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De glasramen van het
Sint-Lodewijkscollege

9 oktober 1884 in goede banen leidt. Een mooi
begin van de dag waarop het 50-jarig bestaan
van het college wordt gevierd.

In 1972 verhuist het Sint-Lodewijkscollege van de Brugse
binnenstad naar de stadsrand. De schoolgebouwen worden
gesloopt en maken plaats voor het winkel- en appartementencomplex Zilverpand. Ook de collegekapel in neogotische stijl
met kleurrijke glasramen ondergaat dit lot.
De kapel van het Sint-Lodewijkscollege. Links in
beeld de studiezaal. Beide zijn een ontwerp van
Joris Helleputte, coll. Stadsarchief Brugge (Archief
Sint-Lodewijkscollege, XI n°719)

Aanschouwt die schoone venstrenrij,
Die statig, rijzig, zij aan zij,
Van licht en klaarheid glanzen:
Drie zijn er, die den zonneglim
Zien blinken aan de morgenkim
Der roode hemeltranten;
Drie zijn er, die het zonnevuur,
Des middags, in het blauw azuur
Zien schitteren en vonklen;
Drie zijn er, die de zonnestraal
In ’t westen, voor de laatste maal,
Heur zoeten lach zien monklen.
Gedicht voorgedragen bij de inhuldiging
van de kapel, Stadsarchief Brugge, archief
Sint-Lodewijkcollege, III n° 203

Gotiek van goede kwaliteit
Ontwerper van de kapel is Joris
Helleputte, ingenieur-architect-professorpoliticus. Oudheidkundige James Weale raadt
De Leyn aan voor deze architect te kiezen met
de volgende woorden: ‘Vous voulez une église
gothique, il vous fera du gothique et du gothique
de bon aloi.’ ‘Bon aloi’ (goede kwaliteit) betekent
hier: neogotiek van de Sint-Lucasscholen. Deze
scholen promoten een neogotiek gebaseerd op de
studie van de middeleeuwse architectuur en vorm
geving, ter bescherming en promotie van het katholieke geloof. Meer zelfs: van de katholieke samenleving.
Ze stappen hiermee in het spoor van A.W. Pugin, wiens
werk T.H. King in 1851 in Brugge in het Frans uitgeeft
[object xx].
In de traditie van de Sint-Lucasscholen heeft
Helleputte ook oog voor de interieurinrichting van de
kapel. Het behoort immers tot hun ﬁlosoﬁe om een
Gesammtkunstwerk te creëren, waarbij met de beste
ambachtslui wordt samengewerkt. In de archieven
zitten ontwerpen van Helleputte voor bijvoorbeeld
de altaren in de kerk en voor een luster.

La chapelle fut dotée d’un riche
ameublement, d’une décoration
magniﬁque, et pendant que le temple
de Dieu se parait des splendeurs du culte,
l’âme des enfants s’ornait de sentiments
de la vraie piété.
De glasramen van de H. Lodewijk (1) en Karel
de Goede (2) zaten boven het hoofdaltaar
van de kapel. Het glasraam van de H. Aloïsius
(3) werd geschonken ter gelegenheid van de
eerste communie van enkele leerlingen, dat
van de H. Benedictus (4) door een oud-leraar.

4

Het Sint-Lodewijkscollege is een door en door katholiek instituut: Frans Boussen, eerste bisschop van het
heropgerichte bisdom Brugge [object xx] sticht het als
bisschoppelijk college in 1834. Het mag dan ook niet
verbazen dat het hebben van een eigen kapel belangrijk
is. In 1860 schrijft bisschop Malou nog in een brief dat
een kapel belangrijker is dan een turnzaal.
Principaal Alfons De Leyn geeft de opdracht
om de kapel te bouwen. Maar het is zijn opvolger,
Henri Rommel, die de inwijding van de kapel op

(Jubilée 1834-1909, p. 53)

