
Van 1903 tot 1939 houdt het café een gastenboek bij. 

De Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle 

nam deze boeken onder de loep, op zoek naar de 

verhalen van de vele bezoekers. Het kloppend 

hart van een café zijn immers de stamgasten: 

Bruggelingen, maar ook toeristen.

Door de opening van de haven in Zeebrugge in 1907 

wordt Café Vlissinghe een trekpleister voor Britse 

toeristen, niet in het minst door ‘de Rubensstoel’. 

Volgens de urban legend woonde de schilder er in 1634 

en liet er ook zijn stoel achter. Oogluikend wordt 

toegestaan dat bezoekers een plukje vulsel meenemen 

als souvenir. Niemand weet hoeveel kilo’s richting 

Engeland zijn vertrokken.

De gastenboeken illustreren bezoeken uit alle 

windstreken: Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen, 

maar ook de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 

Uiteraard ook bekende namen. 

In 1903 vinden we op 27 juli Willem Pape terug, 

hofschilder van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. 

Op 4 juli 1914 is priester Florimond Fonteyne te 

gast. Als volksvertegenwoordiger voor de Christen 

Democraten wordt hij pleitbezorger voor algemeen 

stemrecht en armenzorg.

Op 7 mei 1927 pent de Italiaanse dichter en schrijver 

Marino Moretti zijn naam neer. Na zijn verblijf 

in Brugge verschijnt zijn roman La casa del Santo 

Sangue (Huis van het Heilig Bloed). Café Vlissinghe 

komt er uitgebreid in aan bod.

During the period 1903-1939, the inn kept a guest book. 

The Maurits Van Coppenolle Historical Society has been 

through these guest books with a fine toothcomb, looking 

for interesting visitor stories from the past. After all, the 

beating heart of any inn or tavern is its regulars: in 

this case, the inhabitants of Bruges, but also its tourists.    

As a result of the opening of the harbour in Zeebrugge in 

1907, Café Vlissinghe soon became a popular destination 

for British tourists, not in the least because of the ‘Rubens 

Chair’. According to legend, the artist stayed at the 

Vlissinghe in 1634 and left his chair behind when he moved 

on. A blind eye is secretly turned to tourists who wanted 

to take a tuft from the filling of the chair as a souvenir. 

Nobody knows how many kilos may have already departed 

to England! 

The guest books record visits from all over the world: not only 

from European countries like France, Germany, England 

and Poland, but also from the United States and South 

Africa. And it goes without saying that there are some well-

known names amongst them.  

On 27 July 1903, Willem Pape, court painter of the last 

German emperor, Wilhelm II, stayed at the inn. He was 

followed 11 years later, on 4 July, by the priest Florimond  

Fonteyne, who as a Christian-democrat member of parlia-

ment became an advocate for universal suffrage and care 

of the poor. On 7 May 1927, the Italian poet and writer  

Marino Moretti scribbled down his name in the book. Af-

ter his stay in Bruges, he published his novel La casa del 

Santo Sangue (House of the Holy Blood), in which Café 

Vlissinghe was mentioned extensively.

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.

Café Vlissinghe met uurregeling van de ferry naar Engeland ca. 1908
Café Vlissinghe with timetables of the ferry to England circa 1908
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Portret van Priester Fonteyne
Portrait of Priest Fonteyne
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Groepsportret stamgasten Café Vlissinghe ca. 1935
Group portrait regulars Café Vlissinghe circa 1935
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Constant Permeke bezocht Café Vlissinghe in 1903
Constant Permeke visited Café Vlissinghe in 1903
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