Het Tolhuis
De rijke en complexe geschiedenis van het Tolhuis

De Spiegelrei met in de achtergrond rechts het Tolhuis, vroeg-20e-eeuwse prentkaart.

Het Provinciehuis Tolhuis, gelegen in hartje Brugge, is een
verzameling van een achttal afzonderlijke gebouwen, waarvan er vier een middeleeuwse kern hebben. De Provincie
West-Vlaanderen kocht het complex in 1995 aan. Na een grondige restauratie en verbouwing kon het op 5 oktober 2001
officieel de deuren openen en aan een nieuw leven beginnen.
Tot op vandaag zijn in de gebouwen de sporen van opeenvolgende verbouwingen, uitbreidingen en functies te vinden. Het
is een rijke en complexe (bouw-)geschiedenis waarin kooplui,
tolbedienden, brandweerlieden, bibliothecarissen en diverse
overheden figureren.

Oude koopmanswoonst
De omgeving van het Jan van Eyckplein, de Spiegelrei en het Genthof werd
rond 1200 geürbaniseerd. De toenemende handelsactiviteit in het middeleeuwse Brugge gaf aanleiding tot een snelle uitbreiding van de stad. De schepen die volgeladen met vreemde koopwaren vanuit het Zwin naar Brugge
voeren, kwamen via de Lange Rei en de Spiegelrei de stad binnen. Welstellende Brugse burgers die hun rijkdom met handeldrijven vergaard hadden,
lieten in die nieuwe stadswijk grote stenen woningen optrekken.
Eén van die koopmanshuizen vormt de kern van het latere Tolhuis. Het gaat
om het huis dat schuil gaat achter de natuurstenen gevel en dat er bij de bouw
uiteraard anders uitzag. Het werd gedeeltelijk in baksteen opgetrokken, was
ongeveer twintig meter diep en een achttal meter breed. De straatgevel was
vermoedelijk een uitkragende houten gevel die rustte op een plint in Doornikse kalksteen. Het vloerniveau van de half bovengrondse kelder lag een
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ter hoog bevond. Zowel de ligging aan het water als de aanwezigheid van een
grote kelder en een hoge zaal wijzen erop dat het huis een koopmanswoning
was, met veel stapelruimte voor koopwaren. De bouw ervan moet gesitueerd
worden in de eerste helft van de 13e eeuw, zoals bleek uit een houten waterput
die in 1996 tijdens opgravingen werd ontdekt. Op basis van het aangetroffen
schervenmateriaal werd duidelijk dat de put uit eerste helft van de 13e eeuw
dateert en dat deze enkel tijdens de bouw gebruikt werd.
Deze vroeg-13e-eeuwse koopmanswoning was gelegen op een ongeveer
1.000 m² groot kerndomein, dat grosso modo overeenkomt met het huidige
terrein dat door het Provinciehuis Tolhuis wordt ingenomen. In de tweede
helft van de 13e eeuw werd het domein opgesplitst en werd er links van het
oudste huis – op de hoek met de Spanjaardstraat – een vrijstaand pand opgetrokken in baksteen en Doornikse kalksteen. Dit huis, dat vanaf de 16e eeuw
in documenten als ’t Heylich Graf vermeld wordt, was eveneens een koopmanshuis. Het had een half bovengrondse kelder die grotendeels bewaard
bleef, al werden de balkenlagen in de 18e eeuw wel door gewelven vervangen.
Het Tolhuiscomplex met van links naar rechts ’t Heylich Graf, het Pijndershuisje, het Tolhuis en ’t Wezelkin.