Het altaar van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1900, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge
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Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Entretemps, la maison elle-même
s’agrandissait et s’embellissait sans
cesse: notre chapelle ogivale aux
lignes harmonieuses s’acheva, et peu
à peu elle fut garnie de splendides
vitraux et de meubles dignes d’elle.
(D. Reynaert, Jubilé du collège St.-Louis à
Bruges 1834-1909: rapport présenté à la
séance jubilaire, Brugge, 1909 p. 49-51)

Heiligenparade
In Helleputtes ontwerp is ruimte voorzien om
glasramen te plaatsen. Het aantal glasramen groeit
doorheen de jaren. Het zijn schenkingen vanuit verschillende hoeken.
Principaal Rommel laat in 1889 door de Gentse
kunstenaar Arthur Verhaeghen een glasraam maken
met een voorstelling van de H. Lodewijk van Frankrijk.
Het krijgt een plaats boven het hoofdaltaar. Dit lijkt
een logische plek voor de patroonheilige van het college. Maar eigenlijk is het een beetje schimmig wie
nu eigenlijk de patroonheilige is. De H. Aloïsius van
Gonzaga, patroonheilige van de studerende jeugd, eist
in dat verband ook zijn plek op. Hij krijgt eveneens een
glasraam.
Rommels naam staat ook vermeld bij het glasraam met Karel de Goede [object xx] dat rond 1890
boven het altaar komt. Hij bestendigt daarmee de
Karel de Goede-verering die al tientallen jaren door
het college gestimuleerd wordt, zowel om godsdienstige als om politieke redenen. Al loopt de Karel de
Goede-verering rond die tijd toch op zijn einde.
Principaal De Leyn, die de opdracht gaf om de
kapel te bouwen, krijgt ter zijner nagedachtenis een
glasraam met daarop de H. Alphonsius.
Ook oud-leraars en oud-leerlingen schenken,
al dan niet in verenigingsverband, glasramen om de
kapel te verfraaien. Het gaat in totaal om 32 voorstellingen van heiligen en wapenschilden. De namen van
de schenkers staan telkens in begeleidende Latijnse
teksten vermeld.

Verder geven archiefdocumenten van het atelier Jules Dobbelaere aan dat dit atelier in 1900 vijf
ramen voor de kapel maakt. Schilder-glazenier Henri
Dobbelaere, vader van Jules, was overigens één van
de eerste leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege. In
de jaren 1890 staat Dobbelaere ook vermeld met drie
glasramen in een archiefdocument van het college.
In datzelfde document noteert men voor mei 1893:
‘Grossé (3 verrières)’.
Al deze makers, inclusief Gentenaar
Verhaeghen, werken in neogotische stijl. Hun ontwerpen sluiten perfect aan bij de architectuur van de kapel
en, even belangrijk, bij de ﬁlosoﬁe die op dat ogenblik
het college beheerst.

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Made in Bruges
Dit geldt echter niet voor de namen van
de makers van de glasramen. Slechts op twee glas
ramen staat de naam van de maker. Het raam met de
H. Lutgardis uit 1892-93 draagt het signatuur van atelier Grossé-De Herde (de Grossé in kwestie is de zoon
van goudborduurder Louis Grossé). Het raam met de
H. Guthago uit 1899 is gesigneerd atelier S. Coucke en
zonen. Enkele zonen van Samuel Coucke, de schoonbroer van Louis Grossé, volgen les aan het college.
6

Een nieuwe bestemming
Wanneer het college in 1972 naar zijn nieuwe
gebouwen net buiten de stadsrand trekt, beslist men
om enkele bouwfragmenten mee te nemen ‘om de ziel
van het college mee te dragen naar het nieuwe pied-àterre’. Daarbij behoren de glasramen uit de kapel.
Ondertussen breidt het college verder uit.
In 2020 krijgen 15 glasramen met heiligen een plaats
in de nieuwe kapel van het college.

