
Herberg van 1759 tot 1977

In 1759 kwam er op Hulstedorp een derde herberg bij: De Sterre. Vanouds was er al Sint-Hubrecht (later 
Het gemeentehuis - in 1999 afgebroken). Vanaf 1718 dan de herberg De Keyzer nu Het Oud Gemeentehuis 
waar Peter Mesdag aan de tapkraan staat.
 
De wethouders van toen vonden die derde herberg niet nodig en zelfs schadelijk mits den grooten nom-
bre van herbergen maar is dienende om de inwoonders te amuseren ende jonckheyt in débauchen (uit-
spattingen) het gelt te verquisten. Daarenboven was er sinds de aanleg in 1750 van de steenweg van 
Kortrijk naar Brugge (de huidige N50) minder passage door de dorpskom en dus minder nood aan 
bijkomend logement voor reizigers. En er waren al twee herbergen langs de Brugsesteenweg en nog 
twee ten noorden van Hulstedorp (De Drie Koningen en De Muizel). Toch had Albert Delft met octrooy 
van de Majesteyt1 in een huis, waarvan hij via zijn echtgenote eigenaar was, een herberg geopend. Heel 
de linkerzijde van den Tieltschen Voetweg2  vanaf de dorpplaats tot aan de beek was eigendom van gref-
fier Adriaan Destoop (†1736) en zijn vrouw Maria Johanna Wolfcarius (†1752). Er was een woonhuys en 
brouwerie en dan nog een woonhuys en herberghe De Sterre. Hun dochter, Maria Joanna Destoop wordt 
dus de eerste waardin. 

In 1779 zien we Pieter Dooms als pachter en herbergier van De Sterre. Vervolgens, in 1786, vinden we 
in de Niet Geklasseerde Losse Staten van het Rijksarchief van Kortrijk Gillis Decoene terug als herbergier, 
brouwer en eigenaar van herberg en brouwerij De Sterre.

In 1801 - in de Franse tijd - verschijnt Joseph Lagae op het toneel. Blijkens een verslag van de Franse 
bezetter:  Lagae Joseph, L’Etoile, situé a la place, homme propre en que jusqu’à  ce jour a ponctuellement 
observé les ordres qui lui ont été donné et un très honnête cabaret. A conserver étant situé au principal 
groupe des maisons.
In 1841 neemt zijn zoon Ivo, getrouwd met Rosalie Vernackt, de herberg over.
 
In 1857 komt timmerman Leo Blanckaert hier wonen. Zijn vrouw Felicita Loncke staat aan de tapkraan 
en is tevens naaister.  Zij combineert dit met een menage van 12 kinderen!

Al in 1862 vinden we een andere uitbater terug: vlashandelaar en herbergier Bruno Tanghe, getrouwd 
met Juliana Feys. 

In 1879 neemt Carolus Wittebolle hier zijn intrek. Zijn echtgenote Octavie Loncke overlijdt in 1882 en 
Carolus hertrouwt met Ludovica Wyffels. Carolus sterft in 1887 en Ludovica hertrouwt op haar beurt 
met vlaskoopman Camillus Devaere maar blijft hier uitbaatster. 

In 1901 komen hier Carolus Vercruysse (alias Klakke Kruiskes) en echtgenote Octavie Coucke. In 1910 
wordt zij weduwe en verhuist naar een hoevetje in de Blauwhuisstraat (op de plaats waar nadien de kip-
penkwekerij van Bertrand Vanderplaetse kwam en er nu een nieuw woonhuis staat met ingang langs de 
Kallestraat). Samen met haar jongste zoon René runt ze hier een landbouwbedrijfje en kolenhandel.

In hun plaats komt Aimé Bruggeman met echtgenote Adeline Cattebeke. Hij is koopman in granen en 
zij runt de herberg. Aimé verzorgde ook personentransport. Op vaste dagen had hij een lijndienst naar 
Kortrijk met zijn paardenkoets, een zogenaamde Charre à bancs. In 1910 verkast het echtpaar naar de 
herberg Het Neerhof in de Kasteelstraat.

