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Wandel door 
Gaby’s en Marcella’s studentenstad 

Verken een verrassend vroedkundig verleden 

 

 

‘Je moet naar Brugge komen. Je moet naar Brugge komen om de 
verborgen dorst te lessen. Je moet weer worden als een zwaan die 
drijft op de glazen stroom van de tijd, bedwelmd door een 
bewegingloze beweging.’ 

Henri Miller 

 

 

Twee studentes uit Lichtervelde Gabriëlle – Gaby - Debaeke en 
Marcella Debusschere volgden hun tweejarige opleiding tot 
vroedvrouw in Brugge. In de jaren dertig. Hun studentenleven is zo 
fascinerend dat de heemkring Karel Van de Poele er een wandeling 
over maakte. Gaby ging op aanraden van de Lichterveldse pastoor 
Spilliaert aan Sint-Jan studeren. Kwaliteit gegarandeerd, wist die. 
De materniteit in de Oostmeersch was immers verbonden aan één 
van de oudste ziekenhuizen ter wereld. Marcella koos enige jaren 
later voor Sint-Anna, een kliniek met een privéschool die 
nauwelijks drie jaar bestond. De wandeling doorkruist Brugge van 
West naar Oost in enkele kilometers en 
verbindt Gaby’s en Marcella’s vroedkundig 
verhaal. Wie alle locaties binnenstapt en 
bezoekt, rekent best op een dagactiviteit. Een 
bezoek aan het Sint-Jans-hospitaal duurt 
anderhalf uur (betalend), de Onze-Lieve-
Vrouwekerk een half uur (betalend), net zoals 
de Sint-Annakerk (gratis). Wie aan de 
monumenten voorbijloopt, wandelt en leest 
dit verhaal twee uur. Op het einde drink je een 
glaasje vruchtwater of knabbel je een 
moederkoekje in café Vlissingen, het oudste 
café van Brugge.  

Ik wens u veel ontdekkingsplezier.  

Benedict Wydooghe 

Download de wandeling op 
http://heemkringlichtervelde.wikidot.com/erfgoeddag/GabyenMarcella 
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Een stoomtrein bolt Brugge binnen 

De wandeling start op ’t Zand. Hier stond het 
eerste station van de stad Brugge. 
Hier arriveerden zuchtende stoomtreinen uit 
Kortrijk en Oostende. Eind negentiende eeuw 
werd het eerste Brugse station al afgebroken en 
heropgebouwd in Ronse. Een nieuw neogotisch 
station paste beter bij de tijd en bij de stad 
Brugge. Het is nu nauwelijks voor te stellen dat er 
op ‘t Zand treinen arriveerden, alleen de 
uitgestrektheid van het plein herinnert hier aan. 
In het neogotische stationsgebouw arriveerden 
Gaby en Marcella op zondag. Hun koffer vol 
studiemateriaal en propere schorten sleurden ze vervolgens naar 
het schoolinternaat. Twee of drie weken later keerden ze voor 
een weekend huiswaarts. Dat parcours volg je vandaag. 

We wandelen langs het concertgebouw de Westmeersch in en 
passeren op de linkerkant de bibliotheek Lode Zielens. 
Het beroemdste werk van Lode Zielens verscheen in 1933, toen 
Marcella in Brugge studeerde en Hitler aan de macht kwam. 
Zielens kreeg er de staatsprijs voor verhalend proza voor. 
De titel van de roman is overbekend, de auteur werd vergeten: 
‘Moeder, waarom leven wij?’ Zielens kwam in 1944 kort na de 
bevrijding om het leven door een Duitse V2-bom bij een 
bombardement op Antwerpen. Wat zijn band met Brugge is, is 
onduidelijk. 

We slaan links, de Sint-Obrechtstraat in en komen in de 
Oostmeersch. Daar ga je opnieuw naar links. In Brugge waren er 
eeuwenlang zones die te zompig waren om ze te bebouwen. 
Deze laaggelegen weilanden (in tegenstelling tot de hogere 
zandgronden) noemde men meerschen. Een vijftal straatnamen 
herinnert er sinds Sanderus tot op heden aan. De meerschen 
werden gebruikt als wei- of hooiland of als raamland voor de 
lakennijverheid. 

Een neogotisch moederhuis 

Wandel tot aan huisnummer 17. Hier genoot Gaby Debaeke haar 
opleiding. Als de poort open is, stap je de binnenplaats van de 
oude materniteit binnen. Dit neogotische moederhuis lag op een 
boogscheut van het oudste en eerste moederhuis in Brugge, aan 
de overkant van het domein. In 1905-1906 ontwierp architect 
Depauw samen met L. Delacenserie dit gebouw. De commissie 
van de burgerlijke godshuizen keurde het ontwerp op 30 mei 
1908 goed en in hetzelfde jaar startten de werken.  
Het gebouw werd in 1910 in gebruik genomen en is late 
neogotiek. Het mist niet alleen de bezielde decoratie uit 1875-

