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Hendik Brugmans werd in Amsterda¡
geboren op 13 december 190ó en
stierf in Brugge op 12 maart 1997. H¡j
studeerde Franse taat- en letterkunde
in Amsterdam en promoveerde in 1934.
Tussen X948 en 1950 was hij hoogteraar
Franse letterkunde aan de universiteit
van Utrecht. Brugmans was sterk
geboeid door de Europese gedachte
en werd in 1950 dan ook de eerste
rector van het Europacottege, dat hij in
Brugge mee had hetpen stichten. Deze
stichting ging terug op de Europese
Conferentie in Den Haag in 1948. 0p
een voorstel van de Spaanse fitosoof
en staatman Satvador de Madariaga
werd een postuniversitair instituut
opgericht, gespeciatiseerd in Europese
zaken. ln Brugge werd een denkgroep.
met beteidsvera ntwoordetijken en
burgers onder Leiding van pater Karet
Verteye, bereid gevonden om dit te
realiseren. De teidende figuren van de
Europese Beweg in g ondertekenden
mee de stichtingsakte voor een nieuw
instituut in Brugge op 19 mei 1950.
Hendrik Brugmans bepaalde sterk die
eerste decennia van het EuroPaco
Hij bteef rector tot 1972 en werd er
benoemd tot eredoctor.
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ln 2007 is de campus Verversdijk van
het Europacottege een eerste maaI
feestetijk ingehul.digd. De restauratie
van het voorma[ig jezui'etenklooster
en de afwerking van de nieuwe auta's
waren een feit. Nu, oP 28 juni 2013 is
ook de restauratie en de inrichting
van het voormatige jezuì'etencottege
aan de Boomgaardstraat afgewerkt en
ingehuLdigd. Het Europacotl.ege d raagt
met deze prestigieuze reatisatie bij tot het
versterken van het imago van Brugge in
Europa.
De Spanjaard lgnatius van Loyola 11/+9115155ó) sticht in 1540 de Socieiteit van
Jezus. De [eden, de jezui'eten, hietden zich

bezig met prediking, missionering en met
onderwijs.
Door de hoge kwatiteit van hun onderwijs
hadden jezui'eten toen een enorme
invtoed op de vorming van de [eidende
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klasse in Europa. Vooral de jongeren
van de hoogste socia[e ktassen votgden
immers Les bij hen.

ln 1570 vestigden zich twee jezui'eten in
Brugge en gesteund door bisschop Remi
Drieux kregen ze van Rome toetating om
een cottege op te richten. Ze woonden
en werkten in het grote huis De Lecke op
het Sint-Jansptein en maakten voor hun
retigieuze diensten gebruik van de SintJa nskerk.
Na het calvinistisch bewind (1578-15841
zochten ze een geschikte ptaats om een
coltege met atture uit te bouwen. ln 159ó
kon de Societeit twee grote huizen op
het Sint-Maartensptein aankopen van de
heer van Moscron en vóór 1 ó38 kochten
ze maar Liefst een veertigtaI huizen
in het bouwblok Sint-Maartensptein,
Boomgaa rdstraat, Ka nde[aa rstraat,
Verversdijk en Hoornstraat om hun
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ambitieus project vorm te geven
Aanvanketijk werd het voorma[ige huis
van Moscron ats school en residentie
gebruikt, terwijI een buurwoning dienst
deed ats kapet.
Tussen 1607 en 1ó10 aL bouwden ze
aan de kant van de Boomgaardstraat
een cotlegevteuget. Het ontwerp en
de Leiding van de bouwwerken was
in handen van de Brugse meestermetsetaar Jacques Huyssens, vader
van arch itect-tekenbroeder Pieter
Huyssens. Hij werkte daarvoor samen
met timmerman Lauwers Pieters,
schrijnwerkers Steven en Toussain de
Meester, tegeldekker Robert B[omme en
leidekker Jan De Brouwer. Het tweetaags
gebouw is 13 traveeën breed en 45 meter
[ang. De getijkvloerse verdieping was
oorspronketijk ingedee[d in vijf klassen
en elke ktas was rechtstreeks door
een buitendeur bereikbaar. De eerste
verdieping was één grote ruimte van
ó,40 meter hoog onder een zotdering
van moer-en kinderbalken. De auta was
bestemd voor dramatische oefeningen
die een be[angrijk onderdeeI van het
onderwijs vormden. Bij de inhul.diging

