hier 
muziek inherent deel uit van het avondprogramma. 
Voorts werden sprekers uitgenodigd voor lezingen over 
kunstgeschiedenis.

Bovenal vond Kunstgenegen het belangrijk om de Brugse traditie van primussenfeesten in 
stand te houden. Een strijdpunt waar ook Flori Van Acker voor te vinden was. Met grote 
triomfbogen, vuurwerk en muziek vierde men de Brugse winnaars van de eerste prijzen 
aan de academies van het land. Ook wanneer prominenten uit de Brugse kunstscène 
successen boekten zoals aanstellingen in een academie of het verkrijgen van eretekens, 
was Kunstgenegen van de partij, net als bij postume eerbewijzen aan kunstenaars zoals 
beeldhouwer Hendrik Pickery.

1. Uitnodiging van de hand van Jules Fonteyne voor 
een muziekavond georganiseerd door Kunstgenegen en 
het Syndikaat der Brugse Drukpers, ca. 1900, 
Collectie Stadsarchief Brugge

2. De stoet van het primusfeest voor René De Pauw op 13 oktober 
1913 komt uit de Ezelstraat gewandeld. Tussen de vlaggen 
pronkt ook die van Kunstgenegen, Collectie Stadsarchief Brugge
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De Kunsten Genegen,
café artistique Flessinghe
 
Dat Café Vlissinghe de (schilder)kunst reeds genegen was voor de komst van de kring met 
die naam, mag blijken uit de werken van Antoon Joostens (1820-1886) die er de muren 
sieren. Ook andere Brugse kunstenaars kwamen er frequent over de vloer, aangespoord 
door de artistieke interesses van eigenaar Léon De Meulemeester. 

Twee belangrijke laat 19de-eeuwse Brugse schilders hadden een band met Kunstgenegen en 
hun café, hoewel geen van de heren ooit lid was van de kring. Als academieleerkracht had 
Edmond Van Hove (1851-1913) een belangrijke invloed op zijn leerlingen. Een studie van 
een oude vrouw door Van Hove, vergelijkbaar met het portret van zijn schoonmoeder, sierde 
het Museetje in Vlissinghe. Zijn typische historische genrestukken die het alledaagse leven 
uit de zestiende eeuw herschiepen, hadden ook hun invloed bij Kunstgenegen. 

Flori Van Acker (1858-1940) kon Kunstgenegen dan weer appreciëren omwille van hun inzet 
voor de primussen en andere oud-leerlingen. Als academiedirecteur en één van de meest 
actieve kunstschilders en affichekunstenaars uit het Brugge van rond de eeuwwisseling, 
kwam Van Acker ook dikwijls over de vloer in Café Vlissinghe. Zijn diptiek Meebrug onder 
de sneeuw - Minnewater met smeedwerk door Kunstgenegen-lid Julien Van den Abeele kende 
succes op de Chicago World Fair in 1893.

Brugse kunst 
in Brussel beoordeeld
 

Flori Van Acker (schilder) en Juliaan Van 
den Abeele (kunstsmid), opstelling van 
het diptiek Meebrug onder de sneeuw - 
Minnewater, Chicago World Fair, 1893, 
Uit: Guillaume Michiels, De Brugse school

De onderstaande tentoonstellingsrecensie verscheen op 10 juni 1895 in de Brusselse liberale 
krant Le Petit Bleu du Matin. Over Kunstgenegen werd immers niet alleen geschreven in de 
Brugse pers. Ook (overwegend liberale) nationale kranten, zoals Het Laatste Nieuws, berichtten 
over de kring. Le Petit Bleu ontstond in hetzelfde jaar als Kunstgenegen en was vernieuwend 
als geïllustreerd ochtendblad. Hun uitgebreide recensie over de tweede tentoonstelling van 
het Brugse kunstgenootschap in 1895 was opvallend positief. Mogelijk trok vooral Hendrick 
Noreildes borstbeeld van een jongen met papieren hoedje onder de titel Le petit bleu hun 
aandacht. G. Berardi (1849-1926), directeur van de moederkrant L’Indépendance, voegde het 
beeldhouwwerk uiteindelijk toe aan zijn kunstverzameling. Le Petit Bleu recenseerde nog 
twee andere tentoonstellingen van Kunstgenegen, in 1896 en 1898.

