Cafés van Hulste

Geopunt Vlaanderen

Den (Ouden) Haze
De Flinstones
Brugsesteenweg 64
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Herberg van 1801 tot 1964
Restaurant De Flinstones* vanaf 1966 tot heden
Uitbaters:
1801 Dejonckheere Joseph, vendeur de bière x Isabelle de Verrewaere
1812 Grimonprez Petrus x de Verrewaere Isabelle (weduwe van Dejonckheere Joseph)
1835 Matton Joannes x Debacker Rosalie
1843 Dhondt Bruno, timmerman x Malfait Francisca, herbergierster, naaister
1877 Soetaert Charles Louis, herbergier x Dupont Amelie Coleta, winkelierster
1887 Dupont Amelie, weduwe van Soetaert Charles
1920 Kerckhove Louis, aardewerker x Deconinck Marie Febronie
1932 Depreitere Cyriel, vlaswerker x Beirnaert Martha
1949 Dezutter Emiel x Beirnaert Martha
1966 Dooms Willy x Peulders Irène
2000 tot heden: Loncke José (ex-uitbater De Lorelei)
Het huis zelf staat al op de Ferrariskaart van 1777 maar is met zekerheid uitgebaat als herberg sinds
1801. Verder weten we dankzij de pachtbrief opgesteld op 4 juli 1835 dat Petrus Masureel , toen burgemeester van Hulste en wonend op de hoeve Stragier, eigenaar was van de herberg. Hij verpachtte de
herberg aan Joannes Matton voor een periode van 6 jaar voor 171 frank per jaar.
Vanaf 1843 tot 1877 vinden we hier Bruno D’Hondt als cabaretier en enkele jaren als percepteur de
droit de barrière, m.a.w. hij moest tol innen op de Brughse Kalseyde, o.a. in 1859, 1860 en 1865.
Vanaf 1877 was Charles Louis Soetaert er herbergier. Hij was getrouwd met Amelie Coleta Dupont.
Charles Louis stierf reeds in 1887, 44 jaar oud. De weduwe, gaandeweg geholpen door dochter Sylvie
en zoons Arthur en Theophiel hielden samen de herberg draaiend.
Op woensdag 15 januari 1919 werden Amelie Coleta, haar dochter Sylvie en haar zoon Arthur alledrie
vermoord en werd de herberg in brand gestoken. Daags voordien was er een koe verkocht. Er was dus
geld in huis. Het was zelfs geweten dat er altijd veel geld in huis was. Een boerenwerkman op een nabije
hofstede werd verdacht omdat hij veel kwetsuren had. Maar hij zei dat dit kwam door het snoeien van
een doornhaag. De moord bleef onopgelost.
Karel Alfons Despriet heeft Den Haze zien branden. In die nacht passeerde hij daar te voet. Hij kwam uit
krijgsgevangenschap uit Duitsland en was vanaf Brussel met de trein in Brugge geraakt. En dan te voet
naar Hulste. Hij had ten dele geluk want hij mocht zijn ransel op een blauwerskar leggen en liep te voet
ernaast.
In 1966 nemen Willy Dooms en zijn echtgenote Irène hun intrek in het café. Den Haze wordt een snackbar met de nieuwe naam: De Flinstones. In 1998 verongelukt Iréne bij het oversteken van de Brugsesteenweg vlak bij hun huis.
We vonden nog volgende kermisaankondiging:
Vrijdag 10 september 1899
Om 3 ure schieting met de karabijn. Prijzen geschonken door den koning der maatschappij.
Nakermis-zondag 10 september 1899
Om 3½ ure namiddag: ringsteking met ingespannen rijtuig voor de liefhebbers der gemeente alleen, aan
den wijk Absul. Eerste prijs 10 Fr., tweede prijs 5 FR., derde prijs 3 Fr., vierde prijs 2 Fr. Inschrijving in de
Posterij en Den Ouden Haas.
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In De Leiewacht van 18 april 1925 (dus meer dan 5
jaar na de feiten) vinden we een artikel over de moord:
Hulste - Het parket is opnieuw bemoeid met een oude zaak
betreffende den moordaanslag op de weduwe Colette Dupont
en hare kinders den nacht van 14 op 15 januari 1919. Na de
woning geplunderd te hebben, hadden de moordenaars er
vuur aangestoken. Men had vermoedens op slecht befaamde kerels van den omtrek. Nu is er een spoor ontdekt. Een
jongeling die tegenwoordig in het toevluchtsoord van Rockheim* opgesloten is werd onderhoord en hij verklaarde in de
verschrikkelijke nacht op wacht gestaan te hebben binst dat
de schurken hun slag sloegen. Hij kon de daders aanwijzen.
Of die verklaringen verder onderzocht werden of dat het
tot een proces kwam weten we niet.
* Rockheim: Het kasteel van Rekem. “Nopens het uitroeyen van het bedelen” bepaalde Napoleon in 1808 dat het kasteel voortaan dienst zou doen
als opvangplaats voor bedelaars, daklozen en geesteszieken. In 1826 zaten
er 236 mensen, van wie er 54 in staat waren om op het land te werken.
De overigen waren “blind, zinneloos, lam, mismaakt, doof, uitgeput, hadden
tering, vallende ziekte of braakten bloed”, aldus een rapportage uit dat jaar.
bron:http://www.reckheim.com/av-vastgoed/images/ckfinder/userfiles/files/
REKEM-dossier1.pdf
Bidprentje van de slachtoffers van de drievoudige
moord op 15 januari 1919.

*De Flintstones (met t): populaire Amerikaanse animatieserie met Fred en Wilma Flintstone in de hoofdrol. Flintstone is Engels voor
vuursteen.
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