Van boven naar onder: het tweede en 
neogotische station in Brugge, Marcella 
Debusschere neemt de trein (Marcella staat 
vooraan links) en de pasfoto van Gaby 
Debaeke. 
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1890, het is als materniteit ook hoogst onpraktisch. 
Auto’s kunnen de materniteit binnenrijden, dat wel – de poort is 
ruim -, maar gezien de locatie, midden in het stadscentrum is niet 
nagedacht over de opkomst van de auto als transportmiddel. 
Let ook op de trappen die de kraamvrouwen – of het verplegend 
personeel met een draagberrie -moeten nemen voor ze het 
gebouw in kunnen. Volgens de vroedvrouw en hospitaalzuster 
Aleydis Bracke (promotie 1956) raakte een vrouw de kraamkliniek 
zelfs niet binnen. 
‘We hebben toen de bevalling in het voorportaal georganiseerd.’ 
Toen de eerste vroedvrouw/directrice juffrouw Marie Perneel 
(geboren in Ardooie en aangesteld sinds 1878) in 1919 overleed, 
werd haar functie overgenomen door juffrouw Valérie Jongbloet 
(bestuurster) en juffrouw Marie Pintelon (vroedvrouw-
meesteres). Een merkwaardig toeval zal er toe leiden dat 
Gabriëlle Debaeke, studerend in Sint-Jan dezelfde directrice en 
hoofdvroedvrouw had als Marcella Debusschere die in Sint-Anna 
studeerde. Je leest er straks meer over. 

Oud Sint-Jan en dokter Montanus 

Wandel door de Oostmeers richting centrum en sla ter hoogte 
van Sint-Jan in de Meers rechts een kleine zijweg in. Je komt op 
het domein van Oud-Sint-Jan, een van de grootste sites van de 
binnenstad. De drie hectares laag gelegen gronden worden 
ingesloten door de Oostmeers langs de Westkant, de 
Goezeputstraat in het Noorden, de Mariastraat in het Oosten, de 
Zonnekemeers in het Zuiden, en de Reie in het Zuidoosten.  

Op dit domein laten we je even los. ‘Eventjes’ is voor wie het 
museum bezoekt anderhalf uur. De ingang vind je in de 
Mariastraat. Wie in sneltrein over het domein gaat, heeft een 
kwartier nodig en laat zich leiden door de architectuur van het 
hospitaal uit de negentiende eeuw (nu een congrescentrum) en 
houdt even halt bij het borstbeeld van Thomas 
Montanus bij de apotheek en de pastorij. 
Montanus is het gelatiniseerde pseudoniem 
voor Thomas Van den Berghe. Van zijn 
zeventiende-eeuwse faam bleef er in de tijd van 
Gaby en Marcella niet veel over. Pas in 1969 
had het Tijdschrift voor geneeskunde het over 
een vergeten West-Vlaams geneesheer. Midden 
jaren zeventig benadrukte de Meetkerkse 
pastoor Geldhof dat de historiografie in Brugge 
nooit veel belangstelling aan de dag legde voor 
de geschiedenis van haar hospitalen, een 
kunsthistorische invalshoek niet te na 
gesproken. Tegenwoordig is Montanus in eer 
hersteld en een fraai gedocumenteerd lemma 
op Wikipedia. Montanus schonk zijn naam aan 
de Brugse historische artsenkring en aan een 
artsenpraktijk in zijn geboortestad Diksmuide. In de jaren zestig 
van de zeventiende eeuw vroeg de magistraat aan Montanus om 

Vergeet in het museum de drie hoogtepunten niet: de hoek over 
vroedkunde met handleidingen en de kraamstoel, het Ursulaschrijn uit 
1489 en de magisch mooie apotheek. 
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alle vroedvrouwen te inspecteren. Montanus controleerde 
hun getuigschriften en titels en bezorgde het 
schepencollege een lijst van zij die ‘de kunst der 
verlossingen’ kennen. 
In 1666 schreef Montanus zijn bekendste werk. Het was 
gebaseerd op de gebeurtenissen van eind 1665, toen een 
Engelse koopman Brugge in de problemen bracht. 
De man bleek een pestlijder en bezorgde de stad een 
ongeziene epidemie met 1357 slachtoffers. De helft waren 
kinderen. Als huizen besmet raken, beveelt Montanus die 
met zwavel uit te roken. Gekruiste, witte roeden komen op 
de besmette huizen en quarantaine is verplicht. 
Reizigers komen de stad niet in. Cellenbroeders halen 
lijken op met een kar en zieken vinden een onderkomen in 
pesthuizen. De plaag treft vooral armere buurten zoals 
Sint-Anna en Sint Gilles. Op Maria Lichtmis in 1667 is de 
epidemie voorbij en offert Melchior Van Meenen een 
peststok in de Sint-Salvotarkerk. Ondanks zijn dagelijks 
contact met pestlijders bleef hij gezond. Hij houdt er de 
titel van pestpater aan over.  

