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Weylerkazerne –
Van Theresianenklooster tot
Weylerkazerne
De Weylerkazerne wordt binnenkort omgetoverd
tot een aangename en luxueus residentiële site,
maar dit was niet altijd zo. De site, bestaande
uit gebouwen rond de twee binnenhoven en een
kerk, werd in de 17e eeuw gebouwd door de
ongeschoeide karmelietessen en werd tijdens de
19e eeuw door het Belgische leger tot kazerne
verbouwd.
De rijke geschiedenis van de site is vandaag nog
leesbaar in de gevels, de gangen, de ruimten en
de oude materialen. Dit artikel neemt even de tijd
om de bouwgeschiedenis achter deze materiële
sporen te vertellen.
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Bouw van het Ongeschoeide
Karmelietessenklooster te Brugge

De Weylerkazerne werd in de 17e eeuw als klooster

Rond de 15de eeuw versoepelde de paus de

van de ongeschoeide karmelietessen gebouwd, maar

kloosterregels en groeiden er misverstanden en

wie waren deze karmelietessen eigenlijk? De orde van

ontstonden er verschillende misbruiken. De Spaanse

de karmelieten is een rooms-katholieke bedelorde,

karmelietes, Theresia van Ávila, met geboortenaam

die zich net zoals de franciscanen, dominicanen en

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada uit Avila

augustijnen onderscheidt van andere monastieke

(1515–1582) beweerde dat Jezus in 1556 aan haar

orden omdat ze in plaats van de individuele armoede

verscheen. Ze raakte ervan overtuigd dat ze de orde

juist de collectieve armoede belijdt. Voor hun

van de karmelietessen moest hervormen. Om haar

onderhoud zijn ze afhankelijk van hun eigen arbeid en

hervorming gestalte te geven stichtte Theresia in

aalmoezen.

1562 haar eigen klooster van de Heilige Jozef in
Valladolid op basis van de drie belangrijkste regels,

De orde van de karmelieten kennen hun oorsprong op

namelijk armoede, gebed en afzondering. De pater

de berg Karmel bij de havenplaats Haifa in Israël. Deze

Johannes van het Kruis, met geboortenaam Juan

berg, die verbonden is met de Hebreeuwse profeet Elia

de Yepes (1542-1591), nam deze ‘Theresiaanse’

(9e eeuw v. Chr.), was gedurende een hele lange tijd de

hervorming voor de mannelijke tak van de

verblijfplaats voor talrijke kluizenaars die in navolging

karmelieten voor zich en stichtte enkele maanden

van Elia een aan God toegewijd leven leidden. Naast

nadat hij Theresia had vergezeld een eigen klooster

een hoogtepunt in de 5de tot de 7de eeuw kende het

te Durvelo bij Avila. Deze nieuwe kloosters leidde in

kluizenaarsleven daar in de 11de en 12de eeuw een

de 16de eeuw tot een hervormingsbeweging binnen

heropleving.

de orde die uiteindelijk een splitsing tot gevolg had
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Figuur 1: Theresia Van Avila door schilder François Gérard (1770-1837)

1.

in een gematigde en een strenge tak van de orde.
In de 12de eeuw kwamen verscheidene pelgrims

De eerste noemde zich de geschoeide karmelieten

onder leiding van Berthold van Calabrië (? – 1195) en

tegenover de tweede, de strengere orde, die zich

Albert Avogadro (1150-1214) ‘nabij de bron van Elia’

de ongeschoeide karmelieten (Ordo Carmelitarum

samen om als biddende kluizenaars te leven. Het is

Discalceatorum, OCD) noemden, omdat zij geen

deze laatste, Avogadro, die de basis van de officiële

schoeisel droegen als uiterlijk teken van armoede.

leefregel van de karmelieten opgelegd, namelijk
armoede, gebed en het kluizenaarschap, waar het
gebed in stilte en afzondering kon plaatsvinden. De
karmelieten werden in 1235 gedwongen de berg
Karmel te verlaten. De meesten vertrokken naar
Europa om zich daar in kloosters te vestigen.
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genoemd. Het Coolhof was toen een grote moestuin

ongeschoeide karmelietessenklooster te Brugge

waar niet enkel kolen werden verbouwd, maar

gesticht. De zusters woonden achtereenvolgens in de

bijvoorbeeld ook ui, groene bladgroenten, enz.