Het oude koopmanshuis behield achter het nieuwe huis ’t Heylich Graf wel een
doorgang naar de Spanjaardstraat.

kleine twee meter onder het huidige straatniveau, terwijl de balkenzoldering
die de kelder afdekte zich op ongeveer 1,4 meter boven datzelfde straatniveau
bevond. Deze kelder was toegankelijk via twee poorten van ongeveer 1,5 me-

Tolheffing: grote en kleine tol

ter breed. Over de verdiepingen van dit huis is maar weinig geweten. Zeker is
dat er zich achteraan een grote zaal van minstens elf meter diep en zeven me-

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat aan de landsgrenzen en in havensteden op in- en uitgevoerde goederen tol geheven werd. Dit gebeurde al
in de Merovingische en Karolingische tijd en was aanvankelijk een monopolie van de keizer of de koning, die de tolgelden door ambtenaren liet innen.
Later kwam het recht om tol te heffen in handen van regionale machthebbers
zoals de graven van Vlaanderen, plaatselijke heren, steden en zelfs particulieren. Deze laatste ontvingen het tolrecht als gunst of tegen betaling. Brugge
was al rond het jaar 1000 een internationale handelsplaats en groeide in de
13e eeuw uit tot een wereldmarkt. Het spreekt dan ook vanzelf dat de tol een
belangrijke bron van inkomsten vormde.

houten waterput uit de 13e eeuw tijdens de opgravingen in 1996.
de 13e-eeuwse achtermuur van het Tolhuis met een balkgat, kaars
nissen en keldervensters
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Er waren twee soorten tol in Brugge: de Kleine en de Grote Tol. De Kleine

R echts

Tol sloeg op de plaatselijke handel. Deze tol werd aan de stadspoorten geheven
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op producten voor dagelijks gebruik die de stad binnengebracht werden. De
Grote Tol werd geïnd op waren die via het interregionaal en internationaal
handelsverkeer in Brugge aangevoerd werden. De Brugse tol was sinds een
onbekend tijdstip in handen van plaatselijke adellijke families. In de tweede
helft van de 14e eeuw was dat de familie van Gistel. Kort na 1400 ging de tol
door huwelijk over op een tak van de familie van Luxemburg. Vermoedelijk
werd bij die gelegenheid het kantoor van de Grote Tol naar op het Jan van
het Pijndershuisje en het 15e-eeuwse trappenhuis van het Tolhuis, laat-19e-eeuwse foto.
de vroeg-16e-eeuwse bogenrij in de rechterzijmuur van het Tolhuis.

Eyckplein overgebracht. Het pand was daarvoor overigens ideaal gelegen: in

L inks

de handels- en havenwijk, ter hoogte van de Nieuwjaarsbrug. Niet toevallig

R echts

werd het Tolhuis in de loop van de 14e eeuw grondig verbouwd. De werken
omvatten onder meer het opvullen van de kelder onder het achterhuis, het
bouwen van een tweede verdieping en de bouw van een bakstenen trappen-

Het Tolhuis werd in het begin van de 16e eeuw nogmaals verbouwd, ditmaal

huis tegen de zijgevel. Op het perceel rechts van het Tolhuis werd vermoede-

in opdracht van de hertogen van Bourbon-Vendôme die in de late 15e eeuw

lijk in de tweede helft van de 14 eeuw het pand ’t Wezelkin opgetrokken, een

het tolrechten in handen gekregen hadden. Kort na 1500 werd de kelder on-

smal en diep huis van één bouwlaag dat volledig onderkelderd was.

der het hoofdgebouw dicht gegooid. Tijdens opgravingen naar aanleiding van

e

de restauratie werden in het opvulmateriaal een koperen rekeningpenning die
tussen 1497 en 1521 gedateerd kan worden en vroeg-16e-eeuws aardewerk aangetroffen. Door het dichten van de kelder, moesten ook de toegangspoorten in
de voorgevel verbouwd worden. Ze werden verbreed tot 2,5 meter. In dezelfde

Waag

periode werd ook de kelder van het rechts aanpalende pand ’t Wezelkin opgevuld en werd het huis samen gevoegd met het Tolhuis. De scheidingsmuur werd

De Brugse tol kwam in 1470 in handen van Pieter van Luxemburg, die in

vervangen door vijf korf boogopeningen op natuurstenen zuilen.