Dan komt de volgende uitbater: hoeveknecht Sylvain Bruneel met vrouw Elisabeth Dutoit. Zij zijn de 
ouders van de vroegere burgemeester Michel Bruneel (zie café De Trombone). Elisabeth sterft in maart 
1902 op 35-jarige leeftijd als de jongste van hun 9 kinderen 8 maand oud is. Sylvain hertrouwt in no-
vember van datzelfde jaar met haar zuster Marie Louise. Hij trouwt later nog een derde keer met Elodie 
De Bisschop. In 1931 neemt zoon Aimé, uit het tweede huwelijk van Sylvain, het café over. Hij is gehuwd 
met Maria Magdalena Braeckeveldt.  Al van in 1920 was hier het lokaal van het Christen Werkersver-
bond. en in 1932 trekken ze naar Café De Gilde, het kasteeltje van de vroegere brouwer-geneesheer-
burgemeester Gustaaf Van Robais. Deze eigendom, die al 23 jaar onbewoond stond te verkommeren, 
werd in dat jaar gekocht door de S.M. De Verenigde Werklieden en wordt zo voor jaren het lokaal van 
het Christen Werkersverbond, het latere ACW (Algemeen Christelijk Werkersverbond).
 
Dan is het de beurt aan Jerome en Rachelle Demuynck-Labeeuw.  Voor acht jaar want op 1 mei 1940, 
negen dagen vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, gaan ze naar De Tivoli.

De laatste uitbaters van De Sterre zijn René Devolder en zijn vrouw Martha Truchon. Zoals zo dikwijls 
het geval is René vlaswerker en Martha de herbergierster. Martha is geboren in het Franse Epreville (in 
de buurt van Fécamp). Als zij in 1977 overlijdt is het voorgoed gedaan met De Sterre. Het pand staat nog 
enkele jaren leeg en in de jaren tachtig van vorige eeuw doet de sloophamer zijn werk en verrijzen er 
enkele statige dorpshuizen.
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Geopunt Vlaanderen

Situatie in 2018

De Tieltsestraat gezien in de richting van Hulstedorp. Rechts vooraan herberg De Sterre .

Foto links, De Sterre, gezien in de andere richting. Daarnaast de laatste uitbaters: René Devolder en Martha Truchon.

Kermisaffiche anno 1874

Uitbaters: 
1759 Maria Joanna Destoop, weduwe van Albert Delft 
1779 Pieter Dooms x Isabella Ladon 
1786 Gillis Decoene 
1801 Joseph Lagae  x Antonia Naert 
   xx Maria Theresia Dewaele 
1841 Ivo Lagae x Rosalie Vernackt 
1857 Leo Blanckaert x Felicita Loncke 
1862 Bruno Tanghe x Juliana Feys 
1879 Karel Wittebolle x Octavie Loncke 
        xx Maria Ludovica Wyffels 
1888 Camille Devaere x Maria Ludovica Wyffels 
1901 Charles Louis Vercruysse x  Octavie Coucke 
1905 Aimé Bruggeman x Adeline Cattebeke 
1910 Sylvain Bruneel x Elisabeth Dutoit 
       xx Marie Louise Dutoit 
       xxx Elodie De Bisschop 
1931 Aimé Bruneel x Maria Magdalena Braeckeveldt 
1932 Jerome Demuynck x Rachelle Labeeuw 
1940 René Devolder x Marthe Truchon    

Sint-Pieterskerk

1. Maria-Theresia, onder andere Keizerin van Oostenrijk en gravin van Vlaanderen. 
2. Tieltschen Voetweg: Ter hoogte van de winkel van Hans Vercruysse loopt de Lampernissebeek. In die tijd was de beek daar nog niet 
ingekapseld en was er slechts een voetbruggetje en verder een voetwegel tot aan de Muizelstraat.  

http://www.hulste.info
http://www.hulste.info/disclaimer.html

