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Affiche van cultureel genootschap de Zwarte Kat,  
gevestigd in café Au Lion Belge (langestraat), 1894, Bruggemuseum, collectie Volkskunde 
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INTrO 
Met “Santé Santoater…” duikt het Volkskundemuseum in het caféverleden van 
Brugge. Aanleiding is de 500ste verjaardag van Café Vlissinghe, hier niet zo ver 
vandaan in de Blekersstraat.

Cafés of herbergen – zoals zij vroeger werden genoemd – spelen eeuwenlang een 
belangrijke rol in het gemeenschapsleven van de stad. Parochianen, wijkbewo-
ners, gildebroeders en ambtgenoten ontmoeten elkaar in de herberg. Zij kwamen 
er samen om te vergaderen, feest te vieren, te spelen en te gokken, nieuwtjes uit 
te wisselen en contracten af te sluiten. En bij al die gelegenheden wordt het glas 
geheven om de zaak te beklinken of te toosten op elkaars gezondheid. Santé!

Uitbaters van het café ‘t Oudhandbogenhof, 1934, Stadsarchief Brugge 

ColoFon
Expo “Santé Santoater” 25 april – 13 december 2015 – Volkskundemuseum Brugge 
Coördinatie en teksten: Geert Souvereyns 
Collectiepresentatie: An Verbruggen en Kristel Van Audenaeren 
uitvoering:  technisch atelier Musea Brugge en Geneviève Callewaert
bruikleengevers: Stadsarchief Brugge (foto’s),Openbare Bibliotheek Brugge (anti-alco-

holboeken), Luc Traen (caféspelen en foto’s), Dries Weyts (foto’s), Alex 
Calmeyn (foto’s)

grafiek:  Boud Balduck
druk publieksgids:  Stadsdrukkerij
druk panelen infozuil:  Complot bvba
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CAFÉLEVEN IN BrUGGE 
Tijdens de bloeitijd van Brugge als internati-
onale handelsstad kunnen vreemde kooplui 
in herbergen terecht voor onderdak en sta-
pelruimte, voor ontspanning en amusement 
en ook om informatie uit te wisselen en han-
delszaken te bemiddelen. De herbergiers tre-
den daarbij op als makelaars.

De wijkherberg is de plek bij uitstek om de 
lokale solidariteitsbanden aan te halen. Ie-
dereen ontmoet er elkaar, ongeacht welstand 
of maatschappelijke status. “Iedereen” is niet 
helemaal correct. Herbergen zijn echte man-
nenbastions. Alleen op feestdagen, zoals vas-
tenavond, komen jongens en meisjes samen 
in een herberg om te dansen en te drinken. 

Cafés op de Markt, 1898, Stadsarchief Brugge, verz. J. A. Rau

Detail uit Abraham Van der Hecken, Kroegta-
fereel, 17de eeuw, Groeningemuseum Brugge 

- © Lukas vzw, foto Hugo Maertens

Het voornaamste doel daarbij is het vinden van een geschikte huwelijkspartner. 

Vanaf de 18de eeuw is er een groeiende scheiding tussen de levenssfeer van armen en 
rijken. De hogere klasse bezoekt de chique koffiehuizen of cafés op de Markt en in 
de betere handelsstraten. Ze hebben mooi klinkende namen zoals “Grand Café”, “Au 
Panier d’Or” of “Café Royal”. 
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De armere bevolkingslagen treffen elkaar in een van de talrijke “staminees” en jenever-
kroegjes. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw neemt het aantal van deze kroegen 
nog sterk toe. Meer en meer mensen uit de armere volksbuurten richten hun voorkamer 
in als café om zo een centje bij te verdienen. Vaak staat er een vrouw achter de toog, 
die het inkomen van haar geregeld werkloze man aanvult. In 1807 telt Brugge 283 
drankhuizen. Een eeuw later is dat gestegen tot 1296. Eén op acht huizen is een café! 

Concentraties zijn te vinden langs de marktpleinen en de invalswegen of “poortstraten”. 
Ook in de omgeving van de kazernes en de volkse Sint-Annawijk stikt het van de ca-
fés. Omstreeks 1900 liggen in de Langestraat 54 cafés, in de Vuldersstraat 32 en in de 
Carmersstraat  30. 

De Wet Vandervelde uit 1919, die sterke drank in cafés verbiedt, en de striktere regle-
menteringen voor het uitbaten van een café, doen het aantal drankhuizen terug dalen. 
Cafés krijgen bovendien concurrentie van andere ontspanningsvormen zoals cinema, 
radio en televisie. De toenemende welstand en individualisering leiden tot de teloor-
gang van het gemeenschapsleven, waarin de cafés zo’n cruciale rol speelden.

