
 
 
 

DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN HOTEL NAVARRA BRUGGE 
 
1600 - 1715  Don Juan de Peralta (°22 juni 1549), Consul van de Spaanse provincie Navarra, tevens 
Schepen van Brugge, bouwt op de plaats van het huidig hotel z’n ambtswoning. Samen met zijn 
echtgenote Maria Lauwers, ligt hij begraven in de aanpalende St. Jakobskerk, juist achter het 
hoogaltaar, onder een witte grafzerk. Zij hadden 3 kinderen: Jean, Anne en Marie. Marie bleef wonen 
in het hotel en huwde met Jean Pardo, Burgemeester van Brugge. Hun jongste dochter Alexandrine 
huwde met Charles-Francois-Louis de Schoote, Heer van Marckhove, Schepen van Financien van 
Brugge en Gedeputeerde van de Staten-Generaal van Vlaanderen. Hierdoor kwam het gebouw in het 
bezit van de familie Van Marckhove. 
 
1715  In dat jaar kocht “de Gilde der Makelaars” het pand op en vestigde aldaar haar zetel. 
 
1720  De naam werd gewijzigd in “Hotel des Courtiers”en het pand werd grondig verbouwd in Louis 
XV stijl. Onder de regering van Maria-Theresia van Oostenrijk werd de naam opnieuw gewijzigd “Cour 
de Commerce”. 
 
1781  Van 13 tot 15 juni logeert Keizer Jozef II van Oostenrijk in het hotel, tijdens een officieel 
bezoek aan Brugge. Hij stapte mee op in de H. Sacramentsprocessie met een brandende flambeeuw 
in de hand. Op 29 augustus verbleef ook Hertog Albert Casimir, Gouverneur-Generaal der 
Nederlanden, samen met zijn vrouw, Hertogin Marie-Augustine van Oostenrijk in het hotel. 
 
1795 - 1802  Na de slag van Fleurus, werd het “Cour de Commerce”, onder het Franse bewind, 
verkocht en omgevormd tot “Tribunal de Commerce” (Handelsrechtbank). Deze funktie bezette 
slechts een deel van het gebouw. Het andere gedeelte werd ingericht als “Hotel du Commerce” en 
als “Cour de Commerce”(Handelskamer). Ter gelegenheid van het geplande bezoek van Keizer 
Napoleon I, die in Brugge zou verblijven in dit hotel, werd de huidige eretrap en de prachtige 
“Bonaparte” zalen gebouwd. Napoleon is echter finaal niet in Brugge blijven overnachten. 
Onder het regime van Willem van Oranje vonden in de zalen van het hotel regelmatig belangrijke 
bijeenkomsten plaats. 
 
1802   De familie Vanden Berghe-Dumortier wordt de nieuwe eigenaar en zal het hotel  gedurende 
118 jaar onafgebroken uitbaten, als een “first class hotel”.  
 
1842 - 1914   De Handelsrechtbank verhuist naar het Justitiepaleis en de 16de eeuwse woning op de 
binnenkoer wordt aangevuld met een 19de eeuwse lijstgevel langs de straat. Ook de magistrale 
smeedijzeren inrijpoort dateert uit dat jaar. Het pand wordt voortaan volledig benut als hotel, en 
noemde voortaan het “Grand Hotel du Commerce”. 
Het hotel had toen zowat 60 kamers, was vooral populair bij een Brits cliënteel, die later tenvolle het 
komfort van elektrisch licht, centrale verwarming, de mooie tuin, de parking en de eigen privé 
shuttleservice van en naar het station wisten te waarderen. Voor die tijd alvast uniek! Tal van 
beroemde gasten, zoals de dichter Longfellow, ondermeer bekend om zijn verzen “The Belfry of 
Bruges”, verbleven in het hotel.  
 
1914 - 1918  Tijdens de eerste weken van WO I stelde de eigenaar zijn pand integraal ter beschikking 
van “het Rode Kruis”. Nadien werden de lokalen opgeeist door Duitse officieren. Na de 



Wapenstilstand fungeerde het “Grand Hotel” tijdelijk als de officiële zetel van de Belgische 
Regering, na hun terugkeer uit ballingschap, van 31 oktober tot 21 november 1918. 
 
1920 - 1950  Het hotel wordt verkocht aan de familie Pauwels-D’Hondt. In 1924 wordt het oudste 
gedeelte van het gebouw, daterend uit 1600 verhoogd met een mansardedak. 
 
1950 - 1981  Het hotel wordt verkocht aan de Stad Brugge, om voortaan te fungeren als residentie 
voor de studenten van het pas opgerichte Europacollege. 
 
1981  Het pand verkeert in een erbarmelijke staat en de Stad beslist, gezien de hoge kosten inzake 
renovatie, het pand te verkopen aan de Heer Michel Maertens, met als nieuwe bestemming hotel. 
 
1982  Hotel Navarra opent op 01 januari zijn deuren en wordt voortaan uitgebaat als een 4 sterren 
hotel, met oorspronkelijk 64 kamers. Door de acquisitie van aanpalende panden groeit het hotel uit tot 
één van de meest gerenommeerde hotels van Brugge met 87 kamers. 
 
1996  Hotel Navarra is voortaan officieel erkend en beschermd als “Historisch Monument”. 
 
2000  Het pand bestaat precies 400 jaar en schittert opnieuw in al zijn glorie, na jarenlange 
renovatiewerken. 
 
2002  In dat jaar is Brugge “Culturele Hoofdstad van Europa”, samen met de Spaanse stad 
Salamanca. Hotel Navarra viert dan ook zijn 20 jarig bestaan.    
 
2005  Door de acquisitie van een aanpalend pand telt het hotel voortaan 94 kamers. 