 

Vondelingen in de nabijheid van de materniteit 

We verlaten de site van Sint-Jan langs de Mariastraat. Ga 
even rechts, tot bij de brug en bekijk er een van de meest 
gefotografeerde en geïllustreerde hoeken ter wereld. Keer 
op je passen terug in de Mariastraat en wandel tot bij het 
archeologiemuseum op je linkerkant. Achter deze gevel 
bevond zich de allereerste materniteit in Brugge. De 
vroegste sporen van kraam- en kinderbedden duiken op als 
de antiklerikale onrust van de Franse Revolutie rond 1806 
gaat liggen. Voordien staat Sint-Jan, zoals de meeste 
hospitalen weigerachtig tegenover kraamvrouwen. Hun 
opname wordt aan alle mogelijke beperkingen 
onderworpen. 
Enkel wie onmogelijk thuis kan bevallen of nergens heen 
kan, kan hier terecht aldus een hospitaalreglement.  

We draaien ons en kijken naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Is het 
ironie of een merkwaardig toeval? Aan de overkant van deze 
allereerste materniteit legden vertwijfelde moeders eeuwenlang 
hun kind te vondeling. Sommige vondelingen kregen een soort 
uitzet: ‘een pacxken onder zyn hooft met hemdekens, mutsen, 
neusdoucxken en zuckercoecxken, een ghestrite schorte, een wit 
baeye rocxken, een gebhebreidt slapelyvekene…’ Wie het 
kraaiende geween van het ingeduffelde pakje tegen de kerkmuur 
hoorde, liep doorgaans snel voorbij. De enkeling die het optilde, 
stelde vast dat er een halve speelkaart of een korte brief bij stak. 
‘Met een briefken ghevest onder syn rechter haerem’ schrijft de 
ambtenaar die de vaststelling doet. Op 9 september 1716 vonden 
de geestelijken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk om vijf uur in de 
morgen in hun Westportaal een baby. Van de moeder was geen 

Moeders lieten hun baby wegen bij moederhulp in de 
Goezeputstraat. Als het niet anders kon, kwamen de half-
aristocratische dames van moederhulp ter plaatse. 

Scheefgezakt en vermoeid laat het oud Sint-Jan zich 
spiegelen in de Reie. 

Zeventiende-eeuwse tekening, kind 
in baarmoeder. 
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spoor, alleen een kladje: ‘Messieurs et Dames la pauvreté ma 
obligé de mettre icij cette enfans il me deplaij grandement et son 
nom est Marie Gioann.’ De toegangsdeuren in alle windrichtingen 
en de uitnodigende portalen maakten deze kerk tot de ideale 
plaats om kinderen stiekem achter te laten. Omdat vondelingen 
geld kosten werd een nauwgezette registratie bijgehouden. 
Door elk detail te noteren kon men mogelijks de ouders 
terugvinden. Tussen 1608 en 1791 telt Brugge 463 vondelingen. 
Sommige historici zien een verband met de economie en de 
oorlogsjaren. De stabiele periode van 1725 tot 1785 kende weinig 
vondelingen. Het te vondeling leggen is geen impulsreactie: een 
minderheid is boreling. Meestal ging het om kinderen jonger dan 
twee. Eind zeventiende eeuw dragen de magistraat en een 
trommelaar de vondeling rond in de stadskwartieren, op zoek 
naar de ouders. Fooien (20 patacons in 1688) waren voorzien 
voor de aanbrengers. Vaak betrof het echter kinderen van 
voorbijtrekkende soldatenvrouwen, miseriegevallen, in de steek 
gelaten moeders, kinderen waarvan de ouders verbannen waren 
of in een tuchthuis verbleven. Omdat Brugge niet over een 
kinderwaag beschikte, dropten ouders hun vondeling zowat 
overal: aan het stadhuis, op de markt, bij bruggen en de 
stadspoorten, op het kerkhof, bij scholen, bij de kloosters. 
Populair zijn de huizen van bemiddelde Bruggelingen: bij de 
burgemeester, rijke weduwen, bakkers, drukkers, 
stadspensionarissen, advocaten, geneesheren, pastoors en 
apothekers. Kerken waren eveneens gegeerd. Bij de Sint-
Annakerk werden zes vondelingen geregistreerd en bij Sint-
Salvators 29. Van alle plaatsen en kerken spant de Onze-Lieve-
Vrouwekerk de kroon met 33 vondelingen. 

 

 

 

Victor Hugo en zijn maîtresse Juliette 
Drouet reisden in de zomer van 1837 
door het jonge België. Ze bezochten 
Brugge en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Hét pronkstuk is, aldus 
Hugo de Madonna met het Kind. 
Amerikanen reizen naar Brugge af 
om deze Madonna te aanschouwen. 
Aan de Bourgondische praalgraven 
van Maria van Bourgondië en haar 
vader Karel de Stoute (afbeeldingen 
links) lopen ze, al liggen ze nu 
midden in de kerk, achteloos voorbij. 
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Michelangelo’s moeder met kind 