‘Genuese loge’ aan de Vlamingstraat, in een huis in de’

In maart 1667 werden de bouwwerken gestart

Oude Zak’ en in het ‘Hof Bladelin’ in de Naaldenstraat.

en dit onder de leiding van priorin Marie-Louise

Er kwamen al snel paters van de ongeschoeide

de Sainte-Thérèse, uit Doornik, die het ontwerp

karmelieten voor de geestelijke begeleiding van de

stuurde. Hoewel de bouw in verschillende stappen

zusters. In 1633 nam de mannenorde hun intrek in het

en gedurende een tijdspanne van 50 jaar duurde,

‘Hof van Uytkerke’ in de Ezelstraat. De bestaande oude

werd het ontwerp van het hele klooster, inclusief

bakstenen gebouwen met trapgevels werden verbouwd

het ontwerp van de kerk, waarschijnlijk al vanaf het

en mee in de constructie van het klooster opgenomen.

begin vastgelegd. De constructie van de gebouwen

Vandaag woont hier nog steeds een gemeenschap van

berustte bij de Brugs metselaars Jan en Donaas van

Figuur 2: Zicht op de klein binnenhof

de orde van de ongeschoeide karmelieten.

Troostenberghe en de schrijnwerker Jan Hollevoet.

en zijgevel van de kerk.

De kloostergebouwen rond de grote pandgang

Figuur 3: Zicht op de gevel langs

De zusters waren ook op zoek naar een nieuwe

werden voltooid op 29 augustus 1668. De rest van de

de voormalige moestuin. Hier is de

plek om een eigen klooster op te richten. Dankzij

constructie van het hele complex werd stapsgewijs

gevel gekaleid, maar oorspronkelijk

de verkoop van veelal giften van weldoeners, zoals

uitgevoerd naargelang de financiële mogelijkheden

zilveren kandelaars en parels en de financiële hulp van

van de zusters. Zo verwierven zij pas in 1681

diverse mecenassen, konden zij in 1666 een geschikt

bijkomende bouwgrond en kon er gestart worden met

bouwterrein in de Ezelstraat in de onmiddellijke

de bouw van de kerk. In 1687 werd de tuin aangelegd

omgeving van de mannenorde aanschaffen.

en een tweede kluis gebouwd. In 1711-1715 werden

Opeenvolgend werden verschillend tuinen en kleine

de laatste bouwwerken uitgevoerd met de constructie

huizen van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw

van de sacristie en de tuinmuur.

Historiek

Vanuit deze context werd op 7 mei 1626 het eerste

hadden de bakstenen gevels geen
afwerkingslaag.
Figuur 4: Zicht op de grote binnenhof
met in de rechterhoek de trapplaats,
die oorspronkelijk een trap- of
puntgevel had.

verworven op een stuk grond dat ‘‘t Coolhof ‘werd
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Een tekening van het kloosterdomein van Jan Jacob

ongeschoeide karmelietessen in Gent, die ook in de

Het hele kloosterdomein was van de ‘wereld’

verdieping waren er brede houten planken.

Gailliard uit 1825-1867 toont de site en beschrijft

tweede helft van de 17e eeuw werden gebouwd, kan

afgesloten door een bakstenen muur. Achter het

Het klooster was toegankelijk via twee ingangen,

de functies van het klooster. Met deze tekening

een beeld opgemaakt worden van hoe het klooster

kloostergebouw was een hele grote moestuin, een

beiden gelegen in de Ezelstraat. De hoofdingang

en met de vergelijking met andere kloosters van

rond 1715 functioneerde.

smalle gracht en achter de kerk lag een klein bosje,

van het klooster kon bereikt worden via een gang

waarschijnlijk de boomgaard. De tuin was aan de

langsheen de woning van de koerier. Op deze manier

hand van brede en smalle paden onderverdeeld in

hadden de zuster en de bezoekers direct toegang

verschillende stukken grond. Volgens het plan op

tot de spreekkamer in de oostelijke vleugel. De

figuur 5 waren er in de westelijke en oostelijke hoek

andere toegang was een dienstingang die naar een

van de tuin twee aparte gebouwtjes die dienstdeden

binnenkoer met kippenhok, brouwerij en houtopslag

als kluis waar de zusters zich konden terugtrekken

leidde. Vandaaruit was de keuken en de kelder van

om in stilte en afzondering te bidden. Deze twee

het klooster direct toegankelijk.

ongeschoeide karmelieten in Brugge en klooster van

kluizen hadden twee kamers waar in één kamer een
altaar stond.

