
Op de kaart van 1750 wordt op deze plaats al bebouwing weergegeven, parallel met de Vlietestraat en 
eigendom van wagenmaker Fonthier. In 1891 is deze woning volledig in verval en laat Vital Masureel 
hier een nieuwe woning bouwen, nu gericht naar de kerk en volgens het kadaster opgedeeld in twee 
woningen. In het linkse gedeelte wordt in 1898 de herberg Den Arend opgericht. Soutanemaker* Carel 
Devaere en zijn echtgenote herbergierster Emiliana Vansteenkiste nemen er als eerste hun intrek. 
In 1916 komt Florence Blanckaert met haar zonen Robert en Marcel vanuit de herberg Het Oud 
Gemeentehuis hier wonen en café houden. Zij is de weduwe van hogergenoemde Vital Masureel (1849-
1911) en Het Oud Gemeentehuis was haar ouderlijke thuis (haar vader was de biljartbouwer Henri 
Blanckaert). Florence overlijdt in 1927 en Den Arend wordt een burgerhuis. Zoon Marcel blijft hier. Hij 
is vlasser en wordt hier ook kantoorhouder van de Kredietbank (later KBC genoemd). In 1929 trouwt 
hij met Therese Honoré. Hun dochter Machteld (°1932) trouwt in 1960 met Jacques Vervisch die hier 
komt inwonen. Marcel blijft hier bij zijn dochter en Jacques tot aan zijn dood in 1976. Machteld sterft al 
in 1999 en haar weduwnaar Jacques blijft er tot aan zijn dood in 2017.
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Herberg van 1898 tot 1927

Den Arend anno 2018

Twee ongedateerde prentbriefkaarten met zicht op de Statiestraat (nu de Vlietestraat) met rechts Café 
Den Arend en links café Het Oud Gemeentehuis

Fragment uit de Atlas der Buurtwegen uit 1841. Onderaan de Hazebeek en de oude - nog omwalde - pastorij. Centraal de oude kerk en de 
huizen (met merktekentje) waar later Den Arend kwam die hier nog naar de Vlietestraat gericht waren.

Uitbaters: 
1898 Carel Devaere x Emiliana Vansteenkiste 
1916 Florence Blanckaert, weduwe Vital Masureel 

* Soutane: zwart lang priesterkleed met vooraan een rij knoopjes van hals tot voeten met witte priesterkraag. Tot aan het Tweede 
Vatikaans Concilie (1962-1965) was dit de dagelijkse outfit van de clerus. 
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