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NOG EENIGE GEBOUWEN.

De lezer weet reeds, dat wij hier geen ,gids" door Brugge geschreven

hebben. .. er zijn er genoeg, ofschoon weinig Vlaamsche. V/ij verhalen

van onze wandelingen door die merkwaardige stede, van onze ont-

moetingen, onze indrukken.
Veei merkwaardige gebouwen moeten we nu onbesproken laten;

op enkelen kunnen we nog slechts wijzen.

Bovendien zeiden 't reeds - wie van Brugge genieten wil,

moet er heen!

Niet ver van de lVlarkt in de Kuiperstraat, verheft zich een wel is

waar somber, maar toch indrukwek-
kend gebouw. Het heet: het zrvarte

huis. Men zou denken dat weleer in
dit gevaarte de een of andere

stadsdienst gevestigd was. Doch
neen, het ,rzwarte huis" was eene

bijzondere woning van een koop-
man der r le eeuw. Nu is het eene

herberg, een type van eene middel-
eeuwsche taveerne. Men rust in wijde
zetels, drinkt'tVlaamsche of weemde
bier uit steenen potten, terwijl't oog

geboeid blijft door 't eigenaardig uitzicht dezer gelagkamer. Eene der-
gelijke ouderwetsche herberg, fflissinghe", kan men bezoeken in de

Bleekerstraat No. z.

Op eenige schreden van 't zwarte huis staat Brugge's schouwburg,
opgericht in 1862. Vreemde troepen, vooral die van Gent geven er
vertooningen in 't Vlaamsch en 't Fransch. Vele kijkers komen uit
de provincie en 't aangrenzend Zeeuwsch-Vlaanderen. Na de voor-
stelling vertrekken gewoonlijk bijzondere treinen in de richting van
Oostende en Rousselare en een ,,speciale tram" brengt de Noordelijke
bewoners naar Dudzeele, HeysÇ lVestkappelle, Sluis en andere plaatsen

Zwart HuiE te Brugqe,
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ærug. Ja, tal dier tooneel-liefhebbers moeten nog al lvat opoft'eren om
eenige uren in Brugge's schouwburg door te brengen. Wij hebben
Zeeuwsche boeren om een ure 's nachts te Sluis van de tram zîen
Stappen, om dan nog een tweetal uren in hun rijtuigje te zitten, alvo-
rens ze hun hoeve konden bereiken. En dat midden in den winter,
soms met strenge vorst!

Op de Jan van Eyckplaats, genoemd naar den schilder, wiens
standbeeld zich te midden van het plein verheft, ziet men eenige
fraaie gebouwen. Vooreerst de Pootersloge uit de r4e eeuw, waar
de Brugsche burgers zich vereenigden om onder kaart en spel den
tijd te verdrijven. In den gevel ziet men een steenen beertje,,,Het beertje
van de Logie", dat de meeste kinderen vroeger niet zonder groeten
r,oorbijgingen. Hier was eenmaal Brugge's ,,volkskwartier". Tot voor
enkele jaren zelfs stonden in deze straat
op Nieuwjaarsdag lange rijen kramen,
\ïaatr koeken, suikergoed, speeldingen,
papieren nieuwjaarszotten en andere be-
koorlijkheden voor de jeugd lagen uit-
gestald. Tal van mannen, verkleed als
narren en hansworsten, liepen huppelend
rond, om ieder nieuwjaar te wenschen en

eene fooi af te bedelen. De burgers gin-
gen heel dat spel bezien, zoodat erveel.
beweging heerschte. De Poortersloge be-*=

vat thans de Staatsarchieven.

Een ander gebouu', dat ons treft, is
het Weeghuis ( r 4 7 7), \t'aar men de rechten
op de vreemde goederen ontving. Het
Wecghuis bezit een schoon portaal en e€n

prachtigen gevel. Nu heeft men hier de stadsboekerij ingericht. De
bibliotheek bestaat uit een vijfhonderdtal oude manuscripten en zestig
cluizend. boeken.

In de Genthofstraat ziet men een der beste houten gevels van

Brugge, in eene woning uit de r6e eeuw. (No.Z).
Op de Memlinc-plaats staat het wit-marmeren standbeeld van den

beroemden schilder.
Flier en daar rust de blik op oude kerken, zeker de bezichting

ovenvaard, maar wier beschrijving' ons te verre zou vo€ren. \Ve moeten

Huis tnet houlen gevel.
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hler echter nog even spreken over ons bezoek aan de eigenaardige

Jerusalem-kerk, met haar zonderlingen toren. Het schijnt wel, of dit
'bedehuis uit het Oosten naar Vlaanderen overgebracht is geworden"

Het gebouw was gesloten, toen wij er voor stonden.