Eens in het klooster waren rond de grote binnenhof
de belangrijkste ruimten voor het dagelijkse leven

gelijkvloerse verdieping van het klooster. Op het plan werden
enkele ruimten in kleur aangeduid. De drie rode pijlen geven
de toegang aan het klooster en de tuin weer.

De binnenhoven
Kerk
Sacristie
Kapittelzaal
Twee huizen aan de Ezelstraat
Ziekenzaal
Toiletten
Spreekkamer
Brouwerij
Keuken met wasruimte

van de zusters gelegen. In de zuidwestelijk hoek

bakstenen en bestonden uit twee bouwlagen: een

van de binnenhof was het trappenhuis gelegen en in

gelijkvloerse verdieping met segmentboogventers

de zuidoostelijke en in noordwestelijke hoek waren

en eerste verdieping met rechthoekige

toiletten ondergebracht. In de westelijke vleugel,

houtenkruisvensters. Verder waren er verschillende

die naar de tuin gericht was, lag de ziekenzaal,

kelders met graat- en tongewelven en was er

de apotheek en de recreatieruimte. In deze

een zolder die met daglicht verlicht werd door

recreatieruimte werd gewerkt. Er werden spullen

verschillende dakkapellen. De vertrekken van de

gemaakt voor eigen gebruik, maar ook om ze te

zusters waren georganiseerd rondom een omsloten

kunnen verkopen, zoals kledij, kantwerk, tapijten en

binnenhof of hortus conclusus. In het midden van de

kruiden. De recreatieruimte gaf via een trap direct

hortus conclusus stond een waterput, die praktisch

toegang tot de moestuin. Aangezien de zusters in

gebruikt werd, maar symbolisch refereert naar

‘armoede’ leefde aten zij geen vlees, behalve als men

de levensfontein en de oorsprong van alle leven.

ziek was en op doktersvoorschrift. Verder leefden zij

Het binnenhof zelf was met bloemen, planten en

van groenten, fruit en eieren, wat beschikbaar was op

kruiden. Op de gelijkvloerse verdieping werd het

hun eigen domein. In de noordelijke vleugel was het

binnenhof omsloten door een gewelfde ambulatorium

refectorium of de eetzaal met daarnaast de keuken,

of kloostergang die een snelle circulatie in het

bijkeuken, afwaskamer, ‘spijs’kamer en badkamer

kloostercomplex toeliet.

ondergebracht.

Historiek

Figuur 5: Tekening van Gaillard van het grondplan van de

De kloostergebouwen waren opgebouwd uit

Het interieur van het klooster, was naar de regel
van Theresia van Avila, erg sober afgewerkt met
geschilderde en bepleisterde wanden en plafonds
(moer- en kinderbalken). Op de gelijkvloerse
verdieping lag er een tegelvloer en op de eerste

Twee kluizen
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De noordelijke vleugel van de site werd ingenomen

geheel werd overwelfd door bepleisterde, bakstenen

door een tweede en kleinere hortus conclusus met

kruisribgewelven en gescheiden door natuurstenen

kloostergang die gerelateerd was aan de religieuze

gordelbogen die rusten op consoles met gekoppelde en

functie van het klooster. Zo was er de kapittelzaal

enkele engelenkopjes. Volgens beschrijvingen waren

met centrale nis geflankeerd door twee barokke

de muren met een marmeren beschildering afgewerkt.

deuromlijstingen, de bidruimte en de sacristie. De

Vanuit de kerk was er een deur naar de pandgang van het

kapittelzaal was een ruimte waar de zusters bij elkaar

klooster.