Drankhuis In ‘t Onze Vrouwtje, Stadsarchief Brugge
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DrINKEN
Het “Bouc der ambachten”, een Frans-Vlaams conversatieboekje van een Brugs school-
meester uit 1370, leert ons welke dranken men in een 14de-eeuwse herberg in Brugge 
kan verkrijgen: Rijnse, Franse en Griekse wijn, lokaal gebrouwen bier, Duits bier, En-
gelse ale, mede (honingwijn) en appelcider. Water wordt niet gedronken. De kans op 
besmetting is te groot. Bier heeft een veel betere reputatie en zou zelfs heel voedzaam 
zijn. Iedereen drinkt het: zowel mannen, vrouwen als kinderen. Het doordeweekse 
bier – het zogenaamde cleyn bier – heeft wel een veel lager alcoholpercentage als de 
hedendaagse pils: ongeveer 3°. De hoge transportkosten maken dat wijn enkel is weg-
gelegd voor de meer welgestelde stedelingen.

In de middeleeuwen produceren 
de meeste herbergiers hun eigen 
bier. Dit heeft vooral te maken 
met de geringe bewaartijd. In de 
loop van de 15de-16de eeuw ont-
staan echte brouwerijen, los van 
de herbergen. Tot de 18de eeuw 
voert Brugge vooral bier in vanuit 
Brabant. Later is het lokale bier 
terug in opmars. In 1913 zijn in 
Brugge 31 brouwerijen actief. 

Bierkruiers of bierdragers brengen de eikenhouten biervaten of fusten met speciale 
karren naar de herbergen. Daar worden ze vaak in een kelder gestapeld. 

De herbergier tapt het bier dan eerst 
in een bierkan om vervolgens in de 
drankzaal de glazen of bekers te vul-
len. De inhoudsmaten van de tonnen, 
de kannen en de vaten zijn strikt be-
paald en worden regelmatig gecontro-
leerd door ijkmeesters. 

Houten bierton van brouwer August Van Neste, 
omstreeks 1900

Bekers van de vereniging Kunstgenegen met vergaderzaal in 
Café Vlissinghe, omstreeks 1894.  
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De eerste bierpomp aan de toog wordt in 1818 in Brugge 
geïntroduceerd. Mr.Godell uit Londen demonstreert de 
werking ervan in het Engelse koffiehuis in de Kuipersstraat. 
Eind 19de eeuw starten veel brouwerijen met het afvullen 
van bier in flessen, die in houten kratten worden vervoerd. 
Uitvinders zoeken naar de beste manier om de flessen af 
te sluiten: de hersluitbare beugelfles met metalen beugel-
tje en een dop van porselein met een rubberen afdichting 
(Charles de Quillfeldt, 1875), de afschoefbare kurk (Henry 
Barrett, 1879), de kroonkurk (William Painter, 1889), en de 
kogelflesjes met een glazen knikker (Hiram Codd, 1892). 

Vanaf het einde van de 17de eeuw winnen jenever en 
brandewijn aan populariteit als volksdrank. De opmars van 
deze dranken, die een lagere prijs combineren met een ho-
ger alcoholgehalte, wordt door tijdgenoten beschreven als 
een ware plaag, vooral onder de armere bevolking. De stij-
gende graanprijzen maken het bier bovendien duurder. Ty-
pische verpakking voor jenever vanaf de tweede helft van 
de 19de eeuw zijn de kruiken in steengoed of stopen.  Van 
de stoop wordt de jenever geschonken in een borrelglas. 

Het type “oorlam” is een kelkvormig glas met een korte stam voorzien van een zware, 
platte voet om met een klap op tafel neer te zetten en daarmee een uitgebracht toost 
kracht bij te zetten. 