1477-1478 het Tolhuis nogmaals grondig liet verbouwen. De voorgevel werd
gedeeltelijk herbouwd als een zandstenen schermgevel, een toestand die ook

Na de Middeleeuwen bleef het gebouw zijn functie van Tolhuis en Waag

op het stadsplan van Marcus Gerards uit 1562 te zien is. In deze periode wer-

behouden. In 1549 verkochten de hertogen van Bourbon-Vendôme, met de

den in Brugge verschillende belangrijke gebouwen en grote woonhuizen met

toestemming van Keizer Karel, de Brugse tol aan het stadsbestuur. Vanaf dat

een schermgevel afgewerkt. Het geveltype was dan ook een verwijzing naar

ogenblik werden er ‘meesters van de Grote Tol’ aangesteld, ambtenaren die

het prestige van het pand en de eigenaar. Pieter van Luxemburg liet tevens

vermoedelijk met hun gezin op de verdieping van het Tolhuis woonden. De

het bestaande trappenhuis af breken en een nieuw portaal optrekken met een

Brugse handel ging in de daaropvolgende eeuwen achteruit, waardoor ook de

trap die toegang gaf tot de eerste verdieping. Op het portaal werden het wa-

activiteit in het Tolhuis verminderde. Over de lotgevallen van het complex

penschild van de huizen van Gistel en Luxemburg, omgeven met de ordeket-

in de 17e en 18e eeuw zijn we dan ook heel wat minder goed ingelicht. De

ting van het Gulden Vlies aangebracht. Nog voor het einde van de 15 eeuw

schermgevel werd vermoedelijk omstreeks 1700 tot een puntgevel verbouwd,

werden ook aan de achterzijde van het Tolhuis nog een aantal verbouwingen

een ingreep waarbij ook de dakkap aangepast werd. Wanneer onze gewesten

uitgevoerd, iets wat naar aanleiding van de restauratie duidelijk werd door

in 1795 onder Frans bestuur kwamen, werd de Grote Tol afgeschaft. De ver-

grondig onderzoek van de dakkap. Op de smalle ruimte tussen het eigenlij-

diepingen van het huis werden verhuurd aan privépersonen en in 1837 ver-

ke Tolhuis en het huis ’t Heylich Graf – een perceel van ongeveer 1,9 meter

kocht. Op de gelijkvloerse verdieping bleef wel nog een openbaar weegtoestel

breed – werd omstreeks 1470 het ‘Pijndershuisje’ of het ‘Rijkepijndershuisje’

in bedrijf. Het gebouw staat in de 19e-eeuwse bronnen dan ook te boek als

opgetrokken. Het was het lokaal van de scheepslossers van de Sint-Jansbrug.

Balance de Bruges of Poids Public.
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Het schild van Pieter van
Luxemburg op het trappenhuis.
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Stadsbibliotheek en Brandweerarsenaal
Een nieuwe episode begon in 1876, toen het stadsbestuur het Tolhuis terugkocht om er het brandweerarsenaal en de stadsbibliotheek in onder te brengen.
Stadsarchitect Louis Delacenserie tekende de plannen voor een uitgebreide
en ingrijpende restauratie. Het huidige uitzicht van het eigenlijke Tolhuis en
het Rijkepijndershuisje dateert in belangrijke mate uit deze periode. Diverse
elementen waren in de loop van de eeuwen verdwenen en werden zorgvuldig
gereconstrueerd. De gevel van het Rijkepijndershuisje werd nagenoeg volledig herbouwd, net zoals het toegangsportaal van het Tolhuis. Elementen zoals
de heiligenbeelden en het wapenschild van Pieter van Luxemburg werden in
ere hersteld. Het huis ’t Wezelkin kreeg een nieuwe bakstenen gevel in neogotische stijl. In de Spanjaardstraat werd een conciërgewoning in historiserende
stijl opgetrokken. De gevelrestauratie van het Tolhuis sloot overigens aan
bij een ruimer project van stadsverfraaiing. Naar aanleiding van de plaatsing
van het standbeeld van Jan Van Eyck in 1878 werden verschillende huizen
op het Jan Van Eyckplein met een stadssubsidie gerestaureerd, waaronder het