We beiden aan 't klooster nevens den tempel.

Een deurtje rverd als door eene onzichtbare hancl eeopend. Geen

sterveling te zien. Wij traden op de binnen-
plaats en de deur viel achter ons toe. Een
hoofd met witte kap keek door een raam \rai-t

een zijgebouw.

- Zuster, wij ivilden gaarne de kerk zien,

zoo het mogelijk is, zeiden we tot de non.

- 
De portierster, die u geieiden zal, ts aI

achteren, wilt ge over den koer gaan, sprak
de kloosterlinge.

Wtj volgden de aangewezen richting Een
oud vrouwtje, met een wit mutsje gedekt, trad
uit een net huisje, en, m\nzaam knikkend, ging

ze ons voor door eene nauwe deur.
-- Two stepso sir, trvo steps, 1) rvaarschurvde 't moederke, toen we

tlee treden moesten afdalen.

Deze woorden verrieden ons,

tot welke natie de meqste bezoe-
kers moesten behooren.

- \\''e zTn Vlamingen, moe-

derke.

- Ah, ge zrjt nen Vlooming!
En het vrouwtje scheen meer
vriendschap te hebben voor land-
genooten dan voor vreemdelingen,
of meer ivaarschijnlijk nog, 't ging
haar beter af de moedertaal te
spreken dan een van buiten ge-
leerd lesje af te rammelen, want
zoo terughoudend als ze eerst was,

zoo toeschietelijk toonde ze zich nu.

- 
'k Peinsde eerst dat je een

(t 1\t-. treclen, Mijnheer.

ffiffi

Jerusalemkerk te Brugge.

Engeischman waart. Er ko men icr
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rneer Ingelsmans en ook andere vremdelingen, en van verre, wi-je ! De
Jeruzalemkerke is verre gekend ! vertelde ze nu.

Kerk is eigenlijk wat aanmatigend, kapel past betet
De Jerusalemkerk dan, werd in r4z5 gebouwd. Volgens de over-

levering is ze eene navolging van de kerk van 't Heilig graf te Jerusalern.
Midden in 't bedehuis zagen we eene graftombe van ,,Messire An-

selme Adornes", burgemeester van Brugge, en van zijne gemalin,
Margaretha van der Blanck.

Messire Anselme Adornes, door den hertog van Burgondië met
eene gewichtige zending belas! stierf tijdens die reis in Schotland en

had 't verlangen uitgedrukt in de
kapel, door zijn vader en oom te
Brugge gesticht, begraven te
rvorden.

Voor het koor bemerkten we
drie kruisen, welke de geleidster
ons als volgt voorstelde:

,,'t Kruis van Ons Heere, de
twee van de moordenaars, de
leere van de soldooten, de pieke
lvaarmee ze Ons Heere in de zijde
stoken, den hamer en de nagels,
de beurse van Judas Iskario! den
verrader, die eeuwig in de helle
ligt te branden, de doornekrone. En nu gaan we naar 't graf."

Door eene lage gang, waar wij ons diep bukken moesten, kwamen
wij in een soort van keldertje, waar bij 't weifelend licht van een lampje
€en levensgroot Christusbeeld in een graf zichtbaar werd. Dit is de
nabootsing van 't graf uit Jerusalem, hier vervaardigd op last en op
kosten van bovengenoemde Messire.

* 't Graf van Ons Heere, hernam 't moederken, zooals het te Je-
rusalem was. Alle jaren is hier beêvaart Dan komen de menschen
van alle kanten om hier te lezen. 1)

Wij keerden naar de kapel terug. Men kwam het wouwtje roepen.

- Meneere er is daar een kozijn, die vertrekt. Ik ga hem goeden
dag zeggen, 'k ben seffens weere.

Si. Jacobskerk.

-. s--

') bidden.
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'Wij bleven alleen, zoo dachten we. Nlaar neen, toen we de trappen
beklommen, welke naar 't koor voeren, dat wat hooger onder den

eigenlijken toren ligt, ontwaarden we door de getraliede deur, eenige
geknielde gestalten, met een zwarten doek overdekt.

Biddende nonnen ! Onbewegelijk zaten ze d.aar, beelden gelijk.

Het nonneken zit gebogen,
Stil aan den kerkpilaar;
De gele lichtjes flikkren
Ginds op het hoogaltaar.

De gele lichtjes flikkren,
Het orgel dreunt en schalt;
De wierookwalmen stijgen,
En de avondscheemring valt.

De wierookwalmen stijgen,
De kerkzang sleept haar meê,

En wiegt haar zacht in droomen
Van rust en hemelvreê.

