
Herberg van 1899 tot 1912

In 1899 komen Henri Vanpaemel en zijn echtgenote Julia Dejaeghere hier aan vanuit de Brugsestraat 
21. Uit een café waarvan we de naam niet weten. Gemakshalve plaatsen we de informatie van dit café 
zonder naam nogmaals hieronder. Henri was schoenmaker en Julia de herbergierster.  In 1912 houdt 
De Rode Poort/Rue de France op te bestaan.  Henri en Julia verhuizen opnieuw. Ditmaal openen ze de 
herberg Au Lion d’Or/De Vlaamse Leeuw, iets verder in de Brugsestraat. In dit huis woonde vroeger Ad-
hemar Vandromme († 2013). Dit café moeten we nog bespreken.
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De Rode Poort 
Rue de France 
Brugsestraat 42

De Rode Poort / Rue de France

Uitbater: 
1899 Henri Vanpaemel x Julia Dejaeghere

Geopunt Vlaanderen

Masureel International

Brugsestraat

Op dit adres had kapster Hilde haar coiffure tot ze verhuisde naar de Brugsestraat 67, waar ooit  
café Sint-Krispijn was. (foto Google Maps)

Varia
Op 14 augustus 1905 wordt in de herberg ‘La Rue de France’ de maatschappij ‘De Ware Smoorders’ 
gesticht. Dit gebeurt ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België. 
De bestuursleden van de Maatschappij der lange pijpen willen op kermismaandag 1905 ‘eenige 
feestelijklheden geven in hun lokaal en bij de leden herbergiers’. Ze vragen aan de gemeente dit te 
vermelden op de kermisaffiche van dat jaar. Tevens verzoeken ze om ‘hulpgeld om alzo meer uitbreiding 
te kunnen geven aan hun feestelijkheden’. De vereniging telde toen reeds 32 leden. Deze aanvraag werd 
ondertekend door: J. Verschaete, voorzitter; H. Blondeel, ondervoorzitter; H. Vanpaemel, baas, schrijver; P. 
Duvallier, G. Dejaeghere en E. Declercq, bestuursleden.

Uiterst links slagerij Vanassche, nu De Vleeshoek. Daarnaast de woning van gemeentesecretaris Leon. 
Hier baatten diens ouders Henri Vanpaemel en  Julia Dejaeghere een herberg uit.

Herberg van 1884 tot 1899 

Uitbaters: 
1884 Vanpaemel Henri x Dejaeghere Julia

Cafés van Hulste 

??? 
Brugsestraat 23

In de Brugsestraat 23 was er ooit een herberg: van 1884 tot 1899, maar de naam ervan konden we niet 
achterhalen. We kennen wel de uitbaters ervan: Henri Vanpaemel, schoenmaker en zijn vrouw Julia 
Dejaeghere. Henri’s zoon, Leon, was hier in Hulste gemeentesecretaris van december 1931 tot 31 mei 
1956. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Herman die gemeentesecretaris bleef tot aan de fusie met Ha-
relbeke in 1976. Herman is de vader van Leo die politierechter is in Kortrijk en van Theo, bakker op rust. 
Het Nationaal museum voor de Vinkensport, officieel geopend op 1 september 1984 in de Hazenstraat 
nr. 4, werd in april 2000 overgebracht naar deze locatie. Het museum werd opgedoekt in 2011. Henri en 
Julia trekken in 1899 naar het café De Rode Poort Rue de France iets verder in de Brugsestraat.
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Huidige toestand

Weten we niet veel over Henri en Julia Vanpaemel, over hun zoon Leon (1894 - 1978) hebben we heel 
wat boeiende informatie. In het boek ‘Den Boulevard’ beschrijft auteur Stijn Geys 100 huizen van de 
Jakob Smitslaan en de Alfons Reydamslaan in Mol en hun inwoners. Hier vinden we Leon en zijn echt-
genote terug...

In de Gazette van Kortryk van 25 januari 1891 verscheen dit artikel. Hoogstwaarschijnlijk speelden 
de genoemde feiten zich af in dit café.
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