
Herberg van ca 1767 tot 1964

De Barze, is een verbastering van het franse la barque wat ‘boot, schip’ betekent. De eerste eigenaar 
was Josephus Coeman, getrouwd met Maria Josepha Wancour. Josephus sterft in 1779 en zijn weduwe 
declareert dan dat de herberg tsedert 12 jaer met mondeling permis van de balliu Sr Wallaeys zonder 
enseigne opgericht was. In 1784 sterft ook Josepha op 46-jarige leeftijd.

In 1801 krijgt de Barze een tweede leven. Dan komt vendeur de bière Maurus Decock, in 1796 getrouwd 
met Barbara Nijs, hier wonen. Over de herberg en de herbergier zegt de lijst opgesteld in 1807 door de 
Franse bezetter: Decock Maure, cabaret situé Hoogwalleghem, homme propre et très honnête, cabaret à 
conserver. De naam van de herberg wordt er niet vernoemd maar op 1 september 1808 moet hij zijn 
herberg ‘La Barque’ sluiten omdat er op 15 augustus 1808 de gedeserteerde Jean Ignace Devroe wordt 
aangetroffen en opgepakt. Jean Ignace Devroe was conscrit van het jaar X (1801-1802) en de zoon van 
Ignace en Marie-Jeanne Fonthier die in de Blauwhuisstraat 95 (het hoevetje op de kruising met de Mui-
zelstraat) woonden. Nog tot 1815 bleven onze contreien onder Frans bestuur. Pas later, wanneer precies 
weten we niet, is De Barze als café heropend.
De volgende uitbater was Jacobus Vansteenkiste getrouwd met Maria Theresia Deconinck. Hij had ook 
een patent als winkelier 1ste en 2de soort en vanaf 1823 als débitant van genever in kleine mate. Zij blijven 
hier tot in 1841. In dat jaar komt het echtpaar Bruno Vandeghinste en Barbara Bourgois in hun plaats. 
Bruno is houtzager en Barbara spinster. In 1856 verhuizen ze naar de herberg met de toepasselijke 
naam ‘t Zaagske in de Blauwhuisstraat 73. Dan is het de beurt aan Franciscus Deprez en zijn vrouw Ro-
salie Bourgois. Hij is berdzager. Rosalie is de jongere zus van de vorige uitbaatster Barbara. Ze trekken 
in 1862 naar Lendelede en worden opgevolgd door het echtpaar Leo Soetaert en Angela Catteeuw. In 
1872 sterft Angela op 44-jarige leeftijd en Leo hertrouwt het jaar daarop met Theresia Delecluyse. Ook 
zij sterft jong: op 39-jarige leeftijd, in 1876, twaalf dagen na de geboorte van haar jongste kind.
De volgende uitbaters, Joannes Depypere en Alida Vanhoutte, komen hier aan in 1880. Hij staat onder 
andere geregistreerd als herbergier, lijnwaadwever, landwerker en spoelder. Alida is de dochter van 
Felix Vanhoutte, de leermeester in de weverijschool in de Tieltsestraat. In 1890 verhuizen ze naar de 
Klein-Harelbekestraat. 
Vanaf 1890 vinden we hier het echtpaar Julianus Vercruysse en Barbara Coeman. Hij is zwingelaar en zij 
de herbergierster. Ze verblijven hier heel kort want in 1894 vertrekken ze naar café De Vierkeer.
Petrus Claerbout en Sylvie Verhelst zijn hun opvolgers. Hij staat achtereenvolgens geregistreerd als 
lijnwaadwever, machinist in een stoomzwingelarij en dorsmachine en wever. Zij als kantwerkster. In 
1901 wordt het café herbouwd. Petrus sterft in 1911 en Sylvie runt het café verder, waarschijnlijk sa-
men met haar dochter Pauline. In 1933 komen de uitbaters nummer tien hier aan. Met name Richard 
Devoldere en Madeleine Belaen. Hij is de weduwnaar van Sidonie Vancoillie en achtereenvolgens vlas-
werker en fabriekswerker. Richard sterft in 1947. Dochter Julia Devoldere is de opvolgster. Zij trouwt 
in 1948 met vlaswerker Cyriel Christiaens. Zij houden dit café open tot 1951.  Dan komen de laatste 
uitbaters hier aan: Gerard Verheye x Martha Coudron.  Hij is schipper/werkman, later metsersgast. In 
1964 verhuizen ze naar de Blauwhuisstraat 110, het kleine huisje gekend als De Keuken.   
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Cafés van Hulste 
 

De Barze
Blauwhuisstraat 55

Café De Barze anno 2019

De Barze vóór de afbraak met de camionet tjoolderke van Rony Desmet voor de deur.

2016 - Café De Barze gaat voor de tweede maal tegen de vlakte.

Twee kampioenvieringen in De Barze. De Barze is enkele jaren het lokaal geweest van de vinkeniers Vreugde in 
de Zang en had ook een bloeiende kaartersclub. Deze laatste werd er jaarlijks met Barzekermis getrakteerd op 
het typisch Vlaams gerecht: gestoofd konijn met appelmoes en aardappelen. 

Uitbaters: 
1767-1779 Josephus Coeman x Maria Josepha Wancour 
1779-1784 Maria Josepha Wancour 
1801-1808 Maurus Decock x Barbara Nijs 
1819-1841 Jacobus Vansteenkiste x Maria Theresia Deconinck 
1841-1856 Bruno Vandeghinste x Barbara Bourgois 
     xx Sophie Loncke
1856-1862 Franciscus Deprez x Rosalie Bourgois 
1862-1880 Leo Soetaert x Angela Catteeuw 
              xx Theresia Delecluyse 
1880-1890 Joannes Depypere x Alida Vanhoutte 
1890-1894 Julianus Vercruysse x Barbara Coeman 
1894-1933 Petrus Claerbout x Sylvie Verhelst 
1933-1948 Richard Devoldere (x Marie Sidonie Vancoillie) 
             xx Madeleine Belaen 
1948-1951 Cyriel Christiaens x Julia Devolder 
1951-1964 Gerard Verheye x Martha Coudron   
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