Recensie uit: Le Petit Bleu du Matin, 
10 juni 1895
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Nog het meest van al springt de afwezigheid van grotere namen uit de Brugse fin-de-
sièclekunstgeschiedenis in het oog. Zoals La Patrie het naar aanleiding van de grote 
zevende tentoonstelling in 1900 stelde: “Point de grands noms au catalogue. Point de 
maîtres renommés attirent l’attention générale.” Hoewel de link tussen Kunstgenegen als 
oud-leerlingengenootschap en Flori Van Acker als academiedirecteur en bezoeker van 
Vlissinghe duidelijk is, net als die met Edmond Van Hove als leerkracht, ontbreken in 
de documenten en tentoonstellingscatalogi van Kunstgenegen de namen van Charles 
Rousseau (1862-1916), Emile Rommelaere (1873-1961), Louis Reckelbus (1864-1958), Frank 
Brangwyn (1867-1956) en andere bekende alumni van de Brugse academie en leden van 
de zogenaamde Brugse school rond de eeuwwisseling. Zij stelden, net als Van Hove en 
Van Acker, wel tentoon bij de andere kunstgenootschappen zoals het Kunstverbond der 
Vlaanderen. Keer op keer onderlijnde de Brugse pers dan ook het kleinschalige karakter 
van de kring met beloftevolle debutanten en jongelingen als leden.

 

De schilderkunst 
genegen
 

Als (oud-)leerlingen van de Brugse Academie 
mag het niet verwonderen dat de leden van 
Kunstgenegen in de eerste plaats de typische 
Brugse thematiek in hun schilderijen 
verwerkten. Stadszichten, kantwerksters en 
volkse interieurs behoorden tot hun populairste 
onderwerpen.

Binnen Kunstgenegen was de aanvoerder 
van de kunstschilders kandidaat-notaris 
Gabriël Thomas (1869-1929). Thomas was 
een begenadigd schilder van typisch Brugse 
genrestukken en stadszichten en tekende 
talloze portretten. Zijn huwelijksreis in Italië in 1898 leveren hem enkele Italiaanse 
types op die hun weg naar de tentoonstelling vonden, alsook een zicht op de Vesuvius 
in aquarel. In mei 1906, kort nadat de beruchte vulkaan van zich liet horen met een 
moordende uitbarsting, gaf Thomas er in Vlissinghe een lezing over. In de pers konden 
zijn kunstwerken op veel bijval rekenen en ook binnen Kunstgenegen werd de voorzitter 
meermaals gevierd. Daarnaast was Thomas ook actief binnen het Willemsfonds en later, 
in de jaren 1910, in de mutualiteit Kunst, die samenkwam in Café Charlemagne 
in de Kuiperstraat.

Een groep weinig bekende Brugse 
jongens uit de jaren 1870 

Geen café zonder bier, geen kring zonder leden. De prosopografie of groepsbiografie van 
de leden van Kunstgenegen toont een aantal duidelijke karakteristieken. Ten eerste vallen 
bij het bekijken van de groepsfoto de snorren, baarden en sikken op: Kunstgenegen was een 
mannenclub. Dit is ook eenvoudig te verklaren, aangezien de Brugse academie van waaruit 
haar leden voortkwamen enkel jongens opleidde. Eén van die mannen bij Kunstgenegen, 
kunstschilder Jef Van de Fackere, zou daar in zekere zin verandering in brengen. Hij 
stichtte immers als leerkracht aan de Brugse academie, waar hij Hendrick Van Hulle in 
1904 opvolgde, in 1918 een afdeling voor meisjes in het dagonderwijs. Op dat moment was 
Kunstgenegen echter al een afgesloten hoofdstuk in de Brugse kunstgeschiedenis. 

Ten tweede valt op dat zowat alle leden in de jaren 1870 het levenslicht zagen, wat maakt 
dat zij jong afgestudeerden waren bij de oprichting van Kunstgenegen in 1894. Enkel 
voorzitter Thomas had een andere voordeur, aangezien hij in 1869 geboren was. Het bestuur 
werd pas in 1914 verjongd, wanneer de in 1892 geboren Alfons Annys, Louis Van Hollebeke 
verving als schrijver. 