van het gebouw in 1ó10 werd een grootse
theatervoorste[[ing gegeven voor ouders
en mecenassen. Na de afschaffing
van het klooster werd deze verdieping
stetsetmatig verbouwd en later ingedeetd
in ktassen en gangen van het atheneum.
Bij de recente restauratie is teruggegaan
naar de oorspronketijke indeling en
het gebouw heeft haar oorspronketijke
ru i mtel.ij kheid gedeettetijk herwonnen.

ln 1ó19 werd gestart met de bouw van
een grote kerk onder Leiding van Pieter
Huyssens (1577-16371. Hij bouwde ook
de jezui'etenkerken in Maastricht en
Namen en werkte mee aan de Carotus
Borromeuskerk in Antwerpen. ln 1ó93
ptanden de jezui'eten om hun residentie
naast de kerk te verbouwen en stuurden
ze grootse ptannen naar Rome op, die
echter nooit werden uitgevoerd.

ln 1699 gaven de jezui'eten wel
opdracht voor de bouw van een nieuwe
ktoostervleugel aan de kant van de
Verversdijk, die werd ingericht a[s
verbLijf voor de paters en a[s inf irmerie
TegeLijkertijd werd een hu isbrouwerij
gebouwd. De reievteugel is mogeLijk
ontworpen door jezui'eten broeder

üP[_l.r M0NUir4L:i\iTENÜA$

WiLl.em Lambrichts en de werken
werden uitgevoerd onder leiding van
meester-metse[aar Zegher Acket, die
in 1684 en 1700 deken was van het
ambacht. De bakstenen gevel aan de
Verversdijk werd in 1Bó5 bepleisterd.
De zij- en tuingeveI vertonen weI atte
kenmerken van de barokstijt met

gebruik van baksteen verfraaid met witte
natuursteen. Het interieur bevat veeI
authentieke bouwetementen. De [ange
gang is overktuisd met graatgewelven
op gordelbogen en kraagstenen
in rococostijt. De gewetven en de
kraagstenen dateren pas uit 1753.
De aan de gang grenzende ruimtes
[die in de 19d" eeuw tot ktastoka[en zijn

omgevormd met ptaatsing van gietijzeren
kotommen in een rococostijt) zijn met
dubbe[e graatgewelven overktuisd. 0p
één van de gewelven is het devies van
de Sociëteit afteesbaar: IHS Uezus) en
het hart Ifret Heitig Hart ats emb[eem
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van de ordel. Bemerk de arduinen trap
die de bezoeker naar de verdieping
brengt, waar de consotes in de gang
onversierd ats een ruwe btok zijn getaten
ln één van de ruimtes zijn sporen van
een muurschitdering bLootgetegd : een
decoratieve schildering met pilaster
en kapiteel en met horizontate banden
en krutten. De bovenverdieping was
waarschijntijk met houten tussenwanden
in cetlen verdeetd.
De jezui'etenorde werd in 1773 door

keizerin Maria -Theresia afgeschaft
en op 20 september van dat jaar is ook
de Brugse vestiging gestoten en later
gedeeltetijk openbaar verkocht.
De cotlegevteugel aan de

Boomgaardstraat werd niet verkocht en
deed aanvanketijk dienst ats Theresiaans
coltege, later werden er catecheselessen
voor de armen gegeven enin 1792
gebruikten de Brugse Jacobijnen de

',t:¿

voormaLige auta ats vergaderruimte.
De benedenverdieping werd in de 19d"
eeuw a[s paardenstaI en opslagptaats
gebruikt en pas in 1832 bestiste men deze
vteugeI te herstelten en om te vormen tot
klastokalen voor het atheneum.