Inge Geysen
[I.G.]
—
collectie

Sint-Lodewijkscollege, Brugge
—
zie ook
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Litho ‘vuurwerk boven het
grootseminarie’
Pugin/King, Les vrais principes
Galbert van Brugge
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De eed van de kleermakers

goede doelen op. Zo voorzien ze een jaarlijks bedrag
om dertien arme ouderlingen een jaar lang te onderhouden en eenmaal per jaar nieuwe kledij te geven.
Het ambacht van de kleermakers is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze bepaling. Elk jaar op
Allerheiligen leggen ze de nieuwe kleren klaar en dat
tot diep in de 18de eeuw.

Een mand fris witte hemden, zwarte hoeden, een mantel, een
paar schoenen… De kleermakers hebben in 1754 alles klaar
liggen om de laatste wil van Lodewijk van Gruuthuse, vast
gelegd in 1474, uit te voeren.

Man in het nieuw
In het testament staat nauwkeurig opgesomd
om welke kledingstukken het gaat: een hemd, een
onderkleed, een wambuis, twee gevoerde kousen,
een paar schoenen, een vilten hoed, laken voor een
kaproen, een tabbaard, een muts en een paternoster.
Gelukkig voor de ouderlingen volgen de kleermakers
de veranderingen in de mode wel en hoeven ze in de
18de eeuw geen kledij van 15de-eeuwse snit te dragen. In ruil voor het onderhoudsgeld en de nieuwe
plunje moeten de ouderlingen viermaal per jaar aanwezig zijn op de herdenkingsdiensten in de Onze
Lieve Vrouwekerk en op de voetwassing op Witte
Donderdag.
In 1754 portretteert Pieter Beuckels de bestuurs
leden van het kleermakersambacht in hun vergaderlokaal. Ze zijn net begonnen met het uitdelen van de
kledij. Links staat een groep armen en gebrekkigen
klaar om de kleren in ontvangst te nemen. Een van
hen is bezig zijn nieuwe kousen aan te trekken. Achter
hem staat een ouderling die al helemaal in het nieuw
gestoken is.

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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Het goede doel
De hele scène wordt aanschouwd door Lodewijk
van Gruuthuse. Aan de muur van het vergaderlokaal
hangt namelijk een schilderij waarop hij ietwat
koninklijk staat afgebeeld: gezeten op een mooie stoel,
een kroon op het hoofd en de ketting van het Gulden
Vlies rond de hals, rustend op een hermelijnen kraag.
Lodewijk overhandigt aan de leden van het ambacht
een document met daarin hun opdracht. Rechts van
hem wijst een ouderling naar het document en de
Onze Lieve Vrouwekerk. Links staat een arme man

De bovenstaande data zijn wel degelijk correct.
Op 18 augustus 1474 ondertekenen Lodewijk van
Gruuthuse en Margaretha van Borsele in de bidkapel
van het Gruuthusepaleis hun testament. [object xx]
Er staat een hele reeks ﬁnanciële bepalingen in, maar
Lodewijk en Margaretha sommen ook een aantal
9
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Braamberg (nu: Vismarkt) in de richting van kerk.
Vooraan loopt een groep van 13 identiek geklede ﬁguren: de 13 arme ouderlingen die hun nieuwe plunje in
ontvangst hebben mogen nemen.

klaar om de stoffen, die aan Lodewijks voeten liggen,
in ontvangst te nemen.
De tekst in de cartouche centraal bovenaan
op Beuckels’ schilderij verwijst ook nog eens naar de
opdracht die het kleermakersambacht van Lodewijk
kreeg. Er staat: ‘t’ WerCK Der ChrIsteLYCke gIfte
WorDt beCroont den heer van gruythuysse die ons
ambacht heeft gegeven syn thienden met een last syns
wille ons voor geschreven uyt dees beroemde gift naers
gevers wensch den eedt vier jaergetyden schraeght en
derthien armen kleedt.’