Uiteraard ging het, als (oud-)leerlingen van de Brugse academie, vooral om Brugse 
kunstenaars. De academie in Brugge was echter een aantrekkingspool voor de hele 
provincie West-Vlaanderen en ook binnen Kunstgenegen waren enkele niet-Bruggelingen 
actief. Zo geldt de Oostendse schilder Emiel Bulcke als een voornaam lid en stelde Hendrik 
Noreilde (1872-1958), Kortrijkse beeldhouwer, werk tentoon tijdens en na zijn korte 
studietijd in Brugge. 

Groepsportret van Kunstgenegen in de tuin van Vlissinghe 
voor het Museetje, ca. 1900, Collectie Café Vlissinghe

Georges De Sloovere (Brugge, 1873-1970), 
Bomen, z.d., Groeningemuseum, Brugge
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Grafiek uit eigen kring

Uiteraard waren het de leden van Kunstgenegen zelf die het grafisch werk voor de kring 
op zich namen. Kunstgenegen had dan ook heel wat grafisch talent in huis. Schilder en 
graficus Jules Fonteyne (1878-1964) verzorgde heel wat van het drukwerk voor Kunstgenegen 
in een eigen variant op de Art Nouveau. Eén van zijn prenten riep de bezoekers van 
Vlissinghe op het gastenboek te tekenen en zijn briefhoofd verscheen bovenaan de officiële 
correspondentie. Daarnaast stelde hij bij de kring ook prenten tentoon, waaronder 
het portret van zijn vader en enkele prenten van dieren.

Hoewel Arthur Van Neste (1874-1969) Brugge al snel omruilde voor Antwerpen, bewees 
ook hij er zijn kunnen als illustrator en prentmaker. Zo toonde hij in 1895 de originele 
getekende illustraties voor het boek De Gouden Vlinder van de Brugse poëet Hendrik De 
Marez. Deze roman-legende vertelt het liefdesverhaal van Alies en Godfried tijdens de 
invallen van de Noormannen in Vlaanderen en toont “die onbestemdheid der middeleeuwen”, 
aldus een recensie in Het Belfort uit 1896.

Wanneer Café Vlissinghe-uitbater Léon De Meulemeester in 1897 een affichewedstrijd met 
een tiental deelnemers uit Kunstgenegen uitvaardigt, komen Van Neste en Fonteyne als 
respectievelijk laureaat en vice-laureaat uit de bus.

Vice-voorzitter Victor De Loose (1871-1920) was van beroep meester-schoenmaker, alsook 
leraar lijntekenen aan de Brugse academie onder Flori Van Acker. Als kunstenaar blonk De 
Loose uit in interieurschilderijen, waarvan hij er steevast enkele op de tentoonstellingen 
van Kunstgenegen had hangen.

Een andere vaste waarde was Arthur Vrielynck (1877-1918), een impressionistisch 
stadszicht- en landschapsschilder. Rond 1909 verhuisde het gezin Vrielynck-Wenmaekers 
naar de Blekersstraat, en werd zo buren van Café Vlissinghe. Op het einde van de Eerste 
Wereldoorlog kwam Vrielynck tragisch aan zijn eind bij een luchtbombardement terwijl hij 
aan het Zuidervaartje zat te schilderen.

De Brugse schilder Georges De Sloovere (1873-1970) stelde aan het begin van zijn lange 
loopbaan meermaals bomenzichten en ander werk tentoon op de Kunstgenegen salonnets. 
Vanaf 1917 onderwees De Sloovere tekenen naar het plaaster aan de Brugse Academie. 
Daar was sinds 1904 ook Jef Van de Fackere (1879-1946) lid van het lerarenkorps. Van de 
Fackere oogstte bij Kunstgenegen succes met zijn pastels en portretten van prominente West-
Vlamingen, zoals schrijver Julius Sabbe.

Over Louis Van Hollebeke is weinig geweten, behalve dan dat hij de pen vasthield 
bij Kunstgenegen en schilderijen tentoonstelde op hun salons. Hij was ook elders actief 
in het Brugse kunstleven en organiseerde in 1908 mee de Artis tentoonstelling. 
In 1914 nam glazenier Alfons Annys (1892-1972), zoon van een glasschilderfamilie, 
het schrijverschap over.