ln 1852 verhuisde het atheneum en het
bijhorend pensionaat naar de vleugeI aan
de Verversdijk, die tot dan in gebruik was
a[s één van de vete cavateriekazernes
in de stad. De aanpassingswerken
gebeurden naar het ontwerp van de
toenma[ige stadsarchitect Jean-Brunon
Rudd [1792-18701, die op de site ook
verschi[[ende vleuge[s bijbouwde. ln
1890 werd het pensionaat afgeschaft
en een museum voor schitderkunst
ondergebracht. ln dit 'Musée de
Peinture Moderne' werd eigentijdse
kunst tentoongestetd. De kunstwerken
verhuisden in 1931 naar het nieuwe
Groeningemuseum en de verdieping
werd omgevormd tot ktastokaten. ln
1960 verhuisde het atheneum naar een
nieuwbouw aan de Sint-Ctarastraat en de
rijksmiddenschoo[, die aI vanaf 1852 in
de vleugel aan de Boomgaardstraat was
ondergebracht, maakte dan ook gebruik
van de reievleuget.

ln 1990 verliet ook de rijksmiddenschooI
het complex en de gebouwen bleven
verweesd en verva[[en achter. Sinds
begin 1995 is het Europacottege eigenaar
van het comp[ex. Restauratieptannen
en ambitieuze nieuwbouwptannen
zijn vanaf 1999 opgemaakt door het
Bouwtea m Architectenbu reu Va nassche
m. m.v. Architectenbureau M iche[
Van Langenhove en Xaveer De Geyter
architecten bvba. ln 2002 is gestart
met de restauratie van de reievteuget.
De nieuwe gebouwen in sierbeton,
die eraan grenzen , ziln in een bewust
contemporaine stiiI opqetrokken. I n

de oude kloostervleuge[ en de nieuwe
gebouwen zijn vergaderzaten, het
Departement recht, het Departement
poLitieke en administratieve
wetenschappen, het Devetopment ûffice
[es[okaten en twee auditoria ingericþ1. '
ln 2010 is gestart met de restauratie
van de collegevleugeI naar ontwerp
van conservatiearchitect benoît De[aey.
Deze indru kwekkende restauratieweri
kon zowel in 2011 als in2012op 0MD
worden bezocht. Deze vteugel is nu
herberstemd a [s centraaI ka ntoorg ebouw.
0m de ruimteLijkheid ervan zo weinig
mogetijk aan te tasten is geopteerd om
de bureauruimtes van elkaar te scheiden
door Lichte wanden die niet tot aan het
plafond reiken.

Tussen 1998 tot 2005 was de Brugse
Stedel.ijke Archeotogische Dienst nu RaakvLak - aanwezig op de site
Verversdijk voor de begeleiding van
de werken. Waar werd gevreesd dat
de jezui'etenbouwwerken en de 19d"eeuwse schootgebouwen a lte vroegere
sporen hebben uitgewist, hebben ze
er integendeel voor gezorgd dat het
bodemarchief, tussen de muren in, vrij
goed is bewaard.
De oudste sporen op het terrein
dateren uit de 13du eeuw. Er werd
vastgesteLd dat er zich in de
ondergrond een opgevulde geuI
bevindt, waarvan de Sint-Annarei
een gekanatiseerd overblijfsel is.
Vermoedetijk is het gebied tot in het
begin van de [ate middeteeuwen een

drassig, onbebouwbaa¡ terrein. Bij de
ophoging in het begin van de 13d" eeuw
zijn weLLicht houten beschoeiingen
gebruikt om de aangevoerde grond te
stabi[iseren. 0p meer dan twee meter
onder het huidige [oopniveau is een