kwamen om onderwezen te worden, of om met elkaar
Op de eerste verdieping van het klooster waren de

betekent ‘hoofdstuk’, verwijzend naar een hoofdstuk

verschillende slaapcellen van de zusters. Elke slaapcel

uit de Bijbel dat hier dagelijks werd voorgelezen. In

had een raam, een bed en een tafel met stoel. Op deze

deze pandgang werden de zusters waarschijnlijk ook

verdieping was ook de bibliotheek gelegen. Aangezien

begraven. In deze vleugel was ook de kerk gelegen

de bibliotheek een belangrijke ruimte voor het klooster

met achter de apsis haar eigen sacristie.

was, is het mogelijk dat deze in de ruimte boven de

Historiek

te bidden of te discussiëren. Het woord ‘kapittel’

kapittelzaal was ondergebracht en rijkelijker versierd was
De gevel van de kerk werd gebouwd in een vrij sobere

dan de andere ruimtes.

Vlaamse barokstijl. Het is een baksteenconstructie
met verwerking van kalkzandsteen in de plint,

Er werd geen beeldmateriaal van het ongeschoeide

pilasters, topstuk en omlijstingen. In tegenstelling tot

karmelietessenklooster van Brugge teruggevonden,

het klooster had de kerk een leien zadel- en tentdak.

maar enkele foto’s uit de jaren 1940-1950 van het

De plattegrond bestond uit een eenbeukig schip van

ongeschoeide karmelietessenklooster van Gent en het

vijf traveeën, afgesloten door een halfronde apsis;

karmelietenklooster van Brugge kunnen misschien wel

ten oosten aanleunende sacristie op rechthoekige

een beeld geven van hoe dit klooster er uit zag.

plattegrond van drie traveeën en één bouwlaag. Het

Figuur 6: Voorgevel van de karmelietessenkerk
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Figuur 7: Trap naar eerste verdieping en deur van de
ongeschoeide karmelieten in Brugge
Figuur 8: Refter van de ongeschoeide karmelieten in
Brugge
Figuur 9: Slaapgang met links en rechts slaapcellen van
de ongeschoeide karmelieten in Brugge
Figuur 10: Kluis van de ongeschoeide karmelieten in
Brugge
Figuur 11: Kluis van de ongeschoeide karmelietessen
in Gent
Figuur 12: Bibliotheek van de ongeschoeide
karmelietessen in Gent
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2.

Apostolinnen geven kantonderwijs in het klooster

inkomen van de arbeiders te verhogen. In 1717

(contemplatieve) kloosters’, die zich enkel richten

was een van die initiatieven het oprichten van een

op gebed, studie en stilte werd de kloosterorde

kantschool voor kantwerksters. Bisschop Hendrik

van de ongeschoeide karmelietessen onder het

Jozef van Susteren deed hiervoor beroep op de

bewind van Jozef II (1741-1790) afgeschaft. In

zusters apostolinnen en haalde hen naar Brugge om

1783 werden de zusters met militaire hand uit hun

aan arme meisjes kantonderwijs te geven. De lessen

klooster en kerk verjaagd. Naderhand werden onder

werden zowel in dag- als avondonderwijs gegeven

de landvoogden Albert Casimir van Saksen-Teschen

om zo veel mogelijk vrouwen te bereiken. Toen de

(1738-1822) en Marie Christina van Oostenrijk (1699-

apostolinnen in Brugge aankwamen, werden zij

1757) voor alle leegstaande kloostergebouwen in

ondergebracht in het oude 14e-eeuwse klooster van

de Zuidelijke Nederlanden nieuwe bestemmingen

de Derde Orde Franciscanen, genaamd Magerzo, in de

gezocht. Zo kregen de zusters apostolinnen, eigenlijk

Ganzenstraat. Aangezien het klooster van de zusters

de congregatie van de zusters van de onbevlekte

apostolinnen in 1797 onder Frans Bewind werd

ontvangenis, in 1788 de toestemming om het

afgeschaft bleven ze uiteindelijk maar 11 jaar in de

karmelietessenklooster met kerk in te inrichten

gebouwen van de karmelietessen. Na een zwerftocht

voor een meer efficiënte functie, namelijk om het

in Brugge belanden de zusters in 1835 op het domein

kantonderwijs aan een grotere groep jongeren te

van de adellijke familie Adornes, in een pand in de

onderrichten.