Biervoerder met bierkar op de binnen-
plaats van brouwerij De Halve Maan, 

1923, Stadsarchief Brugge, verz. J. A. Rau

Porseleinen tapkraan uit 
Café Vlissinghe

Het hoge alcoholgebruik van de volksklasse 
verontrust de burgerij. Al in 1860 vaardigt 
het Brugse stadsbestuur een verordening uit 
betreffende de bestrijding van openbare 
dronkenschap. Ook de herbergier, die een 
klant dronken voert, is strafbaar. De natio-
nale wetgeving volgt in 1887. De maatrege-
len hebben echter weinig effect.  In de jaren 
1880-1890 ontstaan overal in België matig-
heidsbonden en anti-alcoholverenigingen. 
Zoals elders recruteert de “Brugsche Ont-
houdersbond”, opgericht in 1891, zijn leden 
vooral in de betere burgerlijke kringen. 
Zij wijten de armoede en ellende van de 
arbeiders aan hun drankzucht, maar gaan 
voorbij aan de structurele oorzaken van de 
sociale problemen. Het orgelpunt van dit 
anti-alcoholoffensief is de Wet Vandervelde 
van 1919. Deze wet verbiedt de verkoop van 
sterke drank in de cafés en blijft van kracht 
tot 1983.
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SPELEN
Kaarten, triktrakspel, dominospel, schaak- en damspel, vogelpik, toptafel, dobbelste-
nen… De meeste cafés hadden één of meer van deze spelen ter beschikking van hun 
klanten. Enkele van die oude caféspelen kan je ook hier in de herberg en in de tuin 
van het Volkskundemuseum uitproberen. 

De stalenboogschutters op het schietplein van herberg Het Peerd (Assebroek), 1902,  
Bruggemuseum, collectie Volkskunde. 

De bolders van café De Wilde Baan, 1937, Stadsarchief Brugge

krulbollen

Het meest populaire caféspel in de 19de eeuw is het bolspel. 
Er bestaan verschillende regionale varianten met elk een eigen 
speelwijze en een eigen type van bollen. De Bruggelingen 
beoefenen vooral het wildebaanbollen, het pasbaanbollen en 
het gaaibollen. Bij het wildebaan- en het pasbaanbollen rollen de spelers de platte 
bollen op een verharde baan van 20 meter lang tot zo dicht mogelijk bij de “stake” 
of de “plume”. Bij twijfel komt de passer op de proppen, om tot op de millimeter de 
afstand tussen de bol en de “stake” te meten. De gaaibollers gebruiken kleinere bollen, 
die over een vlakke baan van 10 à 20 meter naar een reeks pinnen of gaaien worden 
gerold. Die gaaien zijn bevestigd aan het einde van een hellend vlak.
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Een typisch fenomeen van de tweede helft van de 19de eeuw zijn de verenigingen 
of maatschappijen die bepaalde spelen organiseren in een herberg. In 1860 zijn er in 
Brugge 41 boldersverenigingen, waarvan 24 pasbaanbolders-, 12 gaaibolders- en 5 
wildebaanboldersmaatschappijen. Elk van die verenigingen is verbonden aan een café, 
heeft een eigen naam, een eigen reglement en soms ook een vaandel of schild. Leden 
die de regels overtreden, betalen een kleine boete. Met het geld uit de boetebus en 
de lidgelden organiseren de verenigingen feestmaaltijden voor hun leden.

De Brugsche Rookersclub voor café Craenenburg (Markt), omstreeks 1900, Bruggemuseum, collectie Volkskunde 

Ook vinkeniers, duivenmelkers, liefhebbers van kanarievogels, dominospelers, biljarters en 
wielrenners groeperen zich in verenigingen en komen samen in cafés om te vergaderen of te 
feesten. Op het einde van de 19de eeuw zijn de rokersclubs een rage. Zij richten wedstrijden 
in, waarbij de deelnemers om ter langst blijven roken met een bepaalde hoeveelheid tabak 
zonder dat het vuur uitdooft. In dit museum is een zaaltje helemaal gewijd aan tabak en 
pijproken. 

Ook de burgerij voelt zich niet te goed voor caféspelen. Al ligt hun voorkeur bij andere 
spelen, zoals biljart, schaken en domino. In 1886 zijn meer dan 50 biljartverenigingen actief 
in Brugge. 

In cafés wordt ook aardig gegokt, ondanks het verbod op kansspelen. Vooral het kaarten 
en dobbelen (“tuysschen”) voor geld is erg in trek. Een ander populair gokspel is het anker- 
en zonspel. Het spel bestaat uit een spelbord en drie teerlingen, met daarop dezelfde sym-
bolen afgebeeld. Spelers zetten geld in op een van de symbolen en werpen met de dobbel-
stenen. Indien de dobbelstenen dit symbool aanduiden, dan wint men het ingezette bedrag 
per dobbelsteen die dit symbool aanduiden. Als de “champetter” passeert, kan het spelbord 
snel worden toegeklapt en opgeborgen. De enige toegestane vorm van gokken is een loterij. 
Voor veel herbergiers betekent het inrichten van een loterij een winstgevende bezigheid.
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FEEST, MUZIEK EN DANS 
Tijdens de kermis, met de wijkfeesten, bij huwe-
lijken en andere feestelijkheden wordt er gedanst 
in de cafés. Ook de Heilige Bloedprocessie is een 
ideale gelegenheid om danspartijen te organiseren. 
Het dansen mag wel pas beginnen nadat de proces-
sie is voorbijgetrokken.