En wiegt haar zacht in droomen,
Allengskens onbewust;

Gezang en orgel zwijgen,
En de kerke ligt in rust.

Gezang en orgel zwijgen

De laatste stap gaat heen...
Zij zit nog stil te droomen
In 't schemeruur alleen.

Zoo iuidt het versje ,,fn 't Lof", van Loveling en aan dat gedicht
denkt men onwillekeurig bij een schouwspel als 't welk wij thans voor
oogen hadden.

Langs de wijk der Jeruzalem-kerk, begeeft men zich naar 't iokaai
der aloude gilde van St. Sebastiaan, 't gilde der boogschutters.

De naam St. Sebastiaan is zeer populair in Vlaanderen; en vele
schutters-vereenigingen heeten naar hem. En het schieten met pijl en

boog bleef de liefhebberij bij uitnemendheid onzer landgenooten.
Zouden er wel dorpen zrjn zonder ,,gaaiperse" ? Ga maar eens rond
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ûp Zondagnamiddag, ge ziet de schutters vereenigd op eene weide

rond hun pers. Uren lang vermaken ze zich, in gespannen aandacht

elk schot volgend. Aan de wedstrijden worden deelgenomen cloor

mededingers der gemeente en
't omliggende. En de geluk*
kige, die den ,,oppergaai" af-

schiet, is de held van clen dag,
de gevierdg dien men dikwijls
met muziek naar huis geleidr

DeVlaamsche boogschutters,
hoe moedig waren zij ! \Man-
neer wij 't aloude Brugsche
gildehuis zien, moeten wij aan die
dapperen denken. Altijd waren
ze gereed hun geboortegrond
te verdedigen tegen onrecht-
vaardige vorsten en heersch-
zuchtige vreemdelingen.

In dit lokaal ziet men de
portretten der hoofdmannen;

sommige zijn door vermaarde kunstenaars geschilclerd. Het guldenboek

bevat de namen van vorsten, zooals van den Engelschen koning Karel II
en diens broeder den hertog van Gloucester. Karel II was uit Enge-
land gevlucht, want het oproerige volk had fu:
zijn vader op 't schavot gebracht. De banne-

ling en zijn zestienjarige broeder vertoefden

geruimen tijd te Brugge. Dikwijls zag men hen

in den hof van St. Sebastiaan, waar de hooge

gasten zich met boogschieten vermaakten. Men

bewaart nog in 't lokaal een zilveren pljl, welke

de hertog van Gloucester aan 't gilde schonk.

Andere merkwaardige handteekens in het

Guldenboek zin die van koningin Victori4
welke in 1843 met haar gemaal Brugge be-

zocht; van Koning Leopold II en Koningin
Maria Hendrika; van prins Napoleon e. a.

Uit den schuttershof heeft men een verrukkelijk gezicht op de stad,

waarboven zich majestueus de drie torens verheffen.

Crypt Bloedkapel,

Gilde Sebastiaan (gevel).
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Men is hier aan de grens van Brugge; spoedig staat men bij de

St. Kruispoort. Een molen op de hooge wal verhoogt de schilderachtig-

heid van het panorama. Enkele jaren geieden is een andere molen.

welken men op nog vele platen ziet" voor den storm bezweken.l) Lr

de middeleeuwen stonden op de wallen meer dan vijftig moiens.

Behalve die St. Kruispoort bezit Brugge nog drie poorten: de Ezels-.

de Gent- en de Smedepoort. Ook die overblijfselen der oude vestin-

gen brengen ons tal van herinneringen voor den geest.

Bij de St. Kruispoort verzamelden zich in den Meinacht van 't bloe-
dig jaar rSa2, dewrekers
hunner stede onder aan-

voering van Breydel en De
Coninck. Hier verdeelden
zich de bannelingen, door
boeren uit 't Vrije ver-

sterkt, in twee benden, om
lveldra hun vervaarlijk

,,Schild en Vriend" in
Brugge's straten te doen

weerklinken. En 't was bij
de Smedepoort, dat op den
avond van dien dug de

wreede landvoogd, Jacques de Chatillon, de verloste stad wilde ont-
vluchten. Maar de Franschman werd herkend, sprong dan met zijn
gezellen in de gracht, offi langs daar den dood te ontvlieden. Zijn
schildknaap verdronk... Chatillon en zijn vriend, Pierre Flottq bereikten
de overzijdg renden naar Franknjk... maar sneuvelden eenige rnaanden
later op den Groeninghekouter.

Ook voor Lodewijk van Male was de poort gesloten en de trotsche
graaf moest eveneens zijn heil zoeken in de vlucht over de wallen.

