Cafés van Hulste

De Keyser
Het Gemeentehuis
Het Oud Gemeentehuis
(1718)

(ca 1800)

Hulstedorp 20

(ca 1890)

Kerk

Herberg van 1718 tot heden

Geopunt Vlaanderen

Uitbaters:
1718 Adriaen Destoop x Maria Wolfcarius
1761 Judocus Decock x Joanna Theresia Berlant
1767 Joannes Wallaert x Martine Coeman
1801 Antoine Vanoutryve x Theresia Verbeke
1825 Celestin Declerck x Marie Rose Notebaert
1836 Carel Vermeulen x Marie Rose Notebaert
1850 Ivo Laga x Rosalie Vernackt
1863 Henri Blanckaert x Victorine Laga
1908 Vital Masureel x Florence Blanckaert
1916 René Vandekerckhove x Magdalena Vanpaemel
1936 Leon Coghe x Irma Delafontaine
1946 Lucien Coeman x Maria Hoste
1971 André Strynckx x Jacqueline Debonnez
2006 Angelo Lambert x Katrien Dewaele
2009 tot heden: Peter Mesdag

Foto uit 2016 - Het Oud Gemeentehuis centraal op de foto.

Vóór dit gebouw een herberg werd was dit het schepenhuis van de Heerlijkheid van Hulste. Daar werden
de bestuurlijke zaken van de heerlijkheid geregeld en werd er ook recht gesproken (er was toen nog
geen scheiding van de uitvoerende en de rechterlijke macht).
De naamgeving van dit café maakt het een beetje ingewikkeld. Het heette dus eerst De Keyser.
Over het onstaan van De Keyser, later Het Gemeentehuis en nu Het Oud Gemeentehuis, bestaat niet de
minste twijfel. In 1718 heeft Adriaen Destoop met octroy van sijne majesteyt op de plaetse een nieuwe
herberghe geërigeert (opgericht - red.) genaemt den Keyser. Deze herberg werd opgericht in een bestaand
huis, namelijk het schepenhuis dat voordien noyt herberghe geweest was en dat maar tien passen gelegen
was van Sint Hubrecht (het vroegere café Het Gemeentehuis), op de hoek met de Tieltsestraat, nu een
appartementsblok. Sint Hubrecht was tot dan de enige herberg op Hulstedorp.
Een duidelijke bevestiging van de stichtingsdatum vinden we ook terug in de lijst van de herbergen
anno 1779. Ene Joannes Wallaert was toen pachter en uitbater waar omtrent 64 jaar geleden de herberg
De Keyser geërigeerd was. De eigenares was toen mejuffer Lasage de Landreghem van het kasteel van
Hulste.

1718: Griffier Adriaen Destoop trouwde begin van de jaren 1700 met de in 1681 in Hulste geboren
Maria Wolfcarius. Dat de kindersterfte toen groot was weten we en zien we hier nog eens bevestigd:
het echtpaar kreeg 11 kinderen. Vier van hen werden niet ouder dan zes jaar. Destoop was vermoedelijk
eigenaar van brouwerij De Sterre die hij liet bouwen aan de linkerzijde van de Tieltsestraat. Volgens het
Landboek uit 1715 was hij ook eigenaar en tevens bewoner van een hofstede op de plaetse (nu nummer
18 - waar vroeger bakkerij Vanpaemel was).
1761: Judocus Decock en zijn vrouw Joanna Theresia Berlant nemen hier hun intrek. Zij krijgen 9
kinderen waarvan er 6 niet ouder worden dan 2 jaar. Hij wordt 52 jaar, Joanna bereikt de leeftijd van 72
jaar.
1767: Nu is het de beurt aan Joannes Wallaert en Martine Coeman. Waarschijnlijk was hij beenhouwer.

1801: Antonius Vanoutryve en Theresia Verbeke volgen hen op en veranderen de naam van de herberg. De Keyser wordt Het Gemeentehuis. Hij staat geregistreerd als cabarettier/vendeur de bierre. We
weten ook dat Franciscus Iserbyt, brouwer te Ooigem, eigenaar was van het gebouw. Tijdens de Franse
Tijd prijkt Antonius café op de lijst van de goedgekeurde herbergen (er waren er 12 in Hulste). Wij citeren: Vanoutryve Antoine, maison commune à la place, homme propre qui jusqu’à ce jour a ponctuellement
observé les ordres. Très honnête cabaret a conserver situé au principal groupe des maisons.

