Café Vlissinghe celebrates its 500th anniversary!

Café Vlissinghe viert haar 500ste verjaardag!

Throughout the year, the glorious past of Bruges’ oldest inn will be explored.
Six exceptional objects – each exhibited in turn – will form the leitmotif in a festive programme,
which is compiled by the inn’s own ‘regulars’ and the Bruges Heritage Cell.

Een jaar lang staat het roemrijke verleden van Brugges oudste herberg in de kijker.
Zes bijzondere voorwerpen - hier beurtelings tentoongesteld – vormen de rode draad
voor een feestprogramma, samengesteld door de stamgasten en Erfgoedcel Brugge.

Briefhoofd van de brouwerij Aigle-Belgica, ca. 1930, collectie DRO- Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Letterhead of Brewery Aigle-Belgica, ca. 1930. Collection DRO-Department of Monuments and Heritage Affairs

Wat is er erger dan een café zonder bier?

What could be worse than a tavern without beer?

Volgens dit in ons collectief geheugen gegrifte

Not much according to a popular tune that is engraved in

populaire deuntje niet veel. Bier staat symbool voor

the collective Flemisch memory. Beer is a symbol of tavern

het caféleven. Onlosmakelijk met het bier dat er ooit

life, as is this porcelain faucet or beer tap, which is obviously

in Vlissinghe uit vloeide, staat de porseleinen tapkraan

and inextricably linked with the beer that once flowed in the

ook symbool voor de band met de brouwerij ‘Den

Vlissinghe. The tap also symbolises the link with brewery

Arend’, later ‘Aigle-Belgica’. Hun brouwers, die ook

‘Den Arend’, later the ‘Aigle-Belgica’. These brewers,

eigenaar van het café waren, hebben een blijvende

who owned the tavern as well, left a lasting mark on Café

stempel op Café Vlissinghe gedrukt.

Vlissinghe.

Zeker al vanaf 1553 tot 1792 bestond in de buurt van

It is known that brewery ‘Den Arend’ was already located

Vlissinghe, in de Carmerstraat, de brouwerij ‘Den
Arend’. In 1742 wordt het café verkocht aan Pieter
Frans Van Neste, de eigenaar van de brouwerij. Tot
aan zijn dood in 1756 verhuurt hij Vlissinghe voor 14
ponden per jaar.
Na financiële moeilijkheden van zijn nageslacht wordt
Vlissinghe in 1771 van de hand gedaan. Maar nog
geen 100 jaar later, om precies te zijn in 1855, komt de
herberg opnieuw in het bezit van ‘Den Arend’: Jacques
De Meulemeester erft de bierbrouwerij in 1849 van
zijn vader en koopt als gewiekst zakenman de te koop

Portret van Jacques De Meulenmeester door Alfred Joostens, 1855,
cel fotografie Stad Brugge

Portrait of Jacques De Meulemeester by Alfred Joostens, 1855.
Photographic Unit, City of Bruges

aangeboden historische herberg, ‘een van ouds gekende
en welgekalante estaminet’, vlakbij de brouwerij. Hij
verhuurt het café opnieuw en wordt er één van de meest
getrouwe bezoekers: rond zijn dominante figuur groeit
geleidelijk een kring van stamgasten. Hij is voorzitter

Het brouwerijcomplex Aigle-Belgicia ingang Elisabeth Zorghestraat, 1974,
collectie DRO- Monumentenzorg en Erfgoedzaken

Het interieur van een ‘cabaret flamand’ zoals Léon De Meulemeester het
in 1869 bedacht, ca. 1900, collectie Stadsarchief Brugge

The interior of a ‘cabaret Flamand’ as envisaged by Léon De Meulemeester in 1869,
ca. 1900. Collection Bruges City Archives

– during the period 1553 to 1792. In 1742, the pub was
sold to Pieter Frans Van Neste, the brewery’s owner. Until
his death in 1756, he rented out Café Vlissinghe for the sum
of 14 pounds a year.
After his descendants got into financial difficulties, the
Vlissinghe was sold in 1771. But almost 100 years later,
in 1855 to be exact, the tavern once again came into the
possession of ‘Den Arend’: Jacques De Meulemeester
inherited the brewery from his father in 1849 and, being
a shrewd businessman, he bought the historic inn, which
was up for sale and was known as ‘a traditional estaminet
of longstanding with many customers’. Like his forefathers,
De Meulemeester decided to rent out the tavern and he also
became one of its most loyal customers. Gradually, a circle

van de gaaiboldersmaatschappij en voor zijn 75ste

of regular guests developed around this dominant figure. He

verjaardag wordt hij in de herberg gevierd met een

became chairman of the ‘gaaibolders’ bowling society and

loflied, veel bier en een schilderij van kunstschilder

his 75th birthday was celebrated in the inn with a specially

Antoon Joostens, dat nu nog altijd de gelagzaal siert

composed hymn of praise, much beer and a painting by

aan de schouw.

Antoon Joostens, which can still be seen above the fireplace

In 1869 neemt zoon Léon de leiding van de brouwerij

The Aigle-Belgica brewery complex at the entrance to Elisabeth Zorghestraat, 1974.
Collection DRO-Department of Monuments and Heritage Affairs

in the neighbourhood of the Vlissinghe - in the Carmerstraat

in the tap room.

over. Hij transformeert Vlissinghe tot ‘Vlaams bierhuis’

In 1869, his son Léon took over the brewery. He transformed

en schenkt het café het interieur zoals we dit tot de

Café Vlissinghe into a ‘Flemish beer house’ and gave the

dag van vandaag nog grotendeels kennen.

tavern a new interior, much of which still exists today.