Ga net als de vijvendertigjarige Victor Hugo de kerk binnen om 
Michelangelo’s ‘Moeder met kind’ te bezoeken. Hugo knielde er 
lang en eerbiedigwaardig voor, in het gezelschap van zijn 
maîtresse Juliette Drouet toen hij in de zomer van 1837 door 
België reisde. Hij bezocht Brussel, Antwerpen, Mechelen en 
Brugge. De meesterwerken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
overweldigden hem met emotie. Die emotie zette Hugo op papier 
en postte de brief naar zijn vrouw. Hét pronkstuk is, aldus Hugo: 
Michelangelo’s marmeren meesterwerk. Nu is er voor de mooiste 
moeder en het mooiste kind van Brugge een glazen beveiliging. Zo 
lang de Michelangelo di Buonarroti leefde, was dit zijn enige werk 
buiten Italië. De Brugse koopman Jan Mouscron kocht het in Italië 
en schonk het aan de kerk. Aan de voet van het beeld ligt hij er 
met zijn familie begraven. Michelangelo maakte het in de stijl van 
zijn Pietà. 
De maagd bekijkt haar kind met een smart die Victor Hugo alleen 
op dat hoofd en in die blik aantrof. ‘Het Kind’ schrijft hij ‘is met 
zijn hoge voorhoofd, zijn diepe ogen en het machtige gepruil van 
zijn lipjes ongetwijfeld het goddelijkste kind op aarde.’ 
‘Amerikaanse toeristen zijn enkel geïnteresseerd in het beeld’ 
vertelt een custos. De custos werkt hier vijf jaar en kent de 
verhalen in het Engels, het Chinees en het Japans. ‘Aan de 
Bourgondische praalgraven van Maria van Bourgondië en haar 
vader Karel de Stoute lopen de Amerikanen voorbij, al liggen ze 
nu midden in de kerk. Ze komen voor de Madonna die hun 
troepen op het einde van de Tweede Wereldoorlog uit de handen 
van de Nazi’s hebben gered. 
Je ziet dat de Mouscrons niet de enigen waren die hun oog op het 
beeld lieten vallen.’ Een Brits politicus was zo in de wolken dat hij 
er dertigduizend goudflorijnen wou voor neertellen. Maar de 
Madonna was niet te koop. Minder scrupuleus waren de Franse 
revolutionairen en de Duitsers. Die namen het beeld met een 
interval van honderdvijftig jaar gewoon mee: in 1794 en in 1944. 
Na de Franse en Duitse nederlaag keerden de moeder en het kind 
telkens naar Brugge terug. De custos: ‘Van de Duitse kunstroof in 
1944 maakte Georges Clooney ‘The Monuments Men’. De film 
toont hoe Amerikaanse soldaten het beeld in een Oostenrijkse 
zoutmijn vinden en het in november 1945 onbeschadigd naar 
Brugge terugbrengen.’  

Het schrijverke 

Middagmalen of een aperitief? Herberg ‘Het schrijverke’ in de 
Gruuthusestraat 4 is (sinds 1970) genoemd naar een gedicht van 
Gezelle die op een sokkel pronkt naast de deur. Iedereen kent 
het begin van dit gedicht dat verscheen in de bundel ‘Vlaemsche 
dichtoefeningen’ in 1858: ‘O krinklende winklende waterding, met 
't zwarte kabotseken aan, wat zien ik toch geren uw kopke flink al 

Een betere locatie voor de moeder en 
het kind is nauwelijks denkbaar: op 
een steenworp van een van de 
alleroudste ziekenhuizen ter wereld 
en de bakermat van de institutionele 
verloskunde. 

Gezelle hield niet van de ongezellige stad die 
Rodenbach beschreef in ‘Bruges la Morte’. Kort 
voor zijn overlijden in 1899, verzocht Gezelle 
parlementairen om geen standbeeld te plaatsen 
voor zijn collega. Hij vraagt beelden op te 
richten voor het ‘levende Brugge’. Drie decennia 
jaar later – toen Gaby de stad volop verkende - 
onthulde beeldhouwer Jules Lagae hier een van 
zijn laatste werken voor de honderdste 
verjaardag van Gezelle. 
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schrijven op 't waterke gaan!’ Het einde is evenmin een geheim: 
‘Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog, den heiligen Name 
van God!’ ’t Schrijverke steekt vol ‘crescendo's en climaxen, Gerrit 
Komrij vond het pure retorica. 
Hij noemt het ‘knap gezwaluwstaart, vol herhalingen, gladjes en 
vloeiend.’ Toen Gaby Debaeke in Brugge kwam studeren, was de 
stad vol affiches: naast de affiche voor de Guido Gezelleviering 
(100 jaar Gezelle) hangt de aankondiging voor het eeuwfeest van 
België. Weinig later zouden Gezelles spreuken op de eerste 
geboortekaartjes opduiken: ‘Hadde ik al de schatten van de 
wereld, ik gaf ze voor een kinderhertje geren wel’ klonk het. 

