
Ivo Vandenberghe, koopman in hoornvee, samen met zijn echtgenote naeyster Eugenie Lehouck opende 
hier in 1846 een herberg. Toendertijd was dit het eerste huis links van de toen geheten Potteriestraet, nu 
Blauwhuisstraat. Op de kadaster staat het huis vermeld als cabaret. Ivo en Eugenie waren de huurders 
en  Pieter Waffelaert de eigenaar. In 1857 trok het echtpaar Vandenberghe naar Gent.
 
Dan komen Pieter Jan Vandekerckhove en zijn echtgenote Rosalie Tjoen hier wonen. Pieter Jan was win-
kelier en handelaar en had een patent om sterke drank te verkopen, niet meer dan 10 flessen ineens. Hij 
was ook zaakwaarnemer van de hier gevestigde meisjesschool. Zijn dochter Hortence was er de onder-
wijzeres. Meer over deze school vind je op onze site in de vierde aflevering van de Geschiedenis van het 
onderwijs in Hulste.
  
Na Pieter Jan kwam zijn zoon Theodore in zijn plaats. Hij stond geregistreerd als handelaar in wijnen en 
sterke dranken / handelaar in geweefsels. Zijn echtgenote, Julia Declercq was geboren in Roubaix.
Zij kregen zeven kinderen waarvan twee naar Amerika trokken, naar Saint Charles - Illinois. Theodore 
Joseph in 1906 met het stoomschip Vaderland - près de son cousin René Simoens en Jeanne in 1910 met 
het stoomschip Mount Temple als ‘professeur de piano près de son beau-frère Arthur Toussaint’.  
Theodore Vandekerckhove overleed op 29 januari 1914. Hij heeft niet meer geweten dat de Duitsers 
zijn koetshuis als gevangenis hebben ingericht. Aan dit ‘siezekot’ waren getraliede vensters. Het lag aan-
gebouwd tegen de rechterkant van ‘t Blauwhuis, dus naar de Blauwhuisstraat toe.

Na de oorlog werd Theophiel Snoeck de eigenaar en ging er rentenieren. Hij was landbouwer op de kas-
teelhoeve en burgemeester van Hulste, de grootvader van Joseph en overgrootvader van Frank Snoeck. 
Theophiel overleed in ‘t Blauwhuis op Kerstdag 1925. Het jaar voordien, namelijk op 7 november 1924, 
was zijn vrouw Marie-Louise Cattebeke reeds overleden. Ook Theophiels zoon Adhemar ging na de 
kasteelhoeve in ‘t Blauwhuis op rust. Hij stierf er op 6 augustus 1960. Nadien werden er van ‘t Blauw-
huis drie woonhuizen gemaakt.
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Herberg van 1846 tot 1914

Het Blauwhuis in 2018, het rechtse, lagere deel was vroegere koetshuis, het Siezekot dat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog dienst deed als gevangenis. 

Uitbaters: 
1846 Ivo Vandenberghe x Eugenia Carolina Lehouck 
1857 Pieter Jan Vandekerckhove x Rosalie Tjoen 
1882 Theodore Vandekerckhove x Julia Declercq 

 Foto van kort na de oorlog 1914-18
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