De kapel van het Sint-Lodewijkscollege. Links in
beeld de studiezaal. Beide zijn een ontwerp van
Joris Helleputte, coll. Stadsarchief Brugge (Archief
Sint-Lodewijkscollege, XI n°719)

Bling bling
Wie Beuckels’ schilderij in detail bekijkt, ziet
dat het bestuur over heel wat zilveren voorwerpen
beschikt. Achter de ouderling die in het nieuw gestoken is, staat een bestuurslid dat twee zilveren schilden op de borst draagt. Onder de beelden aan de muur
hangt telkens een zilveren lichtarm. Een zilveren trek
ring hangt neer van het plafond, en op de tafel staat
een inktstel naast een zilveren tafelbel.
In de collectie van het Gruuthusemuseum
zit een tafelbel die erg lijkt op de bel die hier wordt
afgebeeld. De bel is gemaakt door Brugse zilversmid Antoon Kerckhof in 1650. In de bel staat driemaal een geopende schaar gegraveerd, het symbool van de kleermakers. Verder zit in de collectie
een kleine zilveren schaar uit de 17de of 18de eeuw.
Waarschijnlijk werd deze als versiering ergens
opgenaaid. Misschien zoals op het schild dat op
Beuckels’ schilderij boven de haard hangt?

Kamer in het nieuw
Het hele gebeuren vindt plaats in het
ambachtshuis van de kleermakers, gelegen aan de
Steenhouwersdijk 3, hartje Brugge. Beuckels’ schilderij geeft de vergaderzaal weer kort voor de veranderingen in 1779. Dan gunnen de kleermakers zichzelf een
modern interieur, met een plafondschildering en deuromlijsting geschilderd door Jan Beerblock.
Diezelfde Beerblock schildert in 1788 ‘De
Braamberg te Brugge’. Dit schilderij toont aan
dat de kleermakers in 1788 nog steeds handelen naar Lodewijks laatste wensen. Op het schilderij hebben de kleermakers hun ambachtshuis op de
Steenhouwersdijk net verlaten. Ze stappen via de

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

[I.G.]
—
collectie

Groeningemuseum, 0000.GRO1456.I
—
zie ook
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Speelgoedsoldaatjes

wafelijzertje en een buffetkastje. De meeste van deze
objecten zijn gemaakt in een tin-loodlegering, al zitten
er ook rammelaars in aardewerk en ﬂuitjes in tin-zilver
of been bij.
Ook speelgoed dat wat meer actie of competitie
met zich meebrengt, is opgegraven: een tinnen tol, een
houten zwaard, pijl en boog, een houten bal, schaatsen
uit been en met lood verzwaarde koten uit het kolfspel.

Spelen is van alle tijden. Speelgoed dus ook. Veel van het speelgoed waarmee kinderen in de middeleeuwen spelen, is verloren
gegaan. Maar archeologen vinden af en toe nog iets terug.
En dan blijken de tijden niet zoveel veranderd.

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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Spelen in Brugge
Speelgoed wordt meestal teruggevonden in
een stedelijke context, waar nog een stad is of waar
een stad is geweest. In Brugge hebben archeologen
al heel uiteenlopende dingen opgegraven, daterend
uit de middeleeuwen en latere periodes. Speelgoed
dat geluid maakt bijvoorbeeld, zoals rammelaars of
speelgoedﬂuitjes met een hoofdje. Of speelgoed waarmee kinderen het dagelijkse leven nabootsen, zoals
speelgoedservies en –kookgerei: miniatuurpannetjes,
kookpotjes, schaaltjes, kruikjes, lepeltjes tot zelfs een

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijkscollege, 1944, coll.
Stadsarchief Brugge/Beeldbank Brugge, foto: A. Brusselle