Vives houdt niet van kinderen en moeders 

Langs het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid wandel je naar het 
Sint-Bonifatiusbrugje. Hou even halt bij het borstbeeld van Juan 
Vives. Let op de achtergrond op de houten huizen aan de 
waterkant. Wie tegenwoordig in West-Vlaanderen vroedkunde 
studeert, doet dit aan de hogeschool Vives. Wie was dit? 
Juan Luis Vives (Valencia, 1492 of 93 - Brugge 1540) is een zoon 
van bekeerde joden en slachtoffers van de Inquisitie. Zijn in 1508 
overleden moeder werd opgegraven en op de brandstapel gelegd. 
Zijn vader werd in 1525 veroordeeld tot de brandstapel. In het 
jaar dat zijn moeder stierf, kwam Vives naar Parijs. In 1512 
ontvluchtte hij daar het oorlogsgevaar en vestigde hij zich in 
Brugge en huwde er later de Spaanse Margareta Valdaura. 
Ondanks zijn humanistische ideeën is Vives niet te betrappen op 
een vrouw- of kindvriendelijk gedachtegoed. Vrouwen noemt hij 
twistziek en lastig met onstandvastige, veranderlijke gedachten. 
Ze zijn snel geïrriteerd en achterdochtig. Vrouwen mogen niet 
vergeten dat hun lichaam, ondanks hun uiterlijk gepronk eigenlijk 
een mesthoop is, bedekt met sluiers. Wie zich opdirkt om jongens 
het hoofd op hol te brengen, is een instrument van de duivel. 
Weduwen mogen nooit kwaad spreken over hun echtgenoot, 
zelfs al was hij lastig. Weduwen die zich tonen 
op de markt of op plaatsen waar mannen zijn, 
spelen met hun reputatie. En, schrijft hij verder 
‘in dit verband moet ik de Vlaamse huisvrouwen 
streng terechtwijzen, die, wanneer hun 
echtgenoten hun vermoeide geest tot rust willen 
laten komen en zich willen overgeven aan hun 
lusten, hun plichten traag en met weerzin 
vervullen en hun mannen uit het huis verdrijven, 
als uit een woestijn.’ Het drijft hen naar de 
herberg en de hoertjes. Niet dat Vives hoog 
oploopt met de seksualiteit tussen 
huwelijkspartners. Een kuise vrouw wekt de 
lusten van haar man niet op en geeft zich slechts 
over aan seks om haar echtgenoot te bevredigen 
en zwanger te worden. ‘Wat het uithuwelijken van een dochter 
betreft, zou ik aanraden dat zij minstens zeventien jaar oud is. (…) 
De natuur stemt hiermee in’. Over kinderen zegt Vives niet te 
begrijpen ‘waar dit vurige verlangen vandaan komt. Wil je een 

Georges Rodenbach 
(Doornik 1855 - Parijs 
1898) was schrijver, 
dichter en één van de 
eerste Belgische 
letterkundige 
symbolisten. Hij stierf 
op zijn drieënveertigste 
en werd beroemd met 
de poëziebundels Le 
Règne du Silence 
(1891), Les Vies 
encloses (1896), Le 
Miroir du ciel natal 
(1898). 

Juan Vives citeert Paulus: ‘Ik laat niet 
toe dat een vrouw iemand onderwijst 
of dat ze de baas speelt over haar 
echtgenoot. Wel dient ze te zwijgen. 
Want Adam werd als eerste 
geschapen, en dan pas Eva, en Adam 
werd niet verleid, maar de vrouw werd 
wel verleid en op het verkeerde pad 
geleid.’ 
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moeder zijn? Waarom? Om de wereldbevolking te 
vermeerderen? (…) Als de lasten die kinderen hun moeders 
berokkenen, werden uitgeschilderd op een paneel, dan zou de 
vrouw hen vrezen als de dood en hen haten als wilde beesten of 
giftige slangen.’ Bladzijdenlang slooft Vives zich uit in het troosten 
van kinderloze vrouwen, overtuigd dat hun kinderloosheid een 
Goddelijke gunst is. In een brief uit 1527 verwijt Erasmus zijn 
collega-humanist dat hij zich te hard opstelt tegenover vrouwen 
en voegt eraan toe dat hij hoopt dat Vives met zijn vrouw zachter 
is. 

‘Bruges la morte’ en Jan Brito 

Via het Arentshof en Dijver gaat het naar de 
Rozenhoedkaai. De pittoreske Rozenhoedkaai kenden 
Gaby en Marcella ongetwijfeld. Wellicht lazen ze of 
hoorden ze spreken over de roman ‘Bruges La Morte’ 
waarin Georges Rodenbach een sombere, ziekelijke 
weduwnaar ten tonele voert die zijn dagen vol rouw 
doorbrengt in de eind negentiende-eeuwse stad. 
Rodenbach omschreef Brugge in grijstinten, een mix 
van witte nonnenkappen en zwarte priestersoutanes 
en de Bruggelingen namen hem dat niet in dank af. 
‘Er hing een lucht van vochtige nonnenkappen na een 
regenbui en van altaarkleren die zojuist uit oude 
kisten zijn gehaald’ schreef hij. Minstens één beeld uit 
het boek moet de vroedvrouwen voor ogen hebben 
gestaan: ‘tussen de ziekenbedden in schuiven de 
zusters voorbij als de zwanen in de reien, stil en kalm, 
zonder luchtverplaatsing, zonder deining.’  