Het Tolhuis voor restauratie, foto omstreeks 1875.

imposante gotische huis ‘De Roode Steen’ (nr. 8). De neogotische restauratie
van het Tolhuis in 1882-1884 betekende een verdere verfraaiing van het plein.

Het Jan Van Eyckplein met het Tolhuis na de restauratie van 1882-1884,
prentkaart, ca. 1900.
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de 19e-eeuwse conciërgewoning in de Spanjaardstraat. M idden brandweeroefening voor het Tolhuis, foto uit 1925.
het met hekken beveiligde gedeelte van het boekenmagazijn.

R echts
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terend goudleder met af beeldingen van rankwerk, draken en fabeldieren. In
de schouw werd een schilderij van een pastoraal landschap geplaatst. In de
lente van 1884 werden de ruim 100.000 boeken van het stadhuis naar het Jan
van Eyckplein overgebracht en op 1 augustus dat jaar kon de nieuwe bibliotheek de deuren openen.
In de loop van de 20e eeuw had de stadsbibliotheek herhaaldelijk met plaatsgebrek te kampen. De Brugse architect Huib Hoste tekende in 1918 plannen
voor een uitbreiding in modernistische stijl, een boekenmagazijn in de voor
hem typerende kubistische vormentaal dat op de plaats van het hoekhuis aan
de Spanjaardstraat zou komen. Het ontwerp stootte op heel wat tegenstand
en werd daarom nooit uitgevoerd. Tijdens het interbellum werd het huis ’t
Heylich Graf, op de hoek met de Spanjaardstraat, uiteindelijk wel bij de bibliotheek gevoegd. De gotische gevel was tijdens de vroege 19e eeuw tot een gepleisterde lijstgevel verbouwd. In 1930 werd het huis ingrijpend gerestaureerd,
inclusief een reconstructie van de bakstenen gotische gevel. Aan de kant van
de Spanjaardstraat werd een uit Gent af komstige gaanderij met een trapgevel
opgetrokken. Deze kwam op de plaats van een kleine woning die in de 19e
eeuw gesloopt was om de Spanjaardstraat te kunnen verbreden. De katholieke
Ontwerp van Louis Delacenserie voor de inrichting van de leeszaal op de eerste verdieping, ca. 1882.

partij zou bij de gemeenteraadsverkiezingen foto’s van het project opnemen in
een brochure ter illustratie van het gevoerde beleid.

De gelijkvloerse verdieping van het Tolhuis werd ingericht als brandweerarsenaal. De brandweer had er de beschikking over een grote open ruimte met drie grote toegangspoorten en overdekt met typerende 19e-eeuwse
troggewelven. Er bleven verschillende foto’s bewaard uit de late 19e en de
vroege 20e eeuw van brandoefeningen op het Jan van Eyckplein, met op de
achtergrond het Tolhuis. De verdiepingen van het gebouw werden de nieuwe
huisvesting van de Brugse stadsbibliotheek, die tot dan veel te krap en ongeriefelijk in de Gotische Zaal van het stadhuis ondergebracht was. Delacenserie
ontwierp voor de bibliotheek een functioneel interieur in historiserende stijl.
De blikvanger was de leeszaal op de eerste verdieping met boekenrekken,
gaanderij en uitgerust met gasverlichting. Een deel van het boekenmagazijn
op de tweede verdieping kon afgesloten worden met ijzeren hekken om de
kostbare drukken beveiligd te kunnen bewaren. De inrichting van een salon
met houten lambriseringen en goudlederbehang dateert vermoedelijk ook uit
Salon met goudleder op de tweede verdieping van het Tolhuis.

deze periode. Delacenserie herbruikte daarvoor uit de periode 1660-1700 da-
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opmeting van het Jan Van Eyckplein van Huib Hoste met links het voorstel voor een modernistisch boekenmagazijn. R echts het huis ’t Heylich Graf met 19e-eeuwse lijstgevel, foto uit 1928.