Een doorn in het oog van de pastoors zijn de ge-
mengde danspartijen voor jongeren. De Kerk heeft 
daar zelfs een eigen woord voor bedacht: labaïsme. 
Na het Concilie van Trente voeren de pastoors 
een ware kruistocht tegen deze zonde. In de loop 
van de achttiende eeuw mildert de houding van 
de Kerk, maar de argwaan blijft nog lang bestaan. 
In 1912 geeft het Brugse stadsbestuur zijn officiële 
toestemming voor niet minder dan 703 danspar-
tijen, waarvan de meeste in een café of bijhorend 
zaaltje.

Om te kunnen dansen, moet er natuurlijk 
muziek zijn. Vóór 1850 is de viool hét 
café-instrument bij uitstek. Daarna wordt 
de verscheidenheid aan instrumenten 
groter: piano, draaiorgel, orchestrion 
(mechanische orgel), harmonium, ac-
cordeon… In 1913 hebben zeven Brugse 
cafés een pianola als vast instrument. In 
de museumherberg staat een zeldzaam 
bewaard exemplaar uit 1910. De muziek 
is vastgelegd in rollen van papier met 
gaatjes, vergelijkbaar met de boeken 
van een draaiorgel. Via een pneumatisch 
systeem speelt de piano vanzelf. Tegelijk 
met de pianola komt de grammofoon tot 
ontwikkeling. 18 cafés in Brugge heb-
ben in 1913 een fonograaf, de voorloper 
van de grammofoon. Vanaf 1950 doen 
de eerste jukeboxen hun intrede in het 
Brugse uitgaansleven.

Dansen op café, verz. Alex Calmeyn 

Pianola van herberg “In de Zwarte Kat” 
in het Volkskundemuseum Brugge, 

1910.
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Vanaf de jaren 1850 doet een nieuwe vorm van volksvermaak zijn intrede in de Brugse 
cafés: de café-chantant. Dit fenomeen kwam overgewaaid uit Parijs. Bij een café-
chantant heft een zanger een lied aan en vallen de aanwezige klanten in. Meestal 
zijn het kluchtliederen met een bekend melodietje, waarbij iedereen het refrein kan 
meezingen. De burgerij fulmineert vaak tegen de platvloerse en vulgaire inhoud van 
de café-chantant liedjes. Sommige volkszangers verkleden zich en maken er een hele 
komische sketch van. Verschillende Brugse cafés halen een piano in huis om het ge-
beuren nog attractiever te maken. 

Andere volkszangers maken gebruik van een accordeon om hun liedjes kracht bij te 
zetten. Vooral de Lichterveldse trekzak of de zogenaamde “Callewaert”, genoemd 
naar zijn maker Eugène Callewaert, is populair. 

Drie muzikanten in een herberg in Oostkamp, 1920, 
Stadsarchief Brugge, verz. J. A. Rau

café-chantant
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CULTUUr EN SPEKTAKEL
In de 19de eeuw hebben sommige cafés een eigen toneelvereniging, die er repeteert 
en af en toe in een achterzaaltje of in de tuin een voorstelling geeft. Ook de eerste “ci-
nematografisch vertooning” in Brugge vindt plaats in een café: op zaterdag 5 septem-
ber 1896 in café “De Keizerlijken Arend” op de schouwburgplaats. Nog een manier 
om klanten aan te trekken is het opvoeren van vreemde spektakels en natuurkundige 
curiosa, zoals reuzen, siamese tweelingen en olifant-mensen.       

In 1894 zien twee artistieke genootschappen het levenslicht: Kunstgenegen en de 
Zwarte Kat. Beide hebben hun lokaal in een café: Kunstgenegen in een bijbouw van 
Café Vlissinghe en de Zwarte Kat in een achterzaaltje van café Au lion belge in de 
Langestraat.  De Zwarte Kat is genoemd naar de eerste echt cabaret van Parijs, de 
Chat Noir, opgericht in 1881 door Rodolphe Salis. Net als haar Parijse voorbeeld, 
brengt ze een cultureel geïnteresseerd publiek bijeen voor literaire voordrachten, 
concerten en tentoonstellingen. Na 1900 verminderen de activiteiten plots en valt de 
groep uiteen. 