Stap in Noordoostelijke richting, de Braambergstraat 
in, passeer rechts het Pandreitje (in de jaren dertig 
een gevangenis) en links de vismarkt. In de Freren 
Fontainestraat hou je rechts halt bij hotel Jan Brito, 
genoemd naar één van de vroege drukkers in Brugge. 
In de jaren dertig was het een paleisachtig herenhuis. 
Hier woonde dokter Antoine Vandermersch. 
Vandermersch was aanvankelijk arts in de materniteit 
van Sint-Jan in de Oostmeersch. Als de Commissie 
voor de Openbare Onderstand daar in februari 1930 
een nieuwe hoofdgeneesheer benoemt, schiet dit bij 
de dokter, zijn vroedvrouwen en bij zijn studentes in 
het verkeerde keelgat. Vandermersch stapt op en 
richt een eigen materniteit op. In zijn kielzog 
verhuizen de studentes, enkele vroedvrouwen, 
juffrouw Valérie Jongbloet (de bestuurster) en 
juffrouw Marie Pintelon (de vroedvrouw-meesteres) 
mee. Een Brugse krant schrijft er schande van: ‘Echt 
Bolsjewisme.’ 

 

 

Dokter Antoine Vandermersch genoot aanzien in Brugge. 
Tot op heden kent men zijn naam. Valérie Jongbloet (boven) en 
Marie Pintelon waren zijn rechter- en linkerhand. Marie Pintelon 
was de oudste van zestien kinderen. Alleen zij en haar broer Jozef 
overleefden de TBC-plaag die in het gezin lelijk huishield. De 
kinderen raakten besmet nadat zij met de kledij van de moeder 
speelden, nadat die in Antwerpen een zieke tante verzorgde. Valerie 
Jongbloet was ouder dan Pintelon, woonde in de Molenmeersch en 
kon via haar tuin de materniteit in.  

Emile Rommelaere schilderde in 1901 het Sint-Annakwartier. 
Deze pittoreske volkswijk is voor menig toerist een ontdekking. 
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Twee soorten Bruggelingen 

Via de Predikherenstraat kom je in de Langestraat. 
Ga die links in, even maar tot bij de Molenmeersch. 
Via de Leffingestraat kom je op de Sint-Annarei. Hier, in 
huisnummer 6 vond dokter Vandermersch een vlot 
bereikbaar pand met indrukwekkende afmetingen. 
Het zou van 1930 tot 1976 een privékliniek zijn. De dokter 
toverde het gebouw om tot een materniteit met 
privékamers en rustzalen, een vroedvrouwenschool met 
een internaat voor de studentes en een kinderopvang. 
Het duurde niet lang voordat het complex uitgroeide tot 
een microkosmos, een gemeenschap met een eigen 
dynamiek en gebruiken. Een betere buurt dan het Sint-
Annakwartier kon dokter Vandermersch niet kiezen voor 
zijn kraamkliniek. Het had er alle symbolische en fysieke 
kwaliteiten voor en het lag op op wandelafstand van zijn 
doktersvilla. Sinds de dokter hier zijn praktijk uitbouwde, 
sprak men over twee soorten Bruggelingen. Zij die geboren 
waren in Sint-Anna en diegenen van Sint-Jan. Zoals het in 
de tijdsgeest past, is Sint-Anna een strenge school. 
Het  regime, de directrice en het gebouw ademen de 
ingesteldheid van een verdwijnende generatie geneesheren die 
studentes op hun knieën witmarmeren trappen lieten poetsen. 
Hun studentenuniform bestond uit een onberispelijke witte 
schort met stijf gesteven plooien en een sluier. Buiten de 
schoolmuren dragen ze een zwarte palto en een zwarte 
sluier. Van hun kapsel mag niets te zien zijn. Het werk 
begint doorgaans met de spoelingen, erg vroeg in de 
morgen. Als er tussendoor iemand weeën krijgt, klinkt er 
een bel. Het geting rinkelt het hele moederhuis wakker 
waarop de vroedvrouw van dienst en enkele studentes zich 
naar het verloskwartier spoeden. En zo leren ze al doende. 
Georgette Van Massenhove, een ex-studente en ooit 
geïnterviewd door journaliste Mieke De Jaegher wist zoals 
velen niet waar kinderen vandaan kamen. 
Ze herinnert zich dat ze op de eerste schooldag in de 
praktijk rolde. Een dametje van rond de dertig kwam voor 
haar eerste kind. Ze was in arbeid. Georgette komt erbij in 
de verloskamer maar weet ‘van toeten, noch van blazen.’ 
En de kraamvrouw evenmin. Georgette: ‘De zuster zei dat 
ik een pan moest steken. Ik liep schreiend weg omdat die 
dame zo’n pijn leed. Wat moest ik? Ik wist niet eens dat 
een kind kopen zeer doet.’ Kortom wie de school 
binnenkomt, staat meteen in het leven. Georgette sliep 
boven de schoolpoort, in een chambrette. ‘Ik werd altijd 
wakker als er iemand zich bij de poort meldde. Andere 
nachten zat ik in het chauffagekot met een boek op de 
knieën, knikkebollend te studeren na een werkdag. Ik zat 
naast de autoclaaf, een sterilisatieketel. Van zodra die op 
temperatuur kwam, siste die benauwelijk. 

Dokter Vandermersch laat bij de start van zijn 
moederhuisschool een reeks foto’s maken die de nieuwe 
instelling bekendheid geven. In dit ‘modelleslokaal’ verzamelt 
hij tweeëntwintig studentes. 

