Cafés van Hulste

De Muizel
Muizelstraat 144

Herberg van vóór 1715 tot ca 1930

Uitbaters:
1707 Joos Isers x Elisabeth D’huytschaever
1743 Joannes Demeyere x Catharina Soenens
			
xx Maria Francisca Boutten
1759 Petrus Beernaert x Maria Joanna Verbrugghe
1801 Joannes Verthé x Joanna Theresia Roelant
1814 Petrus Dujardin x Marie Therese Hoffman
1830 Joannes Franciscus Lambelin x Marie Therese Malfaison
1866 Antonius Soenens x Barbara Vandenbroucke
1869 Joannes Wittebolle x Virginie Vandeghinste
1877 Camille Penez x Virginie Vandeghinste
1911 Charles Louis Heldenbergh x Octavie Lauwers

Geopunt Vlaanderen

Het Tonneken
146





Eigenaars:
1715 baron van Heucken
1801 Joannes Verthé
1807 Amandus Delaere, bakker
1850 Joannes Wittebolle x Virginie Vandeghinste
1876 Polydor Wittebolle - vruchtgebruik Virginie Vandeghinste
1911 Brouwerij ‘t Hamerken (familie Isenbaert)
1937 Richard Declerck x Anna Bertha Verhulst

De Muizel
144

Café De Muizel nu: de nieuwbouw in het midden van de foto.

Deze herberg stond al vermeld, echter zonder naam, in het landboek van Hulste van 1715 als hofstedeken ende herberghe groot 1 hondert en 5 roeden.
De Muizel of Het Muysselken lag langs de oude heirweg van Cortrijck naar Thielt, later den Tieltschen aardeweg genoemd, nog later werd dit de Muizelstraat.
Er bestond een postkoetsverbinding tussen Kortrijk en Tielt die in gebruik bleef tot rond 1900. Toen
werd de tramlijn Kortrijk-Aarsele aangelegd. Aan de muur van De Muizel hing er een kasse (postbus
voor brieven en pakjes). De postkoets passeerde driemaal per week, telkens rond het middaguur. De
wijk rond het café werd niet voor niets De Muizelhoek genoemd. Later, in 1844, werd er een windmolen
gebouwd en werd als bijna vanzelfsprekend de muizelmolen.
Iemand die de laatste jaren van café De Muizel heeft meegemaakt is Marcel Tibergijn, de vader van Paul
en de grootvader van Johan. Deze laatste is de uitbater van het restaurant De Muizelmolen. Het ouderlijk
huis van Marcel Tibergijn was de hoeve waar later Omer Vandamme kwam. Hij heeft naar eigen zeggen
nog een muzikant op een doedelzak horen spelen. Dat klinkt ons als muziek in de oren want Muizel of
moezelken is de Oud-Vlaamse naam voor doedelzak. In het Poperings dialect spreekt men nog steeds
het woord muzle als men zak bedoelt. Je vindt het woord nog terug in het oud kerstliedje ‘Herders hij is
geboren’: ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezeltjen.





Nu iets over de herbergiers en de eigenaars:
Over de eerste uitbaters weten we weinig. We vinden terug dat in 1715 deze herberg de eigendom was
van de baron van Heucken en de uitbater Joos Isers, gehuwd met Elisbeth D’huytschaever. Zij was de
weduwe van Nicolaus Utenhove. De tweede uitbater was Joannes Demeyere x Catharina Soenens. Zij
was de schoonzuster van hogergenoemde Nicolaus. Petrus Beernaert, gehuwd met Joanna Verbrugghe is hier vanaf 1759 cabaretier. Zij verhuizen in 1801 naar herberg Le Cheval en ruimen de plaats voor
Joannes Verthé, cabaretier/vendeur de bière, gehuwd met Joanna Theresia Roelant. Zij is de weduwe
van Joseph Utenhove. Hij koopt in dat jaar de Muizel. In 1807 vinden we een verslag dat het volgende
vermeldt: Verthé Jean, Mussel, située au hameau des pommes de terre**. Homme propre et très honnête,
cabaret à conserver. In 1815 komt het echtpaar Petrus Dujardin x Maria Theresia Hoffman in hun
plaats. Zij is geboren in 1787 in het Brabants dorp Campenhout. In 1830, het jaar van de Belgische
onafhankelijkheid, vinden we hier nieuwe uitbaters: Joannes Franciscus Lambelin x Marie Therese
Malfaison. Hij staat geregistreerd als herbergier, zij als spinster. In 1866 is het de beurt aan Antonius
Soenens x Barbara Vandenbroucke. Hij is koopman in vlas en zij herbergierster. Ze verhuizen naar
Ingelmunster in 1869 en worden afgelost door Joannes Wittebolle x Virginie Vandeghinste. Joannes Wittebolle werd in 1850 (na bakker Amandus Delaere ) eigenaar van De Muizel. Joannes (°1795)
trouwde in 1869 met Virginie Vandeghinste (°1848), alias Vise Bruntjes. Hij was er toen 74 en zij pas
21 jaar! Zij hadden reeds een onwettig kind, Polidor, in 1866. Joannes stierf in 1876, hij werd 81 jaar. In
dat jaar werd de zoon Polidor Wittebolle (°1866) eigenaar maar het vruchtgebruik bleef bij zijn moeder
Virginie. In 1877 hertrouwt Virginie met Camille Penez. Hij is dagloner en later kloddenkoopman*. Tussen 1881 en 1890 moet hij een tijdje uitgeweken zijn naar de Verenigde Staten. Er staat vermeld: parti
pour USA à Montago. Virginie sterft in 1910. Klompenmaker Charles Louis Heldenbergh, alias Sarelken
Taentjes, gehuwd met Octavie Lauwers volgt hen op. Sarelken Taentjes overleed op 5 november 1940.
Toen was hij reeds zestien jaar weduwnaar maar met de hulp van zijn dochter Bertha die getrouwd was
met Adolf Claerbout van De Barze, heeft hij nog jaren De Muizel opengehouden. Vanaf dan was het huis
onbewoond. De leegstand werd het oude bouwsel fataal: op een dag in 1942 is de aloude herberg ingestort. Begin deze eeuw verrees op dezelfde plaats een nieuwe woning.
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Oude postkaart met herberg De Muizel, herberg Het Tonneken en De Muizelmolen

*Klodden: de korte vezels van vlas - vlasafval
** Hameau des Pommes de terre: letterlijk vertaald: gehucht van de aardappelen
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