Zullen we riddertje spelen?
Een bijzondere vondst is die van twee identieke
riddertjes op een voetstukje en een ruitertje te paard
in een tin-loodlegering. Het zijn platte ﬁguurtjes van
ongeveer 4 cm hoog die aan beide zijden zijn bewerkt.
De afbeelding op beide zijden is identiek, de ﬁguurtjes dragen een zwaard en schild. Ze dateren uit de late
13de eeuw, vroege 14de eeuw en zijn opgegraven in de
Niklaas Desparsstraat.
Alle ﬁguurtjes kunnen rechtop staan, de riddertjes door het voetstukje, het ruitertje door de vier
benen van het paard. Deze vier ﬁguurtjes zijn als het
ware de middeleeuwse voorganger van het tinnen
soldaatje.
Je ziet zo kinderen voor je die riddertje spelen.
Of zou het papa geweest zijn, die met deze beeldjes
veldslagen reconstrueert?
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cleene pylkins, met papiere, vederen ende punten van elsenen an thende’. Eigenlijk een verbod
op ons klassieke proppenschieten.
Het is dus duidelijk: ook in de middel
eeuwen kunnen Brugse kinderen spelen en
hebben ze speelgoed om zich te vermaken.
De maatschappij is daar ook op ingesteld: speelgoed wordt door volwassenen geproduceerd
en verhandeld. Toch laten de bronnen nog heel
wat vragen onbeantwoord. Hoeveel tijd hebben
kinderen om te spelen? Is er verschil in spel en
speelgoed tussen de verschillende sociale klassen? Of spelen alle kinderen dezelfde spelletjes,
maar verschilt het materiaal waaruit het speelgoed gemaakt is?
Een ding weten we in elk geval zeker:
in de middeleeuwen spelen Brugse kinderen
riddertje...

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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Streng verboden te schieten
Naast archeologische vondsten, zijn er nog
andere bronnen die iets meer vertellen over spelen in
de middeleeuwen. In de marges van heel wat GentsBrugse getijdenboeken staan spelende kinderen afgebeeld: jongens die boogschieten, kinderen met hoepels,
kinderen op een slee, kootschietende jongeren, kinderen voor een poppenkast… Op een grafzerk uit 1521
staat een jongen op een stokpaardje afgebeeld, compleet met teugels en hoofddeksel. De grafzerk is helaas
verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar
er bestaat nog steeds een wrijfprent van de grafzerk.
En wat actueel klinkt in deze tijden van
gas-boetes: in de eerste helft van de 16de eeuw vaardigt men in Brugge een keure uit waarin staat dat
het verboden is ‘te worpene, blasene of schietene mey

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Hubert De Witte
[H.D.W.]
—
collectie

Raakvlak, BR09/NDS/1/2/A/24-25-27
—
zie ook
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Zelfportret van
Joseph-Benoît Suvée
Niet ver van de Vismarkt in Brugge ligt de Jozef Suvéestraat.
Suvée is de eerste kunstenaar die al kort na zijn overlijden in
1807 een straatnaam krijgt in zijn geboortestad. Niet verwonderlijk: hij heeft de Brugse kunst voor het eerst sinds eeuwen
opnieuw op een hoog internationaal niveau gebracht. Tot het
midden van de 19de eeuw blijft hij hét na te volgen voorbeeld.