De voormalige jeugdbibliotheek in de Spanjaardstraat.

L inks

De bibliotheek zou echter blijven kampen met plaatsgebrek. In de jaren 1960
en 1970 brachten beperkte uitbreidingen tijdelijk soelaas. De verhuis van de
brandweer in 1960 naar een ruime en moderne kazerne aan de rand van
de stad werd aangegrepen om de gelijkvloerse verdieping in te richten als
uitleenbibliotheek en -discotheek. Aan de Spanjaardstraat werd in 1972 een
kleine jeugdbibliotheek opgetrokken naar ontwerp van Luc Dugardyn. Dit
bescheiden gebouw in baksteen en beton werd in België en Nederland geprezen als een typevoorbeeld van eigentijdse architectuur in een historische
binnenstad. Alle uitbreidingen ten spijt bleef het behelpen en werd er uiteindelijk besloten om een geheel nieuwe stadsbibliotheek te bouwen in de Kuipersstraat. In 1986 was de nieuwbouw gereed en werd het Tolhuis verlaten, na
meer dan een eeuw als stadsbibliotheek te hebben gediend.

de stadsbibliotheek in het Tolhuis in de jaren 1960. R echts het huis ’t Heylich Graf na de historiserende restauratie
van 1930.
L inks
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een grondig bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de archeologische opgravingen, de analyse van het historisch metselwerk en het
dendrochronologisch onderzoek lieten toe de bouwgeschiedenis van het Tolhuis te vervolledigen, bij te sturen en te verfijnen. De restauratie en de herinrichting verliep in drie fasen. Een eerste fase omvatte een reeks constructieve
ingrepen zoals het verwijderen van alle storende elementen en het aanbrengen
van betonnen vloeren met hoge draagkracht, wat voor de opslag van grote
hoeveelheden boeken absoluut noodzakelijk was. Uit het voorafgaand onderzoek was bijvoorbeeld gebleken dat de witstenen kolommen op het gelijkvloers
door jarenlange overbelasting grotendeels verpulverd waren. Om de circulatie
te optimaliseren werden tussen het eigenlijke Tolhuis en het hoekhuis een lift
en een nieuwe traptoren geplaatst. De tweede fase omvatte enerzijds de restauratie van de gevels en de bedakingen, en anderzijds de technische uitrusting
van het gebouw (verwarming, sanitair en elektriciteit). De derde fase betrof
de binnenafwerking, waarbij onder meer alle waardevolle interieurelementen
zorgvuldig teruggeplaatst werden. Op 5 oktober 2001 kon het volledig gereshet Tolhuiscomplex voor de restauratie van 1996-2001. R echts de kelder van het huis ’t Heylich Graf tijdens de
restauratiewerken.
L inks

Tien jaar leegstand

taureerde en heringerichte Tolhuis voor het publiek de deuren openen.

Het Tolhuis vandaag

Voor het Tolhuis begon een periode van ruim tien jaar leegstand. Het stadsbestuur had geen nieuwe bestemming voor het gebouw en verkocht het aan een
grote bankinstelling. Deze wilde het aanvankelijk verbouwen tot prestigieuze

Het Tolhuis vandaag biedt onderdak aan drie diensten:

provinciale hoofdzetel, maar zag in het midden van de jaren 1990 van dat plan

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

af en stelde het opnieuw te koop. Even zag het ernaar uit dat een projectont-

Het Provinciaal Informatiecentrum vormt een cruciale schakel in de com-

wikkelaar het Tolhuis tot luxe-flats zou verbouwen. Velen vonden echter dat

municatie van de provincie West-Vlaanderen naar de West-Vlamingen. Het

deze ingreep niet paste bij het historische Tolhuis, dat ondertussen sinds 1962

infopunt op het Jan Van Eyckplein is het centraal aanspreekpunt, het gezicht,

het statuut van beschermd monument had. Een openbare, zo mogelijk cultu-

van de provincie West-Vlaanderen.

rele bestemming leek heel wat beter geschikt.