Balstraat. Ze onderhielden er ook de 15e-eeuwse
Jeruzalemkapel. Het kant van de apostolinnen

14

De orde van de zusters apostolinnen, werd in 1680

is uiteindelijk voor Brugge heel beeldbepalend

gesticht te Antwerpen door Agnes Baliques (1641-

geworden. In de loop der jaren groeide er uit hun

1700). Met inkomsten uit kantklossen zetten ze

kantonderwijs in Brugge een expertise en ontstond er

armenscholen en boetelingentehuizen op. Toen er in

in 1970 de vzw Kantcentrum dat zich op wereldvlak

het begin van de 18de eeuw in Brugge hongersnood

kon profileren als de enige echte referentie voor

was, werden een aantal initiatieven gestart om het

handgemaakte kant in diverse disciplines.

Historiek

Vanwege de opheffing van vele ‘onnuttige

Figuur 13: Kantwerksters in de kantwerkschool van
de zusters apostolinnen in de Peperstraat, ca. 1900
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3.

Van klooster naar militair hospitaal tot kazerne

Rond 1800 waren er in Brugge verschillende

klooster van de karmelietessen van Sion aan

epidemieën ten gevolge van armoede, beperkte

Vlamingdam. De wapen- en uitrustingsmagazijnen en

openbare voorzieningen en hygiëne. De ziekten

de militaire voorwerpen werden vanuit het voormalige

kwamen voor bij de bevolking, maar ook bij de

klooster van de karmelietessen van Sion naar het

omvangrijke legereenheden in de Brugse kazernes.

voormalig apostolinnenklooster overgebracht. Er

Om de zieke manschappen van de rest van de eenheid

werd dus van militaire functie gewisseld.

af te zonderen, werden deze ondergebracht in een
Om als een volwaardige infanteriekazerne te kunnen

voormalig apostolinnenklooster rond 1804-1806

dienen, werd het voormalig apostolinnenklooster

omgevormd tot het militair hospitaal van Brugge.

vanaf 1850 meermaals verbouwd en kreeg ze de

In 1818 had dit hospitaal niet alleen dienstlokalen

naam apostolinnenkazerne. De verbouwingswerken

zoals een keuken en baden, maar ook een zaal voor

waren vooral gericht op het herstel van de muren,

koortslijders (17 bedden), een zaal voor blinden (23

vloeren, vensters en het verbeteren van de toiletten.

bedden), een zaal voor gekwetsten (18 bedden), een

Op de koer, naast de keuken, werden toiletten en

zaal voor de geslachtszieken (30 bedden) en een zaal

zes gevangeniscellen voor kortstondige opsluiting

voor de schurftlijders (10 bedden). De kerk was heel

gebouwd. Verder werd er ook voor een betere

even onderdeel van het hospitaal en werd gebruikt

ventilatie van de zalen gezorgd. De komende jaren

als een oogheelkundig kabinet. In 1817 kwam er al

voerde het leger nog verschillende architecturale

een splitsing tussen de kerk en het klooster en werd

aanpassingen uit en zo werd aan de ‘tuin’gevel twee

de toegang tussen beide gebouwen afgesloten. Het

nieuwe ingangen gecreëerd die nu in het verlengde

klooster bleef als militair hospitaal in gebruik, maar de

van de pandgang georiënteerd waren. Verder werd

kerk werd ter beschikking gesteld voor de protestantse

de trap in de vestibule verwijderd, werd aan de

eredienst en vanaf 1820 voor de Anglicaanse eredienst

voormalige toiletten in de grote binnenhof een stuk

onder de naam St. Mary’s Church.

