
Waar ligt de oorsprong van Café Vlissinghe? 

Wie waren zijn vroegste bewoners? 

Volgens het schilderij ‘Teunis en zijn wijf ’, waren de 

oude Teunis en zijn vrouw de eerste uitbaters van de 

herberg. 

Het verhaal dat Teunis en zijn vrouw - die op eenzelfde 

dag in 1605 stierven - de eerste uitbaters waren, blijkt 

een mooie romantische legende. Dat beiden uit het 

Zeeuwse stadje Vlissingen afkomstig waren is al 

helemaal fantasie van gidsen of koetsiers …

In de gelagzaal, boven de toegangsdeur, hangt wel een 

‘Zicht op Vlissingen’. De herberg heeft echter niets te 

maken met het Zeeuwse stadje.

De meest aannemelijke toponymische verklaring 

gaat uit van het oude Germaanse woord ‘flessche’: 

stilstaand water of kreek. Café Vlissinghe ligt in de 

Blekersstraat, oorspronkelijk Blekkerstraat . ‘Blekken’ 

betekent ‘blinken, glanzen, schijnen’. Een blekker is 

dus een stuk land dat door het witte zand ‘blekt’ in het 

zonlicht. Lag er daar naast een kreek, een ‘flessche’? 

Zeer aannemelijk, maar niet door alle taalweten-

schappers aanvaard. 

“Teunis en zijn Wijf” staat echter wél symbool voor de 

bewoners, eigenaars en vroegste geschiedenis van het 

café: van de gefortuneerde Joos van Damme in 1579 

over Jacques en Léon De Meulemeester van Brouwerij 

‘den Arend’ vanaf 1855 tot de families Vermeulen en 

Absolon in de 20ste eeuw. 

What are the origins of Café Vlissinghe? 

Who lived in it first? 

According to the painting ‘Teunis and his wife’, the old 

Teunis and his wife were the first managers of the inn. 

The story that Teunis and his wife – who, incidentally, passed 

away on the same day in 1605 – were the first managers 

appears to be a lovely romantic legend. The fact that both 

originated from the Zeeland town of Vlissingen can be 

attributed wholly to the vivid imagination of city guides 

and coachmen …

Although there’s a ‘View of Vlissingen’ in the bar room, 

above the entrance door, that’s where the association with 

the Zeeland town stops.

The most likely toponymic explanation can be found in the 

old German word ‘ f lessche’, which means stagnant pond or 

creek. Café Vlissinghe is located in Blekersstraat, originally 

Blekkerstraat. ‘Blekken’ means ‘shine’. A ‘blekker’ is 

therefore a piece of land that ‘shines’ in the sunlight because of 

the white sand. It is very plausible that there was a ‘ f lessche’ 

or creek here next to the ‘blekker’, although not all linguists 

will agree with that theory. 

“Teunis and his Wife”, however, are symbolic for the cafe’s 

occupants, owners and earliest history: from the well-

heeled Joos van Damme in 1579, Jacques and Léon De 

Meulemeester of Brewery ‘den Arend’ from 1855 right up 

to the families Vermeulen and Absolon in the 20th century. 

 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.

Uitbater Emile Vermeulen, 1908
Inn keeper Emile Vermeulen, 1908
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Schilderij ‘zicht op Vlissingen’ in het café
Painting ‘View of Vlissingen’ in the café

Emile Vermeulen met zijn zoon en dochters, ca. 1905
Emile Vermeulen with his son and daughters, ca.1905
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Zoon Victor Vermeulen in het café van zijn vader, ca. 1920
The son, Victor Vermeulen, in his dad’s café, ca. 1920
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