En dan Filips de Goede, de hertog van Burgondië!
Filips de Goede wilde de vrijheden der gemeenten beperken, maar

ontmoette veel tegenstand, ook van de Bruggelingen. Den :zen Mei
r43Z verscheen de vorst met 3ooo krijgslieden voor de stad. Men
opende hem de poort, doch nauwelijks was hij met slechts rooo man-
schappen binnen of de poort werd weer gesloten. Twee oude burgers,
een bakker en een kuiper, wilden Filips hun hulde brengen.
lTEans is een nieuwe molen gebouwd, dank aan de mildheid van een Brugsch
ksnstminnaar.

St. Hruispoort te Brugge
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Maar eene oproerige bende wierp zich op de ongelukkigen en
vermoordde ze onder 't oog van den hertog. De krijgslieden begonnen

'Can op het volk te schieten. Maar de Bruggelingen waren tot verde-
iigng gereed. Het regende pijlen en steenen op de Burgondiërq wier
toestand hachelijk werd.

- 
Terug naar de poort! riep Filips.

De krijgslieden moesten zich een weg banen door de opeengepakte
:nenigte. Van weerskanten vielen vele dooden.

Eindelijk bereikte de hertog de poort, maar vond deze gesloten. En
het woedende volk verbood den vorst hun stad te verlaten.

Filips zag zich door den dood bedreigd. Men slingerde steenen

naar hem en zijne volgelin-
gen. Overal stonden opge-
wonden, tierende burgers.

- Dood aan de verraders,

weg met de verdrukkers!
klonk het huilend.

Jacob van Hardoyen, de
deken van het scharenslijpers-
gild, had zijne kalmte be-

waard. }{ij voorzag de ge-
volgen van deze onzinnige

daad en besloot alle pogingen in 't werk te stellen, voor de veiligheid
van den hertog.

Jacob van Hardoyen liep eene smederij binnen en bewoog den

smid hem te volgen. Met de hulpe van den ambachtsman brak hij
het slot der poort open. Filips was gered, maar dertig zijner hove-

lingen vielen stervend neer. Onmiddellijk wierp het volk de poort weer
toe. Honderden Burgondische solclaten vertoefden nog binnen.'Waan-
zinnig van angst sprongen ze van de muren in de vestinggrachL
Anderen vochten zich dood.

Hertog Filips rende naar Rijsel en wilde spoedig een machtig leger ter
been brengen om Brugge te straffen. De oproerige stede kwam tot
inkeer. De gevolgen van de wreedheid waren reeds merkbaar: handel en

nijverheid lagen stil en een vreeselijk lot hing de burgerij boven 't hoofd.

'tWispelturige volk werd klein en onrechtvaardig; het leverdezijne
aanvoerders aan den vors! en gezanten gingen om Filips' genade

smeeken.

Ezelspoort.
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De hertog ontving de afgevaardigden te Arras. Hij hoorde her:

aan, zonder te antwoorden, maar in zijne oogen las men reeds Brugge'.;
vonnis.

De edele hertogin, Isabella, en haar zoon, wierpen zich voor den
echtgenoot en vader neer, om vergiffenis te vragen voor de be-
dreigde stad.

- Ik zal de straf verzachten, antwoordde de hertog. Gij afgezan-
ten van Brugge hoort mijn voorwaarden!

Die voorwaarden waren hard.
Filips eischtg dat de wethouderg hoofdmannen en dekens hem,

bloothoofds en barrevoets, op een uur afstands van de stad, om ve{-
giffenis zouden smeeken. De burgerij zou eene boete opbrengen van
2oo.ooo gouden rijders, Vier en veertig aangewezen burgers moesten
âan den hertog overgeleverd worden, om met hen, overeenkomstig
zijn wil, te handelen.

Eene maand later viel een bloedig strafgericht te Brugge voor: df
der aangeduide burgers boetten op het schavot hunne vermetelheid
met den dood, terwijl een rwaalfde zijne straf in 't naburig Male onder-
ging. De overigen werden of ten eeuwigen dage opgesloten, of uit
Vlaanderen gebannen.

Ja Brugges poorten en vestingen wekken tal van geschiedkundige
herinneringen op. Te veel bloed werd vergoten in en rond deze grijze
stedg welke zoo dikwijls daverde van het oorlogsgeweid.



A. HANS.

Gij zult uw vaderlaad beminnen,
en zijn taal, en z$n roem.

(Hendrih Conscience.\

KERLINGALAND.
(GESCHIEDENIS,
EN GEWOONTEN

LEGENDEN, ZEDEN
DER KUSTBE\MONERS).

LODEWIJK OPDEBEEK.
BoEKHANDELA AR-UITGEVER

ANTWERPEN.
t912,
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