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Blauwhuisstraat 78

Herberg van 1891 tot 1980

Uitbaters:
1891 Lutin Frans x Himpe Juliana
1908 Devlaminck Adolf x Lutin Marie Louise
1949 Devlaminck Georges x Declercq Mariette
1952 Devlaminck Raphaël x Bistoen Yvonne
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Geopunt Vlaanderen

In 1908, zes jaar voor de Eerste Wereldoorlog, kocht Adolf Devlaminck een tamelijk nieuw
kloek huis op de wijk De Barze. Dit met al de erve errond, links tot aan het land van de familie Labeeuw en rechts tot aan café De Blauwe Haan (waar nu kapsalon Martine is).
Adolf kocht dat huis met al die grond voor de som van 9500 Belgische Frank van brouwer Vanhoutte. Hij moest wel 25 jaar lang zijn bier bij Vanhoutte kopen. Hij doopte het café De Nieuwe Engel omdat De Blauwe Haan in vroeger tijden De Engel als naam droeg. Adolf heeft 41 jaar zijn herberg mogen uitbaten, van 1908 tot 1949, doorheen de twee wereldoorlogen en de ingrijpende verandering
der tijden. Zo kende hij de omschakeling van de lampe Belge naar den elektriek. Maar bij al die veranderingen behield hij zijn vaste aanpak: hij hield van orde en rust. De Nieuwe Engel bleef in handen van de familie Devlaminck. Bij zijn overlijden in 1949 werd Adolf opgevolgd door zijn jongste
zoon Georges. In 1952 nam zijn oudste zoon Raphaël het roer, of beter de tapkraan over. Zoals zijn
vader hield Raphaël ook van een rustig en vast ritme met vroege morgenuren en geen te lange avonden. Zo konden de vroege klanten nog voor ze naar het werk gingen bij Raphaël binnen. En ‘s avonds
werden de pekkers met een stille wenk mee naar de keuken genomen en kon de voordeur op slot.
Spreken over De Nieuwe Engel en niets zeggen over Barzekermis... dat kan niet. Barzekermis kwam
veertien dagen na Hulstekermis, dus op de derde zondag van september. Van een wijkkermis groeide Barzekermis uit tot een grote kermis die met heel het dorp te maken had. Met de Barzekermis draaide het al rond ‘Den Ingle’. Het feestcomité had er zijn hoofdkwartier. Er werden velokoersen georganiseerd, de muziekkorpsen van Hulste en omliggende werden opgetrommeld en later
de majoretten erbijgehaald. Er kwam zoveel volk op de kermis af dat het café het niet kon slikken
en moest het uitgelengd worden tot in de garages en het schrijnwerkatelier van broer Firmin. Barzekermis is niet uitgebloeid. Barzekermis is ineens verdwenen want stond en viel met Den Ingle.
Raphaël Devlaminck overleed op 6 november 1980. Hij was de laatste herbergier op den Barzenhoek.
Tweeënzeventig jaar was er op de Barzewijk De Nieuwe Engel en evenlang stond er een Devlaminck
achter de toog. Eind 1980 werd dit café, zoals zovele opnieuw een burgerwoning.
Geactualiseerde tekst uit de pen van Lucien Decroix - juni 1993

Het interieur
(foto’s: archief familie Devlaminck)

Toestand in 2014

Oproep
Hebt u oude foto’s van gebouwen uit Hulste? Laat het ons weten, dan scannen wij ze in en bezorgen ze u dezelfde dag nog
terug.
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