Cafés van Hulste

De Vrede
Muizelstraat 73

Herberg van 1891 tot 1935
Uitbaters:
1891 Petrus Paepe x Marie Pharailde Dutoit
1906 Camille Debonnez x Leonie Guillemijn
1922 Jan Labeeuw x Marie Leonie Naessens
1924 Alois Vercruysse x Maria Magdalena Decaluwe

De Vrede anno 2017

In 1891 komt de voddenkoopman Petrus Paepe met vrouw en tien kinderen vanuit een huisje in het Muizelhof hier aan en worden de eerste herbergiers. In 1906 trekt het gezin naar den Ast in de Brugsesteenweg
82. Petrus staat dan geregistreerd als landarbeider/zaadkoopman en zij nog steeds als herbergierster.

Anno 1906 worden Camille Debonnez met zijn echtgenote Leonie Guillemijn de uitbaters van De Vrede,
die met heel het blok waarop ook de smisse stond eigendom was van Charles Louis Desmet, de vader
van de smid Joseph en van de tuinbouwers Leon en Roger. Camille en Leonie waren de overgrootouders
van Jacqueline Debonnez die jaren Het Oud Gemeentehuis openhield.
Toen Camille naar De Koekenaas trok werd hij als herbergier een korte tijd opgevolgd door Jan Labeeuw,
getrouwd met Marie Leonie Naessens. Jan was de zoon uit De Koornbloem en was vóór de Eerste Wereldoorlog voor enkele jaren naar Amerika getrokken. Hij was zelfs Amerikaans soldaat tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

Jan en Marie Leonie bleven hier niet lang. Om juist te zeggen in 1924, kwam er weer een nieuwe baas
achter de toog in De Vrede. namelijk Alois Vercruysse, pas getrouwd met Marie Decaluwe. Hij was de
zoon van Jules Vercruysse uit Het Withuis. Alois was de vader van Jerôme. Deze laatste is in De Vrede
geboren en getogen. Hij vertelde over de gewoonte van ‘pintje dek’ waarbij de klanten bij elke pint een
sinaasappel kregen. Alois hield De Vrede open tot in 1942. Toen verhuisde hij naar de Hazebeekstraat.
‘t Was dan ook gedaan met De Vrede als herberg. Een tijdlang bleef het huis nog overeind en deed
dienst als opslagplaats voor het tuinbouw- en hoverniersalaam van Leon en Roger Desmet. In 1968
moest De Vrede er helemaal aan geloven en plaatsmaken voor een nieuwgebouwd huis.
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