
 

 

Het klooster van de zusters Benedictinessen in Brugge of de Sint-Godelieveabdij is geleidelijk aan gebouwd 

en uitgebreid. Gelukkig zijn de groei en wijzigingen nauwgezet bijgehouden door de zusters. De meest 

markante tijdstippen zijn:  

1586:   De benedictinessen van Sint-Godelieve van Gistel zoeken hun toevlucht binnen de stad  
Brugge. Ze vestigen zich in de Ganzenstraat.  

1623:   Aankoop, op verzoek van de bisschop, van een huis met erf aan de Boeveriestraat; een drietal 
zusters nemen er hun intrek, de overige zusters blijven in de Ganzenstraat wonen.  

1626:   Nieuwe stichting door de abdis van Douai in Frankrijk en verhuizing van de zusters in de  
Boeveriestraat. Een kerk en het zusterkoor worden gebouwd aan de Boeveriestraat in plaats 
van drie bestaande huisjes. 

1627:   Verfraaiing van de kerk dankzij giften. 
1628:   Omvorming van het bestaande huis het "Fontainken" tot refter en keuken en inrichting van 

slaapcellen op de bovenverdieping.  
1629:   Aankoop van het aanpalende eigendom Romain. 
1633:   Oprichting van een ingangsgebouw met spreekkamer en op de bovenverdieping een 

werkkamer. 
1640:    Het voormalige huis Romain wordt ingericht als brouwerij met rosmolen. 
1642:  Aankoop van een aanpalend stuk tuingrond met woning. Eerste steenlegging van de 

zuidvleugel. 
1643-1645:  De pandgang tegen de zuidvleugel wordt gebouwd. 
1645:   Beëindiging van de werken aan de zuidvleugel. 
1654-1695:  De zusters laten een aantal noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken doen. 
1675:   aanpassing van de vroegere melkkelder onder de kerk tot begraafplaats voor zusters. 
1680:   Een huis voor de meid wordt gebouwd. 
1722:   Plaatsing van barokportaal aan de straatgevel, gemaakt door meester-steenhouwer Damers. 
1722-1726:  Verbouwingswerken aan de kerk, o.m. invoeging segmentboogvensters in eenvoudige 

bakstenen omlijsting. Heraankleding van het interieur door o.m. de kunstenaars Marvis, 
Pieter Van Walleghem, Arnout Pullinx, Nicolas Roose en Brusselaere. Oprichting van twee 
traversen van de pandgang. 

1755:   De vloer in de pandgang wordt vervangen; dezelfde vloer is tot vandaag bewaard gebleven. 
1787-1789:  Een nieuwe dakruiter wordt op de kerk geplaatst. 
1797:   Verkoop van de abdij onder het Franse bewind en tijdelijke herbestemming van de gebouwen. 
1800:   Terugkeer van de zusters. 
1877:   Bouw van de zogenaamde ‘S. Benedict’-zaal die aansluit op de zuidvleugel van 1645. 
1885:   Bouw van een vleugel haaks op het ingangsgebouw en bouw van de pandgang tegen de 

noordvleugel. 
1913:   Vervanging in de kerk van het XVIII a- altaar van A. Pulinx door een marmeren altaar 

gebeeldhouwd door H. Fonteyne. 
1928:   verbouwingen naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge): o.m. plaatsen van twee 

nieuwe vensteropeningen in de voorgevel van het ingangsgebouw. Er worden nieuwe kamers 
ingericht. De kerk wordt aan de straatzijde gestut door steunberen aangebracht tegen de 
penanten en het boogdeurtje van tweede linkertraverse wordt gedicht. Oprichting van de 
overige vier traversen van het westpand. 

1953:   Een vleugel wordt gebouwd naar ontwerp van A. de Geyter (Brugge) als verbinding tussen de 
vleugels van 1643 en 1885. Hierdoor wordt de oostzijde van de tuin afgesloten. Hier werd 
geen pandgang tegenaan gebouwd. De zaal S. Benedict uit 1877 wordt afgebroken.  