Het Informatiecentrum is dé inspiratieplek bij uitstek voor een dagje uit in
West-Vlaanderen. Je vindt er een ruim toeristisch-recreatief aanbod en evene-

Uiteindelijk bracht de Provincie West-Vlaanderen uitkomst. Het Provinciebe-

menten zoals cursussen en begeleide wandelingen in de provinciedomeinen,

stuur besliste in 1995 om het monumentale gebouwencomplex aan te kopen

tentoonstellingen, lezingen, …

en te restaureren. Het architectenbureau Dugardyn uit Brugge kreeg opdracht

Kom grasduinen in de leesruimte stel zelf je gratis infopakket over West-Vlaan-

om het restauratiedossier uit te werken en het gebouw geschikt te maken voor

deren samen. Daarnaast is er ook een shop waar uiteenlopende producten

zijn nieuwe functies van provinciale bibliotheek, provinciale informatieba-

kunnen aangekocht worden zoals fiets- en wandelkaarten, educatieve pak-

lie en Info-punt Europa. Voorafgaand werd naast een bouwtechnisch ook

ketten, natuurgidsen edm. De provincieshop heeft een specifieke aanbod aan
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Ondernemerscentrum Brugge
Gevestigd in het historische pand Tolhuis, speelt het OC Brugge in op zowel
lokale als regionale initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap.
Op die manier bouwt het OC Brugge mee aan een ondernemersvriendelijk
eco-systeem in de regio Noord-West-Vlaanderen.
Het OC Brugge doet dit door zich te ontplooien tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar elke ondernemer uit de regio de link met collega-ondernemers, kennis- en expertisecentra, sector- en ondernemersorganisaties en
de diverse overheden kan versterken. Met elke ondernemer wordt zowel de
doorwinterde ondernemer, als de starter bedoeld. Het OC Brugge heeft als
ontmoetingsplaats niet alleen een netwerkfunctie, maar tevens een faciliteprovinciale producten met een West-Vlaamse ‘toets’. Toppers zijn de koffie-

rende rol tot samenwerken, innoveren, initialiseren, incuberen, …

mokken met opdruk ‘Snelle mokke’ of ‘Mo vint toh’ en de boxen met streek-

Een specifieke focus wordt gelegd op innovaties in de gezondheidszorg.

producten die het label 100% West-Vlaams dragen.

West-Vlaanderen ontwikkelt extra economische activiteit door een inno-

Verder staat het Informatiecentrum ook in voor de organisatie van diverse

vatief-kwalitatief antwoord te bieden op de stijgende vraag naar zorg in de

events om West-Vlamingen te informeren over de West-Vlaamse regio en be-

provincie, en met het potentieel om te scoren tot ver buiten de provincie. De

stuur. De events zijn gericht naar een ruime doelgroep zoals een opendeurdag,

aanwezigheid van de koepels Fabriek Zorgeconomie en Trefpunt Zorg zorgt

tentoonstellingen, een boekenverkoop, een lezing... Er is ook aandacht voor

voor expertise in huis.

specifieke doelgroepen zoals de jaarlijkse welkomdag voor nieuwe inwoners

Daarnaast is het OC Brugge een KMO-gerichte kennishub waar alle data met

of een educatief lespakket over de provincie voor jongeren.

betrekking tot de West-Vlaamse economie bestudeerd en geanalyseerd wordt
vanuit de dienst Data Studie en Advies van de POM West-Vlaanderen.