 

De beeldhouwers van Kunstgenegen

Op de salonnets van de kring waren naast schilderijen ook beeldhouwwerken te 
bezichtigen. Kortrijkzaan Hendrik Noreilde (1872-1958) studeerde slechts kort aan de 
Brugse Academie, waar hij lessen volgde bij de beeldhouwers Hendrik en later Gustaaf 
Pickery. Tijdens zijn verdere studies aan de academies van Antwerpen en Brussel en 
zijn verblijf in Parijs rond 1900 bleef hij echter zijn beeldhouwwerken opsturen naar 
Kunstgenegen. Nadat Noreilde op 30 juli 1894 namens de (oud-)leerlingen van de Brugse 
Academie de lijkrede uitsprak voor zijn leraar, Hendrik Pickery, stelde hij in 1895 bij 
Kunstgenegen een portret in bas-reliëf van deze bekende Brugse beeldhouwer tentoon. 
Noreildes portretmedaillons van August De Roeck en Désiré Willaert sierden het Museetje in 
Vlissinghe. Beeldhouwer René Raoux toonde in 1895 het portret van Gabriël Thomas in bas-
reliëf, een zoveelste bewijs van het aanzien van de voorzitter binnen de kring.

1. Alfred Van Neste (Brugge, 1874-
1969), Stadszicht Mechelen, uit: 
huldenalbum Flori Van Acker 1928, 
Groeningemuseum, Brugge

2. Jules Fonteyne (Brugge, 1878-1964), 
Markttafereel, vroeg 20ste eeuw, 
Collectie M. Ryckaert

3. Jules Fonteyne (Brugge, 1878-1964), 
Studie van een paard, z.d., 
Collectie M. Ryckaert
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De neogotiek genegen

Van Nestes eerder vermeld grafisch werk voor de Marez werd niet voor niets vergeleken met 
dat van Walter Crane (1845-1915). Deze Brit werd aangespoord door criticus John Ruskin 
en werkte samen met William Morris. In de lijn van de Arts and Crafts beweging waarvan 
deze Britten  de aanvoerders waren, maakte ook bij Kunstgenegen de decoratieve kunstenaars 
een belangrijk onderdeel uit van de kring. Meubels, houtsnijwerk, smeedijzer, glasramen, 
borduurwerk en marmernabootsingen hadden hun plaats op de tentoonstellingen. Artikels 
over Ruskin, Morris en Edward Brune-Jones, onder meer van de hand van de Marez, 
verschenen in het Brugse tijdschrift Kunst van Hendrik Van Hulle, dat ook aandacht had 
voor de activiteiten van Kunstgenegen.

Julien Van den Abeele, geboren eind de jaren 1870, voorzag het diptiek Het Minnewater 
- De meebrug onder de sneeuw van Flori Van Acker van een smeedijzeren geraamte op de 
wereldtentoonstelling van Chicago in 1893. Als kunstsmid smeedde hij ook het geldkoffertje 
van Kunstgenegen in hun lokaal en oogste hij veel lof met zijn tentoongestelde werken. 
R. Dollé toonde borduurwerk, o.a. naar werk van Victor De Loose. Désiré Willaert ontwierp 
de brievenbus met aankondigingsbord van de kring, uitgevoerd door Pieter Vincke en 
vandaag nog steeds te zien in het Museetje in Vlissinghe.

Bij de architecten vinden we Oostendenaar Louis D’Helft terug als trouw lid van 
Kunstgenegen. Van de hand van deze medewerker bij de technische dienst van de stad Brugge 
zijn ook heel wat foto’s overgeleverd. Net als Désiré Willaert en Arthur De Wispelaere 
ontwierp en bouwde D’Helft vooral in de Brugse neogotische stijl, aangespoord door de 
filosofie binnen Kunstgenegen.