Het interieur van de kapel van het
Sint-Lodewijkscollege, 1944, coll.
Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Een winnaar uit Brugge
Joseph-Benoît Suvée wordt geboren in 1743,
in de Korte Vuldersstraat in de schaduw van SintSalvator. Hij start zijn kunstenaarsopleiding aan de
Brugse academie. In 1763 trekt hij naar Parijs om zijn
opleiding te vervolmaken. In 1771 neemt hij als leerling
van de ‘Académie royale de Peinture et de Sculpture’
deel aan de schiftingsproeven voor de ‘Prix de Rome’.
De winnaar van deze prijs mag een studiereis naar
Rome maken, het summum in die tijd. En jawel: op
31 augustus 1771 roept men Suvée uit tot winnaar. Zijn
inzending, ‘De strijd tussen Mars en Minerva’ (een
opgelegd thema), hangt vandaag in het ‘Palais des
Beaux-Arts’ in Rijsel.
De Brugse kunstenaar verslaat daarbij niemand
minder dan Jacques-Louis David, die zou uitgroeien
tot hét boegbeeld van het Franse neoclassicisme.
Tussen David en Suvée komt het nooit meer goed, te
meer daar Suvée als buitenlander eigenlijk niet had
mogen deelnemen aan de ‘Prix de Rome’. Enkel Franse
onderdanen mochten zich inschrijven voor deze wedstrijd. Maar met medeweten van de Académie werd in
documenten het Noord-Franse Armentières opgegeven
als geboorteplaats, en niet Brugge…!
Hulde!
Dit betekent echter niet dat Suvée zijn geboorte
stad niet erkentelijk is. Zo ﬁer als een pauw meldt hij
zijn overwinning onmiddellijk aan de Brugse academie en hij uit daarbij zijn grote dankbaarheid: ‘Parmi
les témoignages que j’en offre à mes maîtres, c’est à
vous, messieurs, à qui j’en dois les premières marques.’
Anderhalve maand later, op 16 oktober 1771, wordt
Suvée met veel luister in zijn geboortestad ontvangen.
Ondanks een zware storm en regen zijn de straten van
Brugge versierd en stroomt het volk toe om het wonderkind te feliciteren. Suvée wordt aan de ingang van
de stad afgehaald en in een plechtige stoet met niet
minder dan 35 koetsen naar de academie gevoerd die
zich toen nog in de Poortersloge bevond.
Na deze schitterende ontvangst zou het niet
meer stuk gaan tussen Suvée en zijn geboortestad.
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opdrachten voor het schilderen van portretten en historiestukken en stelt die regelmatig tentoon op de
Parijse salons.

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

De kunstenaar zou regelmatig naar Brugge terugkeren
en uit dankbaarheid verschillende kunstwerken aan de
academie geven. Al in 1772 schenkt hij dit zelfportret
waarop hij zichzelf als een trotse kunstenaar afbeeldt
tijdens het ontwerpen van, jawel, ‘De strijd tussen
Mars en Minerva’. Vandaag behoort het zelfportret tot
de collectie van het Groeningemuseum.

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle

Een Bruggeling in Parijs
Na zes jaar Italië, vestigt Suvée zich in 1778
deﬁnitief in Parijs, klaar om de kunstwereld te veroveren. En het gaat snel. Twee jaar later al wordt hij
volwaardig lid van de ‘Académie royale de Peinture
et de Sculpture’. Daarmee behoort hij tot de absolute
elite van de kunstenaars. Ook nu weer informeert hij
meteen de Brugse academie. En ook nu weer trekt een
feestelijke optocht door de Brugse straten.
Terug in Parijs werkt Suvée gestaag verder.
Als ‘Peintre du Roi’ heeft hij een appartement met
atelier in het Louvre. Hij krijgt zowel ofﬁciële als privé-

Een Bruggeling in Rome
Een volgend hoogtepunt gloort in 1792: Suvée,
een buitenlander (!), wordt aangesteld als directeur
van de ‘Académie de France’ in Rome. Jacques-Louis
David (weer hij) is woest: ‘Ma prédiction s’accomplit.
Qui nommèrent-ils? Qui, Devinez... Suvée, l’horrible
aristocrate Suvée, l’ignare Suvée’. Ondertussen is David
wel erg invloedrijk geworden en slaagt hij erin Suvées
aanstelling te laten annuleren.
Uiteindelijk trekt Suvée toch aan het langste
eind: men herbevestigt zijn benoeming. Door oorlogen duurt het echter nog tot 1801 vooraleer Suvée naar
Rome vertrekt. Daar overlijdt hij plots in 1807.
In zes jaar tijd is Suvée erin geslaagd de
‘Académie de France’ weer op de kaart te zetten en tot
een kweekplaats voor de belangrijkste Franse kunstenaars te maken. Bij zijn overlijden verklaart Ingres:
‘Nous perdons un bon directeur et la société d’un
homme vertueux’ (‘Wij verliezen een goed directeur en
de samenleving een deugdzaam man’). Kunstenaars
uit zijn vaderland, onder wie Ducq en Odevaere, richten uit erkentelijkheid in het Pantheon in Rome een
gedenkbuste voor hem op. Zij zullen samen met JeanBernard Duvivier en François-Joseph Kinsoen in de
voetsporen treden van Suvée. Zij vormen een bloeiende
Brugse neoclassicistische schilderschool die zich internationaal op de kaart zet.