Europe Direct West-Vlaanderen

Samengevat zijn de drie bouwstenen van het OC Brugge: Onderdak voor
ondernemers, aanspreekpunt voor economie en labo voor innovatie.

Europe Direct is een Europees voorlichtingsnetwerk dat in het Tolhuis onderdak vindt. Het
werd in het leven geroepen op initiatief van en
met de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Europese Commissie met als doel
Europa dichter bij de burger te brengen en het
maatschappelijk debat over Europa voor diverse
doelgroepen te stimuleren. Europe Direct informeert burgers over de Europese
Unie, haar beleid en haar programma’s en zoekt actief naar antwoorden op de
meest uiteenlopende vragen rond de Europese Unie.
Bij Europe Direct kan iedereen terecht voor gratis brochures en folders over de
diverse beleidsdomeinen van de Europese Unie. Europe Direct West-Vlaanderen heeft ook een doorverwijsfunctie naar andere informatiepunten of organisaties die rond Europa werken.

16

Het Tolhuis in Brugge

17

Het Tolhuis in Brugge

Bibliografie

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Beernaert Brigitte, Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Metaal,

T

0800 20 021

Brugge, 2001.

E

provincie@west-vlaanderen.be

Devliegher Luc, De huizen te Brugge, Tielt/Amsterdam, 1975.

W

Jan van Eyckplein 2, 8000 Brugge

Duclos Adolf, Bruges. Histoire et souvenirs, Brugge, 1913.
Ryckaert Marc, Brugge. Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991.
Van Eenhooge Dirk, ‘Bouwhistorisch onderzoek in het Tolhuis’, In de Steigers
3 (1996), p. 17-19.
Van Eenhooge Dirk, ‘Het Tolhuis: één van de oudste bakstenen huizen in
Brugge’, In de Steigers 4 (1997), p. 27-29.
Van Eenhooge Dirk, ‘De vroegste bakstenen huizen in Brugge’, Brugs Ommeland 38 (1998), p. 107-128.
Van Eenhooge Dirk, ‘Middeleeuwse Brugse huizen: het Heylig Graf, het
Pijndershuisje, de Grote Tol en het Wezelkin aan het Jan Van Eyckplein’,
Monumenten en Landschappen 25 (2006), nr. 1, p. 29-42.

www.west-vlaanderen.be

Europe Direct West-Vlaanderen
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
T 0800 20 021
E europedirect@west-vlaanderen.be
W www.west-vlaanderen.be/europedirect
https://www.facebook.com/europedirectwvl

Ondernemerscentrum Brugge
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
050 14 01 96
E info@ocwest.be
W www.ocwest.be

T

Colofon
Deze publicatie werd uitgegeven in opdracht van de Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit de heren Carl Decaluwé,
Gouverneur-voorzitter, Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke,
Bart Naeyaert Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, de
gedeputeerden-leden en de heer Geert Anthierens, provinciegriffier.
Tekst: Jeroen Cornilly en Marc Ryckaert, m.m.v. Barbara Depraetere en
Bart Schotte
Foto’s: Stefan Dewickere (p. 1, 4 boven en onder rechts, 6, 7 rechts, 9
links, 11, 13, 16, 18), Hugo Maertens (p. 10), Magenta (p. 4 onder links,
14), Provinciale Bibliotheek Tolhuis (p. 3, 7 links, 8, 12 boven), Stadsarchief Brugge (p. 9 links, 12 onder links, 20), Stadsarchief Brugge, verzameling Brusselle-Traen (p. 9 midden, 12 onder rechts).
Vormgeving en druk: grafische dienst Provincie West-Vlaanderen.
Wettelijk depot: D/2018/0248/04
Spiltrapje tussen de eerste en de tweede verdieping.
Verantwoordelijke uitgever: Geert Anthierens, Griffier, Provinciebestuur West-Vlaanderen

18

Het Tolhuis in Brugge

19

Het Tolhuis in Brugge

20

Het Tolhuis in Brugge