 

Huisnummer 6 was tussen 1930 en 1976 de privématerniteit 
met annex vroedvrouwenschool van dokter Vandermersch. Hij 
toverde het om tot een materniteit met privékamers en 
rustzalen, een vroedvrouwenschool met een internaat voor de 
studentes en een kinderopvang.  
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Ik vreesde altijd dat het zou ontploffen.’ Bij Gabriëlle en Marcella 
liep het niet zo’n vaart. Die maakten na enkele weken opleiding 
hun eerste bevalling mee. Hoofdvroedvrouwen gaven er hun 
praktijkervaring door en het tafereel maakte indruk. Gaby kon het 
precies omschrijven.  ‘Bij intrede krijgt de zwangere vrouw kleren 
van de kraaminrichting. De kleren van de vrouw worden apart 
bewaard tot ze na tien of twaalf dagen vertrekt. Het briefgeheim 
wordt zelden gerespecteerd en kraambezoek durfde men 
weigeren... 

 

Guido Gezelles doopfont 

Bij de brug sla je rechts de Sint-Annakerkstraat in en je wandelt 
tot bij de Sint-Annakerk. De kerk is enkel in de namiddag te 
bezoeken en verschillende wandelroutes kruisen hier je pad. 
Die wondere gemeenschap van vroedvrouwen en studentes lag 
dus in de schaduw van de kerktoren van Sint-Anna. Dat Guido 
Gezelle hier op 1 mei 1830 gedoopt werd, moeten de 
vroedvrouwen geweten hebben. De herdenkingssteen aan het 
portaal hebben ze niet gezien, maar in 1933 kreeg het koperen 
deksel van de doopfont een nieuwe hefboom van de Brugse smid 
Lenoir. De vroedvrouwen passeerden dan in ‘processie’ door de 
Sint-Annakerkstraat met de baby’s op hun arm die ze inbonden 
als mummies. De families volgden de vroedvrouwen, behalve de 
moeders. Die hielden het bed in afwachting van hun kerkgang die 
ze eveneens in de Sint-Annakerk zouden doen. De doopfont staat 
in de Noordwesthoek van de kerk (de duisterste plek) op een 
marmeren voet en heeft een kelkvorm. Ook qua symboliek is Sint-
Anna niet slecht gekozen en moet zij als heilige niet onderdoen 
voor de concurrentie van Sint-Jan, een evangelist of een doper. 
Het nieuwe testament zwijgt echter over Anna, de grootmoeder 
van Christus en de moeder van Maria. Apocriefe evangelies 
vermelden haar 
kinderloze en dus 
schandelijke huwelijk 
met Joachim. Was de 
kinderloosheid een straf 
voor haar of zijn zonde? 
Het evangelie 
suggereert het, gezien 
Joachim gaat vasten in 
de woestijn en Anna 
achterlaat. Intussen 
raakt die onder een 
olijfboom ontroerd door 
een vogelnest. Hierop 
verschijnt de aartsengel 
die haar een kind 
verzekert. Als haar 
verering in de vijfde 

Geboortekaartje uit de jaren vijftig. 
Toen Marcella (1916) en Gaby (1912) 
geboren werden, bestonden dit soort 
kaartjes niet. Voor zover we weten 
dateren de vroegste uit de jaren dertig. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 
ze mode bij gegoede families. In de jaren 
vijftig gaat het crescendo en in de gouden 
jaren zestig laat vrijwel iedereen er eentje 
drukken. 

Klasfoto met Gaby Debaeke onder de blauwe pijl. 
Van Marcella bestaat een gelijkaardige foto. 
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eeuw in het Midden-Oosten begint, brengt men haar lichaam al 
snel naar Byzantium. Vanuit dit religieuze centrum verspreidt de 
cultus zich naar Rome, Venetië en Vlaanderen. In de dertiende 
eeuw verfraait het verhaal tot een spirituele onbevlekte 
ontvangenis die Maria zelfs bij haar conceptie vrijstelt van de 
erfzonde! Anna’s status steeg aldus tot die van beschermelinge 
van de vruchtbaarheid en een gerespecteerde grootmoeder. Het 
hoogtepunt van de cultus komt er in de vijftiende en de zestiende 
eeuw met de voorstelling van Anna ten drieën: Anna met Maria 
en Jezus zoals het beeld boven het kerkportaal. De kerk was 
oorspronkelijk een laatgotisch, éénbeukig en vanaf 1516, 
driebeukig gebouw. Toen de stad in handen kwam van de 
protestanten, die minder ruimte nodig hadden voor hun diensten 
werd ze in 1580 verkocht en gesloopt. In 1611 kwam er een 
nieuwe kerk op de puinen. Eind zeventiende eeuw kreeg de kerk 
haar barokke interieur. Het doksaal, het koorgestoelte, de 
biechtstoelen, de kroonluchters en de doopvont, het is één 
praaldecor, typisch voor een vroom Vlaams volksgeloof met 
wortels in een Spaans katholicisme vol gewetenswroeging en 
hellevrees. Sinds 1956 is de kerk beschermd. 