Vrienden Arthur Vrielynck en Louis D’Helft, 
Collectie Stadsarchief Brugge

Tentoongestelde werken

1.  Flori Van Acker (Brugge, 1858-1940), Meebrug onder de sneeuw, 1893, olieverf op doek 
Groeningemuseum, Brugge  

2.  Jef Van de Fackere (Brugge, 1879-1946), Portret van Julius Sabbe, 1906, olieverf op doek, 
Groeningemuseum, Brugge  

3.  Jules Fonteyne ( Brugge, 1878-1964) Processie aan de Jeruzalemkapel in Brugge, 
begin 20ste eeuw, aquarel op papier, Groeningemuseum, Brugge  

4.  Jules Fonteyne, Portret van Hippolyte Fonteyne, vader van Jules, begin 20ste eeuw ets en droge 
naald op papier, Groeningemuseum, Brugge 

5.  Edmond Van Hove (Brugge, 1851-1913), Portret van Anna Maria Moulaert, schoonmoeder van de 
kunstenaar, 1900, olieverf op notelaar, Groeningemuseum, Brugge  

6.  Edmond Van Hove, De wijsgeer, z.d., olieverf op doek, Groeningemuseum, Brugge  

7.  Arthur Vrielynck (Brugge, 1877-1918), Het Godshuis de 24 met bloemen, z.d., aquarel/gouache op 
karton, Groeningemuseum, Brugge  

8.  Georges De Sloovere (Brugge, 1873-1970), Bomen, z.d., olieverf op doek, 
Groeningemuseum, Brugge  

9.  Victor De Loose (Brugge, 1871-1921), Interieur, z.d., olieverf op doek, Volkskundemuseum, Brugge 

10. Jules Fonteyne, Markttafereel, vroeg 20ste eeuw, ets op papier, Collectie M. Ryckaert  

11. Jules Fonteyne, Studie van een paard, z.d., ets op papier, Collectie M. Ryckaert  

12. Jules Fonteyne, Boekillustratie voor Stijn Streuvels’ Vertelsels van ‘t jaar nul 1922, pen op papier, 
Collectie M. Ryckaert  

13. Gabriël Thomas (Brugge, 1869-1929), Zicht op de Vesuvius, 1898, aquarel op papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

14. Gabriël Thomas, Bezoek aan de blinde vader, 1906, olieverf op doek, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

15. Gabriël Thomas, Binnenzicht in een Vlaamse keuken, 1899, olieverf op doek, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

16. René Raoux, Portret van Gabriël Thomas, 1895, beschilderd plaaster, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

17. Flori Van Acker, Vlessinghe in 1887, 1887, aquarel op papier, Collectie Café Vlissinghe  

18. Jules Fonteyne, Uitnodiging tot het tekenen van het gastenboek van Kunstgenegen, ca. 1897, 
ets op papier, Collectie Café Vlissinghe  

19. Flori Van Acker, Portret van gouverneur Charles d’Ursel, ca. 1902, gesigneerde fotografische 
reproductie, Collectie Café Vlissinghe  
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41. Alfred Van Neste, Illustraties voor de roman De Gouden Vlinder van Hendrik De Marez, 1895, 
Collectie Openbare Bibliotheek Brugge  

42. Alfred Van Neste, Illustratie naar aanleiding van de Boerenoorlog en Spijskaart met de kathedraal 
van Antwerpen, 1900, tijdschrift Kunst, 20 april 1901, Collectie Openbare Bibliotheek Brugge  

43. Recensie over de zevende tentoonstelling van Kunstgenegen, tijdschrift Kunst, 14 december 1900, 
Collectie Openbare Bibliotheek Brugge  

44. Arthur Van de Velde, De keuken van Kunstgenegen, artikel tijdschrift Kunst, 25 augustus 1899, 
Collectie Openbare Bibliotheek Brugge  

45. Antoon Joostens (Brugge, 1820-1886), De Pottenmakersrei in Brugge tijdens de winter, 1885, 
olieverf op doek, Groeningemuseum, Brugge 

