
De bijzondere plaats van Café Vlissinghe in de Brugse 
geschiedenis, verdient ze niet alleen door het tot de 
verbeelding sprekende erfgoed, maar ook daar haar 
rijk en bloeiend verenigingsleven. Vanaf de eeuwwis-
seling tot de Eerste Wereldoorlog was de belle époque 
een zegen voor het artistieke publiek. Centraal daar-
bij: het Museetje, het vergaderlokaal van een bijzonder 
genootschap, Kunstgenegen.

Café Vlissinghe was al vroeger de kunsten genegen. 
Tot hun stamgasten behoorde de Brugse kunstschil-
der Antoon Joostens (1820-1886), waarvan twee schil-
derijen het café nog altijd sieren. Daarnaast vond ook 
Flori Van Acker (1858-1940) hier zijn inspiratie en ver-
tier. Aan de schouwmantel hangen nu nog altijd twee 
schilden, herinneringen aan een speciale ‘keizersbol-
ling’, vermoedelijk van zijn hand. 

Op het einde van de 19de eeuw profileerde 
Vlissinghe zich, onder impuls van eigenaar Léon De  
Meulemeester, volop als cabaret artistique en ver-
welkomde ze ook de vereniging Kunstgenegen. “Wij 
heeten en wij zijn de ‘Kunst genegen’ en zullen dat 
ook blijven, totdat wij haar bevorderen kunnen”, zo 
omschreven ze zich zelf. Ze kregen hun eigen lokaal, 
het Museetje, dat ze naar eigen smaak mochten gaan 
inrichten. Naast exposeren, creëren en het geven 
van lezingen, was ook hier de link met het andere 
verenigingsleven niet veraf. Zo was een van de leden, 
Victor De Loose, actief binnen het bolgebeuren. 
Een rolschildering ‘De Vogel en de Vis’ (in het 
Volkskundemuseum) van zijn hand, werd er met 
bijhorend lied op verschillende van hun vieringen ten 
berde gebracht.

Café Vlissinghe bleef ook later uitvalsbasis van heel 
wat verenigingen. Van het toneelgezelschap ‘Excelsior’, 
gesticht in 1918, over de studentenvereniging ‘Ad 
Fundum’ in de jaren ’60, tot de het ‘Broederschap 
van het Gulden Vlies’, die nog altijd het Museetje als 
vergaderlokaal hebben.

The special place that Café Vlissinghe holds in the history of 

Bruges it has earned not only as a result of the heritage that 

is so appealing, but also thanks to its rich and f lourishing 

club life. From the turn of the century to the First World War, 

the belle époque was a blessing for the artistic members of the 

general public. A central role was played by the Museetje, the 

meeting room of a very special society called Kunstgenegen 

[Well-disposed to Art].

Café Vlissinghe was already well-disposed to the arts early 

on. Its regulars included the Bruges artist Antoon Joostens 

(1820-1886), two of whose paintings still hang in the café. 

Flori Van Acker (1858-1940) also found his inspiration and 

his pleasure here. Two shields, souvenirs of a special curling 

competition that are presumed to be by him, still hang on the 

chimney breast. 

At the end of the 19th century Café Vlissinghe, spurred on by 

it’s owner Léon De Meulemeester, presented itself as a ‘caba-

ret artistique’ and as such it welcomed the Kunstgenegen so-

ciety. “We are called and we are ‘Well-disposed to Art’and 

we will remain so, until we can promote it”, this is how they 

described themselves. They were given their own room, the 

Museetje, which they were allowed to furnish to their own 

tastes. In addition to exhibiting, creating and giving lectures, 

there were also links to other club life. For example, one of 

the members, Victor De Loose, was an active member of the 

curling society. A scroll painting by him called ‘The Bird and 

the Fish’ (in the Folklore Museum), was presented with its 

accompanying song at several of their celebrations.

Café Vlissinghe remained the operating base of quite a num-

ber of societies. From the ‘Excelsior’ theatre group, founded in 

1918, via the student association ‘Ad Fundum’ in the nine-

teen-sixties, to ‘the Brotherhood of the Golden Fleece’ that still 

has the Museetje as its meeting room.

Café Vlissinghe viert haar 500ste verjaardag! 

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. 

Café Vlissinghe celebrates its 500th anniversary! 

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.

Louis D’Helft van Kunstgenegen fotografeerde zijn confrator in hun thuisbasis in 
Vlissinghe, ca. 1900, Collectie Stadsarchief Brugge

Louis D’Helft of Kunstgenegen photographed his confrere at their home base at Café 
Vlissinghe, around 1900, Collection of Bruges City Archives

Toneelspelers van het gezelschap ‘Excelsior’ op de binnenkoer van Vlissinghe, 1920,  
foto : Collectie Stadsarchief Brugge

Actors of the ‘Excelsior’ theatre group in the courtyard of Café Vlissinghe, 1920,  
photo: Collection of Bruges City Archives

Het Museetje, de achterzaal van Café Vlissinghe, was en is tot vandaag uitvalsbasis voor verenigingen, 
foto ca. 1900, Collectie Stadsarchief Brugge

The Museetje, the back room of Café Vlissinghe, was and even today is the operating base of societies,  
photo around 1900, Collection of Bruges City Archives

Ter gelegenheid van een boltoernooi onder de stamgasten schilderde Flori 
Van Acker (vermoedelijk) deze schildjes, foto : Cel Fotografie Stad Brugge
For the curling tournament for regulars, Flori Van Acker (presumably) painted 

these shields, photo: Photography Unit of the City of Bruges