1825: Dan komt Celestin Declerck en zijn vrouw Marie Rose Notebaert. Hij is de herbergier en zij
is naaister. Celestin sterft in 1835. Hij is maar 38 jaar. Ze hebben dan 5 kinderen, het oudste 10 en het
jongste 1 jaar.

1836: Weduwe Marie Rose Notebaert hertrouwt met Carel Vermeulen, samen krijgen ze nog 8 kinderen. Hij staat geregistreerd als herbergier en zij als herbergierster.

1850: Ivo Laga en echtgenote Rosalie Vernackt treden aan. Hij als landbouwer/herbergier zij als herbergierster.

1863: Ivo en Rosalie hebben 2 dochters. De jongste, Sidonie wordt amper vier jaar. De oudste, Victorine,
trouwt met Henri Blanckaert en zij worden de nieuwe uitbaters. Henri staat eerst geregistreerd als
meester beeldhouwer. Later als herbergier/timmerman en tenslotte als Billardmaker. Omstreeks 1890
wordt het café er rechttegenover, dat tot dan Het Bossenhof heette, Het Gemeentehuis. Daarom wordt dit
nu Het Oud Gemeentehuis.

1908: De enige dochter van Henri en Victorine, Florence Blanckaert, trouwt in 1887 met Vital Masureel. Hij was de enige zoon van Louis Masureel en Julie Valcke van de hoeve in de Barzestraat (nu in de
volksmond hoeve Desplenter). Ze gaan langs de Brugsesteenweg wonen, op de hoek met de Barzestraat.
Eerst was het een boerderij en een ast maar in 1897 liet Vital een grote brouwerij en mouterij bouwen
naast het woonhuis. Hij is achtereenvolgens koopman in vette/landbouwer, brouwer/chicoreifabrikant.
Zij krijgen financiële moeilijkheden, doen de brouwerij van de hand en nemen het café over in 1908.
Florence staat achter de toog en Vital wordt handelaar in wijnen en sterke drank. Hij sterft al in 1911
en zijn weduwe Florence zet het café voort tot 1916. Dan verhuist zij samen met twee zonen, Robert en
Marcel naar café Den Arend (Hulstedorp 2).

1916: In 1916 trouwen vlaskoopman René Vandekerckhove en Magdalena Vanpaemel en gaan meteen Het Gemeentehuis uitbaten. Hun zoon Vital vinden we terug als deurwaarder in Aalter, hun zoon
Robert wordt geneesheer te Harelbeke.
1936: Veehandelaar Leon Coghe en vrouw Irma Delafontaine worden de elfde in het rijtje. Haar naam
doet het al vermoeden, Irma is française, uit Oye-Plage bij Duinkerke. Hun enig kind Yvonne is daar geboren in 1921. Zij verhuizen in 1946 naar Harelbeke

1946: Kort na hun huwelijk komen Lucien Coeman en echtgenote Maria Hoste het café uitbaten. Zij
runt het café, hij is achtereenvolgens vlashandelaar, tegelbewerker en textielarbeider.
1971: Meubelmaker André Strynckx en herbergierster Jacqueline Debonnez nemen het café over. Zij
komen vanuit café Germinal in de Kasteelstraat.

2006: Angelo Lambert, bekend door het TV-programma Mijn Restaurant (hij is zaalverantwoordelijke
van De Charlekijn) runt een tijdje het café maar opent in 2009 een broodjeszaak in Gent, samen met zijn
vrouw Katrien Dewaele.
Het pand komt leeg te staan en wordt gekocht door brouwerij Debrabandere die het renoveert.
Sindsdien vinden we er Peter Mesdag, de zoon van Roger en Monique Mesdag-Naessens die van 1973
tot 1999 het café Het Gemeentehuis runden. Hij is de vijftiende uitbater van deze herberg die dit jaar
exact 300 jaar bestaat.

Het café toen Henri Blanckaert de uitbater was. Het gemeentehuis omvatte één kamer en de rest
van het gebouw was herberg, met zaal voor feestelijkheden en de woonst van de herbergier. Op de
buitenmuur stond te lezen: Maison Communale - Hotel Restaurant - Blancquart, fabricant de billards.
Er was ook een afspanning voor de voermannen met paard en kar. Rechts café De Arend.

Zicht op Hulstedorp met Het Oud Gemeentehuis - foto genomen tussen de twee wereldoorlogen. Het
oorlogsmonument staat hier nog op de oorspronkelijke plaats.
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