Laurence Van Kerkhoven
[L.V.K.]
—
collectie

Groeningemuseum, 0000.GRO0138.I
—
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De Lastige Bruggeling

Walburgakerk en een voedsel- en energiesalon in het
toenmalige Concertgebouw in de Sint-Jakobsstraat
(nu De Republiek).
Ook de Brugse afdeling van de Antwerpse volkshogeschool Elcker-Ik vindt zijn thuisbasis in Cactus
café. Tijdens de zomer van 1974 organiseert Elcker-Ik
Brugge een trip naar Amsterdam. De deelnemers ontmoeten er progressieve actiegroepen en maken kennis
met de principes en de praktijk van burgerparticipatie.
Ze bezoeken ook de redactie van de alternatieve stadskrant De Lastige Amsterdammer, die de milieu- en
verkeersproblemen in de stad aan de kaak stelt.

Van oktober 1974 tot januari 1982 verontrust de stadskrant
De Lastige Bruggeling lokale beleidsvoerders met zijn kritische en diepgravende onderzoeksjournalistiek. Het progressieve maandblad bijt zich vast in dossiers over grondspeculatie,
bedrijven die de gezondheid van de omwonenden bedreigen,
vereenzaming en massatoerisme. Klinkt vertrouwd?

Geen woorden maar daden
Enkele deelnemers maken meteen plannen ‘om ook in Brugge de her en der aktieve individuen te groeperen én van een klankbord te voorzien’.
De eerste Lastige Bruggeling verschijnt al in oktober
1974. De redactieleden, allen vrijwilligers, publiceren
anoniem en gaan prat op hun onafhankelijkheid.
CVP-burgemeester Michel Van Maele biedt voldoende schrijfstof. Van Maele was voordien burgemeester van Sint-Michiels, dat hij een ware gedaantewisseling liet ondergaan. Van een landelijk en bosrijk
gebied evolueerde Sint-Michiels tot een verkavelde
randgemeente, inclusief industrieterrein, veemarkt en
pretpark (het Boudewijnpark). In 1970 fuseert SintMichiels, samen met andere randgemeenten, met
Brugge. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen in
Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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De Lastige Bruggeling omschrijft zichzelf als een
“onafhankelijke stem die ten gepaste tijd het mes in de
wonde zet en er nog wat in rondpeutert ook” en brengt
zaken aan het licht “die de lokale bladen niet kunnen,
mogen of willen brengen”. Het blad ademt de geest van
mei 1968. De geestdrift en energie van deze jongerenrevolte leidt in Brugge tot de oprichting van Cactus
café. Bezieler Rolle Debruyne vormt in november
1972 een voormalig bordeel in de Sint-Amandsstraat
om tot een ontmoetingsplaats voor progressieve jongeren. Cactus café organiseert in zijn prille jaren
fietsenverhuur voor toeristen, een sitarconcert in de