begin van de 1ód" eeuw. Dit verte[t ons
niet a[[een dat de beerput zeker nog
tot in het begin van de 1ód" eeuw in
gebruik is, maar ook dat de bewoners
rijk genoeg zijn om dergeLijk Luxe
aardewerk aan te kopen. Een tweede
reden waarom beerputten attijd
interessante contexten zijn, is dat niet
alteen aardewerk maar ook organisch
materiaal er goed bewaard bLijft. Dit
gaat van botmateriaal, zaden en pitten
over [ederen schoenzoten en houten
voorwerpen tot zelfs repen textie[ die
uiteraard ats toiletpapier zijn gebruikt

complexe constructie aangetroffen,
die bestaat uit een aantaI zeer zware
vierkante batken, met daartussen een
soort beschoeiing van verticate en
horizontate ptanken. Het hout is voor
het merendeeI recuperatiemateriaaI
en we[[icht afkomstig van afgebroken
houten huizen. Vanaf de tweede hetft
van de 13du eeuw is er voor het eerst
bewoning, een nagenoeg onverstoord
huizenbtok. Van enkete van deze hutzen
zijn in de ketders aan de Verversdijk de
muren en vloeren aangetroffen en een
aantaI grote bakstenen beerputten. Het
afvaI uit een beerput vertett over het
dageLijks leven en de mensen die de
put gebruiken. ln een van beerputten
is een bijzondere kom aangetroffen,
voLtedig versierd met goudkteur op een
witte tingtazuur. Dit soort aardewerk is
afkomstig uit de streek van Va[encia in
Spanje, en kan gedateerd worden in het

\

Het meest fascinerend was de
ontdekking van de resten van
verversateliers, te koPPeten aan
verme[dingen van btauwververs en
roodververs uit de geschreven bronnen'
Er zijn hatf in de grond ingewerkte
stookplaatsen terug gevonden,
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w¿l¿ìrkrüven de verfbaden in koperen

kei.els warm werden gehouden.
Bil de opgravingen zijn bakstenen
constructies en verschitlende houten
structuren aan het licht gekomen. Een
aantaLervan is vrijweI zeker in verband
te brengen met de verversactiviteiten:
verf- of spoeLbakken in de
laatm iddeleeuwse ververij. 0ok
zeldzame resten van planten, gebruikt
bij het verven zoa[s meekrap en wouw
zijn aangetroffen en turf, dat a[s
brandstof werd gebruikt. Behalve de
ververswoningen en -ateliers zijn de
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imposante funderingen van het hcivan
Adornes en een aantaI muur.u=tu,n
u]n
het hof van Moscron ontdekt. AnseLm
Adornes is een befaamde Brugse
1 5du-eeuwse diptomaat en politicus
ln het kader van de restauratiewerkr:n
kant Verversdijk werd een beerput
opgegraven, die verband houdt met
de verbIijven van de jezuì'eten en de
infirmerie die er waren ondergebracht.
De vuLLing dateert uit de l Bdu eeuw
en bevat Chinees porsetein, majoIic.t,
faience, steengoed en heeI veeI gLas.
Bijzondere vondsten zijn onder meer
wijwate rvaatjes, f rag mentj es btad go ld
en heeIwat kteinoden, zoats knopelr,
kammen, speetschijven en dergetijkc
Het aandeel van kamerpotten,
zatfpotten en rijker tafeIgerei is groot
0ok de vu[[ing van een bakstenen
riooI bestaat uit afvaI uit de 17d" tot
begin 1Bd" eeuw, dat er weLLicht door
de jezuì'eten is ingegooid. Enkete
bilzondere vondsten zijn glazen met
het IHS monogram en een miniatuur
zonnewijzer uit ivoor. Eén vondst is
ouder en dateert uit de middeLeeuwen
Het gaat om een gouden ring die in éei¡
van de voegen tussen de bakstenen
van de rioo[v[oer werd aangetroffen. Dc.
ring draagt het opschrift "en bon an".
Naar onze tijd vertaatt, zou er 'gelukkrq
nieuwjaar' staan, een origineeI
nieuwjaarsgeschenk!
Bieke Hillewaert

fi
I

r

L