46. Huldealbum Flori Van Acker, verschillende kunstenaars, 1928, Groeningemuseum, Brugge 

47. Briefwisseling met stadsbestuur, tussen 1894-1910, Collectie Stadsarchief Brugge  

48. Orgelzaal aan de Muntplaats, 1896, Collectie ere-notaris P. Thomas  

49. Camille Lemonnier, La Belgique, 1903, Collectie Openbare Bibliotheek Brugge  

50. Portret Emiel Bulcke, 1896, Collectie Café Vlissinghe  

51. Enveloppes Louis Van Hollebeke, 1902-1903, Privécollectie 

52. Zelfportret Antoon Van Dyck, 1899 geannoteerde fotografische reproductie, 
Collectie Café Vlissinghe  

20. Twee foto’s met opschrift, 1900, fotografische reproductie, Collectie Café Vlissinghe  

21. Drinkbekers van leden van Kunstgenegen, ca. 1897, keramiek, Collectie Café Vlissinghe  

22. Krijtbord voor aankondigingen van Kunstgenegen, ca. 1897, hout, Collectie Café Vlissinghe  

23. Groep primussen, foto uit het archief van Alfred Vienne, oudleerling van de Brugse Academie, 
1911-1918, Collectie Stadsarchief Brugge  

24. Academiedirecteur Flori Van Acker en enkele leerlingen foto uit het archief van Alfred Vienne, 
oudleerling van de Brugse Academie, z.d., Collectie Stadsarchief Brugge  

25. Academiedirecteur Flori Van Acker, leerlingen en model foto uit het archief van Alfred Vienne, 
oudleerling van de Brugse Academie, z.d., Collectie Stadsarchief Brugge  

26. Getuigschrift voor Alfred Vienne, 1912-1913, Collectie Stadsarchief Brugge  

27. Boekje met de prijswinnaars van de Academie, 1912-1913, Collectie Stadsarchief Brugge  

28. Jules Fonteyne & Jan Barbiaux, Uitnodiging voor de tentoonstelling van 1898, 1898, 
blauwe inkt op papier, Collectie ere-notaris P. Thomas  

29. Jules Fonteyne & Jan Barbiaux, Uitnodiging voor de tentoonstelling van 1900, 1900, 
blauwe inkt op papier, Collectie ere-notaris P. Thomas  

30. Victor De Loose, Spijskaart voor het eerste primusfeest, 1895, aquarel op papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

31. Jules Fonteyne, Omslag van de tentoonstellingscatalogus, 1899, rode inkt op blauw papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

32. Jules Fonteyne, Uitnodiging voor tentoonstelling 1899, rode inkt op blauw papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

33. Arthur Vrielynck, Lidkaart van Kunstgenegen, ca. 1900, blauwe inkt op papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

34. H. De Spiegelare & Louis Van Hollebeke, Lied van Kunstgenegen, 1896, drukwerk, 
Collectie ere-notaris P. Thomas 

35. Algemeene schikking, 1899, drukwerk, Collectie ere-notaris P. Thomas  

36. Jules Fonteyne, Uitnodiging voor tentoonstelling, 1896, rode inkt op papier, 
Collectie ere-notaris P. Thomas 

37. Linten uitgereikt aan voorzitter Gabriël Thomas, 1895, bedrukt zijde, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

38. M. Meire, diploma voor Gabriël Thomas, 1895, drukwerk, Collectie ere-notaris P. Thomas  

39. Speld geschonken door M. Meire, Victor De Loose en A. Polsenaere, 1895, blauwe inkt op karton, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

40. Twee groepsfoto’s van Kunstgenegen in de tuin van Café Vlissinghe, ca. 1900, 
Collectie ere-notaris P. Thomas  

Deze publicatie 
vergezelt de tentoonstelling 
‘Café Vlissinghe, de Kunst Genegen. 
Fin-de-sièclekunst tussen pint en 
penseel’ in het Brugse Stadsarchief 
van 28 augustus tot 25 oktober 2015.

Werkgroep: Stefan Huygebaert, 
Noël Geirnaert, Jan D’hondt, 
Laurence Van Kerkhoven, 
Filip Demeyer en Lieven De Visch.

Publicatie: Stefan Huygebaert (tekst) en 
Lieven De Visch (redactie)

Vormgeving: PK Projects.

Deze tentoonstelling kwam tot stand 
naar aanleiding van het feestjaar 
‘500 jaar Café Vlissinghe’

Een samenwerking tussen 
de werkgroep van Café Vlissinghe en 
Erfgoedcel Brugge.

www.cafevlissinghe.be/500
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