Cafés van Hulste

De Hof van Commerce
De Club
Brasserie Marie
Brugsestraat 1

Herberg van 1904 tot 1954 en van 1974 tot 2000
Brasserie van 2010 tot heden

Geopunt Vlaanderen

Uitbaters:
1904 Constant Decock, vlashandelaar x Louise Noreille, vroedvrouw
1931 Gustaaf Vanpaemel, vlaswerker x Marie De Bisschop
1939 Willem Vanhoutte, vlaswerker x Leona Naessens
1974 Rogier Vercaigne, monteerder weverij x Denise Capelle, herbergierster
1976 Linda Neyts
1988 Diana Christiaens
1990 Bruno Acx
1990 Tania Devaere
1991 Nancy Desamber tot 2000
2010 Ann en Veronique Vanassche - Delatter
2017

Waar nu de horecazaak ‘Brasserie Marie’ is stonden vroeger twee huizen: een herberg en een winkel.
Gebouwd in 1904 als één groot huis, kwam reeds in 1911 een opsplitsing in twee woningen met
een uitbreiding aan de achterzijde. Bouwheer en eigenaar was Ferdinand Masureel van Hulste.
Ferdinand Masureel, in 1867 getrouwd met Clementine Vermandele uit Grammene, was eerst landbouwer op de hoeve Vrijlegem waar tot voor kort Frans Dhaluin woonde. Maar in 1898 verhuisde Ferdinand
naar het herenhuis in de Brugsestraat, nr 43 dat nu grondig gerenoveerd wordt door Guy Verstraete,
achterkleinkind van Ferdinand Masureel. Ferdinand was handelaar in meststoffen, vlasfabrikant en chicoreidroger en had een patent om bier te mogen verkopen, niet meer dan twee vaten ineens. Daarbij
was hij schepen en kerkmeester. De ouderen in Hulste zullen zich Ferdinands zoon Charles herinneren
die hier burgemeester was van 1926 tot 1947- met uitzondering van de oorlogsjaren 1941 tot 1945.
Toen was Marcel Despriet door het ministerie van Binnenlandse zaken aangesteld als burgervader. Ferdinand was in 1917 een van de drie rijkste inwoners van Hulste. Hij moest er als schepen voor zorgen
dat er genoeg metalen ingeleverd werden bij de Duitsers. Hijzelf leverde 4,6 kg messing. Ferdinand
stierf op 25 oktober 1920. Hij was negenentachtig. Zijn vrouw die jonger was overleed op 22 november
1935. Zij werd er drieënnegentig.

Als eerste bewoner-pachter kwam hier vlashandelaar Constant Decock (°1851), die in 1877
trouwde met Louise Noreille. Zij was herbergierster en net als haar moeder een gekende vroedvrouw in Hulste. Een gediplomeerde vroedvrouw! Na haar opleiding in de Provinciale School voor
Vroedkunde te Brugge had zij “onder grote toejuichingen” dit diploma gekregen met de grootste onderscheiding en een maximum aan punten. Niemand vóór haar had dit ooit behaald. Dit was op 12
november 1876, het jaar vóór haar huwelijk met Constant Decock. Louise Noreille was een groottante van Karel Noreille (x Anna Deganck). Constant Decock was gemeenteraadslid. Zo kreeg hij in
1917 van de Duitsers de opdracht ‘als metaaldeskundige’ aanwezig te zijn bij de verplichte inlevering van allerhande metalen. Zijn huiseigenaar Ferdinand Masureel bracht 4,6 kg ‘messing’ binnen.
Als eerste overleed Constants vrouw Louise. Dit was op 25 november 1930. Zij was er 75. Twee jaar
later, op 20 november 1932, stierf Constant. Maar dan was hij reeds verhuisd naar Meulebeke. Hij was
er 81.
Tweede bewoner van ‘t Hof van Commerce was Gustaaf Vanpaemel (°1897), die in 1926 trouwde met Marie De Bisschop (°1893). Gustaaf was de zoon van ‘schoepiet’ Henri Vanpaemel en de
broer van onder andere Leo Vanpaemel, de grootvader van rechter Leo en bakker op rust Theo.
Gustaaf had ook een zuster, Antoinette Vanpaemel, getrouwd met Petrus Defreyne, die beide op 24 mei
1940 op de vlucht het leven verloren in een bombardement te Meulebeke, waarbij ook Gustaafs oudste
zoon Henri (geb. 7 februari 1931) samen met zijn nonkel en tante dodelijk getroffen werden. Maar toen
woonde het gezin Gustaaf Vanpaemel en Marie De Bisschop niet meer in ‘t Hof van Commerce. Op 1 november 1939 waren ze reeds verhuisd naar de Kapelstraat 27 waar nu diaken Wilfried Pauwels woont.
Gustaaf Vanpaemel stierf in 1954. Zijn vrouw Marie was reeds overleden in 1946.