Het interieur van de kapel van het Sint-Lodewijks
college, 1944, coll. Stadsarchief Brugge/Beeldbank
Brugge, foto: A. Brusselle
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De kapel van het Sint-Lodewijkscollege. Links in
beeld de studiezaal. Beide zijn een ontwerp van
Joris Helleputte, coll. Stadsarchief Brugge (Archief
Sint-Lodewijkscollege, XI n°719)
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datzelfde jaar behaalt de CVP een volstrekte meerderheid. Michel Van Maele wordt eerste schepen en eind
1971 burgemeester.
Met als devies ‘Geen woorden, dáden’, gaat hij
aan de slag. Hij laat de reien saneren, laat een structuurplan [object xx] voor stadskernvernieuwing opmaken en initieert heel wat bouwprojecten in de binnenstad: de Biekorfbibliotheek met ondergrondse parking,
het Zilverpand, [object xx] het nieuwe gerechtshof…
In de Brugse rand koopt hij groenzones op om er
sport- en ontspanningsinfrastructuur te creëren,
zoals het huidige Jan Breydelstadion.
Daarbij verliest Van Maele de menselijke,
sociale en ecologische consequenties uit het oog.
Dat vindt althans De Lastige Bruggeling. Het
eerste nummer van de stadskrant opent met de
vraag: ‘Is Brugge leefbaar?’. In de acht jaren die
volgen, blijft de leefbaarheid van Brugge het
hoofdthema. De Lastige Bruggeling bericht over
mensen die gedwongen hun huizen moeten verlaten voor nieuwbouwprojecten, grondspeculatie, de nauwe en schimmige relatie tussen het
stadsbestuur en vastgoedmakelaars, bedrijven
die de gezondheid van de omwonenden bedreigen, arme en oude mensen die worden weggestopt in
inspiratieloze sociale woningen en bejaardentehuizen,
de expresweg die Sint-Andries en Sint-Michiels doorklieft en verkeersslachtoffers eist… Een ander terugkerend thema is het toeristisch beleid in Brugge. Met zijn
façadisme, historische stoeten en middeleeuwse tornooien zou dit veraf staan van het dagelijks leven in de
stad. Kritieken die tot vandaag nazinderen.
De lezers van het maandblad zijn te vinden in
progressieve kringen en actiegroepen, maar de scherpe
artikels krijgen ook weerklank in Brugse politieke kringen én in Brugse huiskamers. In 1980 telt De Lastige
Bruggeling 300 abonnees. Nog eens 700 exemplaren worden verspreid via krantenwinkels, cafés en
natuurwinkels.

De kapel van het Sint-Lodewijkscollege. Links in
beeld de studiezaal. Beide zijn een ontwerp van
Joris Helleputte, coll. Stadsarchief Brugge (Archief
Sint-Lodewijkscollege, XI n°719)

Zo veel pennen, zo veel meningen
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1976
breken lastige tijden aan. De nieuwe SP-burgemeester
Frank Van Acker belooft beterschap: een meer sociaal
woonbeleid, een verbod op het vervoer van radioactief
afval over Brugs grondgebied, een verkeersbeleid met
voorrang voor fietsers en voetgangers… Het uitblijven
van concrete realisaties en het eigengereide optreden
van Van Acker, een koele minnaar van burgerparticipatie, zorgt voor verdeeldheid bij de redactie van De
Lastige Bruggeling. Verbittering en ontgoocheling steken de kop op: over het immobilisme van de politieke
wereld, over het onvermogen om de idealen om te zetten in echte politieke vernieuwing.
In januari 1982 verschijnt het laatste nummer. Daarin blikken redactieleden zelfkritisch terug
op acht jaar lokale verslaggeving en zoeken naar een
verklaring voor het plotse einde. De meningen zijn
diffuus. ‘Eenvormigheid in visie en politieke doelstelling is nooit onze sterke kant geweest’, schrijft de
hoofdredacteur. Sommige redactieleden hopen dat
andere kritische media de fakkel zullen overnemen.
Feit is dat de kwesties, waarover De Lastige Bruggeling
schreef, nooit helemaal zijn gaan rusten. Zo pent Eric
Van Hove, één van de lastige Bruggelingen, tien jaar
later zijn verzuchtingen neer in het boek ‘Brugge wordt
wakker!’. [object XX] De Bruggelingen kunnen niet
zeggen dat zij het niet geweten hebben…

Geert Souvereyns
[G.S.]
—
collectie
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