Café Vlissinghe  

Wandelen rond de kerk naar de Jerusalemstraat. Vandaar gaat 
het naar links, tot in de Blekersstraat. Sinds 1515 ligt Café 
Vlissinghe hier verscholen. De oudste herberg van de stad is 
gesloten op maandag en dinsdag. Misschien is het hier de 
aangewezen plaats om te eindigen met een straf verhaal. Dat 
Marcella en Gaby Brugge nooit zouden vergeten, lag voor de 
hand. De twee meisjes van eenvoudige komaf beleefden er de tijd 
van hun leven. Marcella kon honderduit vertellen over de 
processies, de torens die ze beklom en de kapel van het Heilig 
bloed. Ook Gaby vertelde graag over haar Brugge. Ze bleef er 
langer dan Marcella. In mei 1940 werkte ze bij een zwangere en 
pas bevallen vrouw met kinderen in de Elisabethlaan. Gaby 
weerstond, zoals veel vroedvrouwen, de verleiding niet om ‘te 
dienen.’ Ze is dan midden de twintig en ze ziet hoe de drie 
kinderen doodsangsten uitstaan als de Duitsers België 
binnenvallen. De sirenes en de ronkende auto’s doen hen wenen. 
Met het scenario uit de Eerste Wereldoorlog in het achterhoofd 
vertrekt het gezin naar Frankrijk. ‘Blijf in Lichtervelde roept’ 
Gaby’s moeder als ze het vluchtelingenkonvooi ziet passeren. Er is 
geen zeggen aan. Gaby blijft bij het gezin. Eind mei bezetten de 
Duitsers Lichtervelde en Brugge. Op dat moment trekt Gaby met 
een vrouw en drie kleine kinderen door het verarmde Frankrijk. 
Een kind van anderhalf, eentje van twee jaar en een half en eentje 
van vier. Van het ene dorp naar het andere, op een auto, te voet, 
met een vrachtwagen, op een boerenkar. Zuidwaarts… Al dan niet 
betalend. In de handbagage, de zakken en de koffers steken een 
bakelieten piespot en papflessen. Ze schuiven door een landschap 
vol spooksteden. In Lille staan negen op tien huizen leeg. In 
Chartres zijn hooguit achthonderd mensen. De verlaten steden 
zijn sinister: huisdieren zwerven rond, papegaaien en kanaries 

Didactisch model, plaat III. 
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kwetteren in bomen. Tegen de Parijse gevels weerkaatst het 
geloei van een verlaten kudde koeien. Drie miljoen Parijzenaars 
zijn weg. Deuren en ramen staan open, op de keukentafels ziet 
Gaby half lege glazen en servies met onaangeroerd voedsel. De 
kelders en kasten zijn al leeg. Langs de weg liggen dode paarden, 
auto’s zonder benzine en uitgeputte ouderlingen. Het is een 
complete chaos. In Limoges slapen tweehonderdduizend mensen 
in straten en parken. Op de muren staan boodschappen en kleine 
advertenties. Een journaliste noteerde dit tafereel. ‘Halverwege 
een heuvel bleef een bakkersauto stilstaan. Aan het stuur zat een 
vrouw. Terwijl iedereen toeterde, klom ze uit haar auto en 
smeekte, omringd door haar vier kinderen, om wat brandstof. 
Niemand deed iets. Uiteindelijk duwden drie mannen de 
bakkersauto in de diepe greppel. De wagen viel met een klap naar 
beneden, de spullen rolden over het veld. De vrouw schreeuwde 
het uit. Iedereen reed verder.’ Na dagenlange omzwervingen 
komt het vijftal in een apotheek waar de uitbaatster vertederd 
raakt door het jongste kind. Ze heeft net een kind van die leeftijd 
verloren en de compassie slaat toe. Naarmate de tijd vordert 
raakt het geld op en laten ze steeds meer spullen achter die ze 
niet meer dragen kunnen. Na de zomer zijn ze het rondtrekken 
beu als koude pap. Autocars vragen duizend frank per persoon. 
Kinderen die op de schoot zitten, rijden gratis. Maar het derde 
kind kan dan niet mee. Na drie maanden, op vier september 1940, 
komen ze thuis. En een boterham met boter is het eerste wat ze 
eten. Gaby’s veldtocht duurde geen achttien dagen zoals die van 
het Belgische leger, maar vier maanden.  

 

Na dit verhaal is terugwandelen naar ’t Zand een fluitje van een 
cent. Je kan dat door de wirwar van de centrumstraten en de 
toeristische topattracties die Gaby en Marcella in hun schaarse 
vrije tijd bezochten: het Jan van Eyckplein, de Burg en het 
stadhuis, de markt en het Belfort. Wie het stappen welletjes 
vond, koopt aan de Kruispoort een busticket voor lijn 6 of 16. 
Die rijden zo tot bij ‘t Zand.  

 

 

 

 

 

 

“Arm, rijk, zwart, blank, gelovige of ongelovig… ieder kind begint 
met dezelfde eerste schreeuw. Dat moment duurt niet langer 
dan een fractie van een seconde. 
Nadien zijn we allemaal anders.” 

Lieve Blancquaert 

Na de Tweede Wereldoorlog koopt de 
fietsende vroedvrouw een Renault 
Dauphine. Die gaat sneller en brengt de 
kraamvrouwen naar een materniteit. 
Thuis bevallen is niet langer in de mode. Als 
Marcella geen raad weet met zieke kinderen, 
rijdt ze naar een artsenpraktijk Brugge. 
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