bijgebouwd, werd de pandgang in de kleine binnenhof

Historiek

Figuur 14: 1921, gekaleid Apostolinnenklooster als lansierskazerne met zicht op de voormalige tuingevel

militair hospitaal of krijgsgasthuis. Zo werd het

aan de kerk onderbroken, werd de brouwerij tot
In 1836 verkeerde het militair hospitaal echter in niet

woning van de officier verbouwd en werden de kluizen

zo’n goede toestand en werden er na aanhoudende

afgebroken. De stad Brugge overwoog op dat moment

klachten omtrent de slechte staat van de plankenvloer

ook om in de voormalige moestuin, ter hoogte van

en de verpestende stank van toiletten een aantal

het voormalige bosje, een nieuwbouw te plaatsen om

nodige werken uitgevoerd. Ondanks de eerste

de logiescapaciteit tot 600 mannen te verhogen. Dit

verbeteringswerken, bleven de gebouwen grotendeels

project werd echter (voorlopig) afgevoerd wegens te

in een erg bouwvallige toestand. In 1846 werd het dan

duur en te onzekerheid omtrent het vergroten van het

ook noodzakelijk om het militair hospitaal te verhuizen

garnizoen.

naar de dichtstbijzijnde kazerne in het voormalige
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Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw werden de

en het nieuwe kazerneblok ‘Gebroeders Evrard’. De

meeste kloosterruimten in de apostolinnenkazerne

gebouwen werden volgens de wens van generaal

gebruikt als slaapplaats voor de soldaten en

Prosper Kestens (oud-minister van Landsverdediging,

onderofficiers. Op de eerste verdieping werden

1867-1945) genoemd naar de gesneuvelden van het

grote slaapzalen gecreëerd, net als in de voormalige

4de en 24e linieregiment tijdens WOI.

bibliotheek en op de zolders. Opmerkelijk is wel
dat de keuken, eetzaal en ziekenzaal, weliswaar

In 1937 waren de zolders van het voormalige

gemoderniseerd, met dezelfde functie in gebruik

kloostergebouw in een erg bouwvallige toestand. In

bleven. De voormalige kapittelzaal, spreekkamer en

plaats van de historische zadeldaken te restaureren,

recreatiekamer waren nu de ‘woonkamers’ van de

werd er gekozen om de daken af te breken en

soldaten

ze te vervangen door een derde en volwaardige
bouwlaag onder een plat dak. Tijdens deze
verbouwing werden er bijkomende en erg ingrijpende

volwaardige infanteriekazerne geworden en werd

aanpassingswerken uitgevoerd aan het voormalige

het voornamelijk gebruikt door lansiers. De kazerne

kloostergebouw. De houten vloeren en plafonds

kreeg daarbij ook de naam ‘Lansiers’ of ‘Ruitery

van de eerste verdieping werden vervangen door

Kazerne’. Midden jaren 1920 bouwde het leger op het

een betonnen vloer, verschillende ruimten werden

domein paardenstallen en magazijnen. Aan de Hugo

vergroot en/of verkleind en werden enkele deur en

Losschaertstraat kwam een groot langwerpig nieuw

vensteropeningen aangepast.

Historiek

Vanaf de 20e eeuw was de apostolinnenkazerne een

‘bloc de logement’. Dit imposante bakstenengebouw
werd uitgevoerd onder leiding van de Brugse aannemer

Tijdens WOII gebruikte het Belgisch leger de kerk als

Edgard Provoost en kreeg drie bouwlagen onder een

garage en opslagplaats. Doorheen de jaren had de

mansardedak. De kazerne was bereikbaar via de grote

kerk heel wat schade opgelopen, maar na de oorlog

poort in de Hugo Losschaertstraat.

werden er restauratie-/ herstellingswerken aan de
kerk uitgevoerd door de S2 versterkingstroepen

Vanaf 1932 kreeg de site haar huidige naam ‘Majoor

onder commandant Lt. Col. E.J. Evans. De officiële

Weylerkazerne’ naar de majoor van de 24e Linie,

heropening van het kerkgebouw vond plaats op 12

geboren in 1865 te Wiltz en gesneuveld tijdens de

augustus 1945 zoals zichtbaar op de gedenkplaat

gevechten om het Bos van Houthulst te Zarren in 1918.

vooraan in kerk. Na WOII bleef er nog een kleine

Hij was in 1914 ook betrokken in de veldslag bij Halen

afdeling van de genie en het vervoerkorps in de

waarbij 60% van de manschappen sneuvelde (Slag

Weylerkazerne gevestigd.