Interieur van de vergaderzaal van Kunstgenegen bij Café Vlissinghe, Stadsarchief Brugge
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Clublokaal van de Zwarte Kat in café Au Lion Belge 
(Langestraat), 1899, Stadsarchief Brugge,  

verz. J. A. Rau

Kunstgenegen is een vereniging voor leraars 
en (ex-)leerlingen van de Stedelijke Aca-
demie voor Schone Kunsten om elkaar te 
stimuleren op artistiek vlak. Zij richten hun 
vergaderlokaal in het zijgebouw van Café 
Vlissinghe naar eigen smaak in. Dit lokaal 
is in de volksmond bekend als “’t museetje”.  
In de museumherberg zijn zowel relicten 
bewaard van de Zwarte Kat als van Kunst-
genegen. De sprekerston (1898) en een 
grote affiche naar ontwerp van Théophile 
Steinlen (1896) zijn afkomstig uit het lokaal 
van de zwarte katten. Achter de sprekerston 
hangt een rolschilderij (1896) van Victor 
De Loose, lid van Kunstgenegen. Op het 
rolschilderij staan taferelen uit “De vogel 
en de vis”, het lijflied van de stamgasten van 
Vlissinghe. 
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SPArEN
Eind 19de eeuw doet nog een cafétraditie zijn intrede: het kroegsparen. Veel cafés 
hebben een eigen spaarmaatschappij. De houten spaarkassen, die in sommige oude 
cafés nog zijn te vinden, herinneren daaraan. Elke spaarder krijgt in zo’n houten 
kast een hokje met een nummer en een gleufje. Geldbiljetten worden met een klein 
schoenlepeltje zo diep mogelijk in de hokjes gepropt. De kasmeester verzamelt het 
geld van alle leden en gaat ermee naar een bank (A.S.L.K.) of postkantoor waar het 
geld een beetje intrest opbrengt. Op het einde van het werkjaar, vaak carnaval, wordt 
het gespaarde geld gebruikt voor het zogenaamde “teerfeest”. Eten en drinken: het is 
een manier voor de cafébaas om klanten te binden. 

Houten spaarkas van Café Vlissinghe
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INrICHTING VOLKSCAFÉ
Museumherberg “In de Zwarte Kat” is 
ingericht als een volkscafé uit de late 
19de eeuw. Vroeger stond op deze zelf-
de plek trouwens een van de vele cafés 
die de Sint-Annawijk rijk was.

Typisch aan een volkscafé is dat zij vaak 
bestaat uit één open ruimte. Door het 
open decor zie je iedereen en kun je dus 
ook met iedereen praten, zonder je stoel 
te moeten verlaten. Een intiem gesprek 
houden is er dus niet vanzelfsprekend.

Ook andere interieurelementen zijn ken-
merkend voor een volkscafé: de spaarkas en het kaartenrekje aan de muur, de pianola, 
de toptafel, de spuugbakken op de grond en de wit stenen afdruipplaat op de tapkast 
of toog. Vooraan op de toog staat een reliëf met duiven. Mogelijk maakte deze toog 
oorspronkelijk deel uit van een duivenmelkers-lokaal.

In een volkscafé krijg je weleens het gevoel dat de tijd er is blijven stilstaan. De inte-
rieurs veranderen zelden, waardoor dit soort cafés nog tot in de jaren 1970 vrij veel 
voorkomen. Nu zijn ze grotendeels uit het straatbeeld verdwenen.

Aan de toog van Dries Weyts

Toog van Café Arthur (Sint-Kruis), omstreeks 1950



Toog van Café Vlissinghe, 1928, Stadsarchief Brugge

Meer informatie over het gevarieerde feestprogramma vindt u op 
www.cafévlissinghe.be/500  

Of check de facebookpagina voor actueel nieuws, info en foto’s 
www.facebook.com/cafe.vlissinghe 

Café Vlissinghe in de Blekersstraat is een van Brugges oudste herbergen. Al sinds 1515 
huist hier onafgebroken een kroeg. De unieke sfeer en warme ambiance maken van 
Vlissinghe een trekpleister voor toeristen én Bruggelingen. 

2015 is voor het café een feestjaar met een totaalprogramma rond de 500ste verjaar-
dag. Dankzij een intense samenwerking met Erfgoedcel Brugge staat hierbij het erf-
goed van Vlissinghe centraal. In het café zelf wisselen mini-expo’s en videomontages 
elkaar af. Daarnaast gaan verschillende lezingen, wandelingen, workshops en andere 
activiteiten dieper in op de geschiedenis van 500 jaar Vlissinghe. 


