Cafés van Hulste

Het Volkshuis
De Germinal
Kasteelstraat 48
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Herberg van 1922 tot 1999

Uitbaters:
1922 Cyrille Vandenbroucke x Maria Verledens
1960 Lydie Dutoit
1967 André Strynckx x Jacqueline Debonnez
1971 Georges Vanhoutte x Christiane Dylgat

Toestand in 2018

Op 26 april 1922 kocht de Kortrijkse coöperatieve maatschappij Volksrecht dit gebouw van het echtpaar
Theophile Devolder-Caillez voor de som van 21.000 fr. De eerste uitbaters waren Cyriel Vandenbroucke
en Maria Verledens. Zij kwamen vanuit de Groote Pinte (Brugsestraat 2). Het vertrek van Cyrille en Maria
kwam er niet zomaar. Op kerstdag 1921 was er in De Groote Pinte een meeting van de socialisten. Dat
zijn herberg een socialistisch lokaal was geworden was niet naar de zin van de eigenaar en hij verkocht
het huis. Cyrille en Maria huurden café Het Volkshuis van de coöperatieve tot ze het in 1937 kochten.
De coöperatieve kwam toen in geldproblemen in de nasleep van het failliet van de Bank van de Arbeid.
Cyrille stierf in 1954 en zijn weduwe liet in 1960 het café over aan Lydie Dutoit (x Roger Demeulenaere, xx
Georges Buyse). In juli 1963 werd dit Volkshuis door de erfgenamen van Cyriel en Maria Vandenbroucke
opnieuw verkocht aan de Algemene Centrale van het ABVV die de naam Volkshuis wijzigde in De Germinal.
Lydie haalde in 2011 de kranten doordat ze op 84-jarige leeftijd een vleesetende bacterie overleefde.
Na Lydie kwam, in 1967, het echtpaar André en Jacqueline Strynckx-Debonnez. In 1971 ruilden zij de
Germinal voor Het Oud Gemeentehuis en kwamen Georges Vanhoutte en Christiane Dylgat in hun plaats.
Georges was nog een tijd gemeenteraadslid. Het café hield op te bestaan toen Georges in 1999 met
pensioen ging. Hij overleed in 2005 en Christiane woont nu in de Nachtegalenlaan. In 2018 werd ze
overgrootmoeder in een viergeslacht (zie dagklapper van 10 juli 2018).
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Kampioenviering in De Germinal
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Cyrille Vandenbroucke, de eerste waard van Het Volkshuis was zwingelaar van
beroep maar hij bespeelde ook het accordeon. Hier een vergunning om muziek
te maken in zijn herberg. De toelating is opgesteld in het Nederlands maar de
gemeentestempel is nog in het Frans (Commune d’Hulste - Flandre Occidentale).