Derde bewoner van ‘t Hof van Commerce was Willem Vanhoutte (°1903), die in 1929 trouwde met Leonie Naessens. Willem kwam hier met vrouw en toen reeds drie kinderen op 1 november 1939 en bleef
er bijna 15 jaar. Maar vóór ‘t Hof van Commerce had hij reeds twee jaar Sint-Cecilia in de Kasteelstraat
opengehouden. Sint-Cecilia was een passende naam voor de eerste herberg van Willem die een muzikant in hart en nieren was in één van de twee muziekmaatschappijen die er toen sedert de splitsing in
1921 in Hulste waren. In 1946 kwam er terug een fusie van de twee muziekkorpsen onder de benaming
Kunst en Vermaak. Op 22 april 1954 verhuisde Willem met zijn gezin naar een nieuwgebouwd huis in de
Kasteelstraat nr 4. Van de zes kinderen van Willem woont nu nog zoon Carlos, getrouwd met Rosanne
Defreyne, in Hulste.

Café wordt apotheek
In 1953 kwam de eerste apotheker in Hulste, Robrecht Verhoest uit Gits. Hij vestigde zich eerst in de
Kasteelstraat 46. Pas in 1954 kwam apotheker Verhoest in de Brugsestraat nr 1. Het jaar daarop trouwde
hij met Anna Bény uit Néchin in de buurt van Steenput (Estaimpuis). In 1963 betrokken zij hun nieuwgebouwd huis in de Vlietestraat 198. Zijn weduwe woont er nog steeds. Apotheker Verhoest overleed in
2006. Zijn dochter Christine nam de zaak over maar die bevindt zich nu in de Havikstraat.
Nadien komen Guido en Mariette Room - Leuwers er een tijdje wonen voor ze in de tot woning omgebouwde roterij in de Blauwhuisstraat 4 hun intrek namen.
1974: Café de Club
In 1974 wordt er hier opnieuw bier geschonken. Op het uitgangbord prijkt nu de naam De Club. Diverse
uitbaters volgen elkaar op. Vanaf het jaar 2000 staat het pand lange tijd leeg.

2010: Brasserie Marie
In 2010 worden Brugsestraat nr 1 en 3 compleet afgebroken en er verrijst een gloednieuwe brasserie.
Ann en Veronique Vanassche - Delatter laten de slagerij die ze runnen over (nu De Vleeshoek) en starten
hier een brasserie met als naam Brasserie Marie, verwijzend naar de legendarische Hulsterse Marietje
Carlut. Vanaf november 2017 krijgt Brasserie Marie nieuwe uitbaters.
Iets over het gangske
Vele Hulstenaars zijn nooit in ‘t gangske binnengegaan. Het was een overdekte doorgang rechts van het
huisnummer 3. Daar stonden twee oude huizekes. Zij stonden er al toen Ferdinand Masureel de twee
burgershuizen liet bouwen in 1904. Bij de opbouw van Brasserie Marie gingen ze tegen de vlakte en ook
het gangske verdween...
Foto’s op volgende bladzijde

Situatie anno 2017

Op deze postkaart zien we nog de oorspronkelijke opbouw van het huis. getypeerd door het gebruik van
witte steen ondermeer de als banden doorgetrokken onder-, tussen- en bovendorpels en de rondboognissen.

Café De Club

Op deze foto, toen was er geen café meer, zien we de aanpassingen aan de benedenverdieping.
Het gangske aan de rechterkant is duidelijk te zien. Het gaf toegang tot de twee kleine huisjes te zien op de
foto hieronder.

De twee huisjes die via het gangske bereikbaar waren. Gesloopt in 2010.
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