der Zilveren Helmen). In de Weylerkazerne maakte
men een onderscheid tussen het oude kazerneblok
(voormalig klooster) ‘Gebroeders Van Raemdonck’
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Figuur 15: Majoor Weyler
Figuur 16: Gebroeders Van Raemdonck
Figuur 17: Zicht op de achtergevel van het nieuwe gebouw, ca 1930
Figuur 18: Gebroeders Van Raemdonck kazerne met nieuwe verdieping
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4.
Ten dienste van het Fonds
voor Openbare Schoolgebouwen.

In 1960 waren er al opnieuw melding van de bouwvallige
toestand van de kerk. Het was zelfs zo erg dat in 1963
de Hugo Losschaertstraat afgesloten werd wegens
‘gevaarlijke toestand van het kerkgebouw’. Uiteindelijk
werden er een jaar later instandhoudingswerken
uitgevoerd door aannemer Louis Priem.
In 1967 werd het volledige complex van de
Weylerkazerne afgestaan aan het Fonds voor Openbare
Schoolgebouwen, departement Openbare Werken. Het
Historiek

blok ‘Gebroeders Evrard’ kreeg vanaf 1972 de nieuwe
functie van ‘Middenschool – Oefenschool’. Tussen 1985 –
1987 ondergingen de kloostergebouwen een restauratie.
Ondertussen werden er tussen 1983-1985 opnieuw
consoliderende restauratiewerken aan de kerk
uitgevoerd door aannemer A. Vandendorpe en

Figuur 19: Zicht op de achtergevel van het de
pandgang van de kleine binnenhof, zijgevel van
woning Ezelstraat 60 en het pas aangelegde A.
van Ackerplein rond 1985
Figuur 20: Zicht op de graffiti in de pandgang
rond de grote binnenhof, Tom Rondelez.
Figuur 21: Logo Donkey Squat

naar ontwerp van de Brugse architect Piet Viérin.
De werken hadden voornamelijk betrekking tot het
vernieuwen van het dak, metselwerk, de glas-inloodramen en verweerde zandstenen elementen.
In 1985 werd het huis links van de kerk gesloopt
voor de aanleg van het A. Van Ackerplein.
In 1988 werd de kerk herbestemd tot orgel- en
concertzaal voor het Stedelijk Conservatorium.
Er kwam een nieuw orgel en na de verwijdering
van het kerkmeubilair werd de ruimte bekleed
met akoestische panelen en doeken. De nieuwe
concertzaal kreeg de naam ‘Jozef Ryelandtzaal’,
naar de Brugse componist en voormalig directeur
van het Brugse conservatorium (1870-1965).
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In 1993 kwamen de voormalige kloostergebouwen van
de Weylerkazerne in handen van de bekende Belgische
Historiek

antiquair Paul De Grande die er een vijfsterrenhotel met
60 ruime kamers in wilde onderbrengen. De Brugse
hotelstop en de dure investering om het pand te renoveren
vertraagden het proces tot herbestemming. Na jarenlange
leegstand was de site een stadskanker in Brugge geworden.
Het Donkeykollektief kraakte in 2011 het pand om het
nadien te gebruiken als atelier- en evenementenruimte
voor de alternatieve artistieke milieus. Het hele pand was
een creatief nest voor zowel nationale als internationale
artiesten waar zij expo’s, optredens, volkskeukens
en talrijke nevenactiviteiten organiseerden. Het pand
onderging een facelift: de bakstenen gevelmuren en de
bepleisterde binnenwanden werden meerderenmalen
overschilderd en bewerkt door graffitikunstenaars.
In 2017 kocht VDD Project Development de Weylerkazerne
en de aanpalende huizen in de Ezelstraat van de Zwitserse
Groep Rosebud Heritage om ze te herbestemmen
tot een gemengd woonproject. De gebouwen
worden naar het ontwerp van Salens Architecten en
interieurarchitect Arjaan De Feyter helemaal gerenoveerd
om in de toekomst een nieuw hoofdstuk aan de
bouwgeschiedenis van de site te kunnen toevoegen.
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