
Hulstedorp 19 vormt de hoek van de Tieltsestraat en de Kasteelstraat, sinds 2004 een appartements-
gebouw. Ongetwijfeld was hier de belangrijkste herberg van Hulste enerzijds omwille van zijn binding 
met de bosseniersgilde, eertijds machtig en rijk aan bezittingen, maar ook omdat hier vele jaren het 
gemeentehuis was.
 
Reeds herberg in 1628 
We weten met zekerheid dat het hier in 1628 een herberg was. Toen in 1879 in gans de Kasselrij Kortrijk 
een lijst van alle herbergen diende opgemaakt, verklaarde Pieter Vermeulen, de toenmalige herbergier 
van Sint-Hubrecht dat de herberg opgericht was met octroy van haere majesteit en reeds in 1628 belast 
was met thinneprijzen aan de Vrije Gilde van de Bosseniers.
In 1687 wordt de herberg uitvoerig beschreven in de schatting der goederen van de Heer van Hulste, 
Walter van der Gracht.

Tot 1718 was dit de enige herberg op Hulstedorp.
Maar er kwam concurrentie... Op 18 februari 1718 vroeg de greffier Adriaen Destoop om in een bestaand 
huis een herberg te mogen inrichten. Daarbij gaf hij Sint-Hubrecht een veeg uit de pan door te zeggen 
dat daar de bieren meermaels slecht zijn en dat in deselve eenige herberg geen ofte weinigh commoditeyt 
gevonden wordt tot het logeren van de reysende personen. De Dorpplaats van Hulste moest immers lo-
gement kunnen bieden aan reizigers want zij lag dicht bij de enige grote verbindingsweg van Tielt naar 
Kortrijk: nu de Muizelstraat en de Kuurnsestraat. Van de Brugshe Kalseyde, nu de Brugsesteenweg - N50 
was er nog geen sprake. Die kwam er pas in 1750.

Spijts de tegenstand van Thomas Lesage - toen Heer van Hulste, van de burgemeester en de schepenen 
en van de eigenaar: de baron van Heucken, heeft Adriaen Destoop met octroy van de majesteyt een nieu-
we herberg genoemt Den Keyser geerigeert. Die tweede herberg De Keyser is nu Het Oud Gemeentehuis, 
niet te verwarren met de latere Keizer in de Brugsestraat.

In 1759 kreeg Sint Hubrecht nog een tweede concurrent bij: De Sterre in de Tieltsestraat.

Naamsverandering
Wat gebeurde bij menige andere herberg gebeurde ook hier: Sint Hubrecht veranderde van naam. Een 
eerste maal op 20 december 1868 toen de bosseniers kozen voor de naam Het Bossenhof. Een tweede 
keer, rond 1890, bij de verhuizing van de gemeentelijke diensten van Hulstedorp 20 (nu  Oud Gemeen-
tehuis bij Peter Mesdag) naar hier, Hulstedorp 19. Het Bossenhof werd Het Gemeentehuis en die naam 
bleef behouden, zelfs toen na Wereldoorlog II het vroegere schoolhuis in de Kasteelstraat als ‘Stadhuis’ 
fungeerde.

De eerste herbergiers
Van Jacques Vanoutrive weten we enkel dat hij uitbater was van herberg Sint-Hubrecht. 
Van Petrus Vermeulen vinden we terug dat hij in 1731 trouwde met Joanna Theresia Coucke. Zij was 
de weduwe van hogergenoemde Jacques Vanoutrive. En zo kwam de herberg op zijn naam. 
Zoon Joannes Franciscus Vermeulen, tevens baljuw van de prochie Hulste,  neemt in het jaar 1766, het jaar 
dat hij huwt met Joanna Theresia Holvoet, de herberg over. Haar broer was de hoogbaljuw van Harelbeke.   
In 1801 komt de herberg in handen van Joannes Baptist Delodder. Hij stond geregistreerd als vendeur 
de bierre. In 1804, hij is dan 49, sterft Joannes en zijn vrouw Maria Jacoba Buyssaert hertrouwt in 1805 
met Karel Guillemijn. In dat jaar worden Antonius Delaere en zijn vrouw Anna Maria Huysman de 
nieuwe uitbaters. Antonius was de overgrootvader van deken Camille Delaere, de befaamde pastoor die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog pastoor was van de Sint-Pietersparochie te Ieper. 

Vier generaties Honoré
Tot WO I vinden we hier dan, van vader op zoon, vier generaties Honoré als herbergiers. Vanzelfspre-
kend waren allen lid van de schuttersgilde.

Vanaf 1830 •	 Franciscus Honoré (†1837) x Maria Theresia Demyttenaere (†1812). Eerst woonde 
hij in Hulstedorp 18 (vroeger bakkerij Vanpaemel) en was er epicier en kruidenier met patent.
Vanaf 1837 wordt het •	 Jan Baptiste Honoré (†1873), getrouwd met Coleta Quatanne (†1874). Hij 
was schrijnwerker met één werkman.
Vanaf 1869 gaat de herberg over op Jans zoon •	 Leo Honoré (†1910), gehuwd met Virginie Coleta 
Deboutte (†1909). Hij was meester-timmerman met één werkman. Vanaf 1900 had hij een zaag-
machine met petrolmotor. In 1880 waren er ter gelegenheid van de kermis luisterlijke (sic) ver-
tooningen door de Katholieke Maatschappij Sint-Cecilia in de bovenzaal van Het Bossenhof.
Vanaf 1908 komt •	 Richard Honoré, wagenmaker, getrouwd met Elisa Delaere. Omdat zijn vrouw 
Elisa liever geen café hield bouwden ze naast de herberg een nieuw huis (Tieltsestraat 2) dat nu 
deel uitmaakt van het appartementsgebouw. Richard stierf op 18 oktober 1918 door een granaat 
met ‘stikgaze’ die insloeg in de kelder van Het Gemeentehuis waar hij met nonkel Ruffin Deboutte 
was gaan schuilen. Beide probeerden nog te vluchten en geraakten tot in de Brugsestraat, tot te-
genover het herenhuis Masureel. Daar bezweek Rufin Deboutte terwijl Richard weggevoerd werd 
door het Rode Kruis. Het verhaal over de zoektocht van Elisa Delaere naar het graf van haar man 
vind je via deze link. 

 
De laatste vier herbergiers

Vanaf 1915 •	 Henri Dutoit (†1947) getrouwd met Florence Jacquens (†1922). Hij was timmerman. 
Zij kwamen uit De Java. 
Vanaf 1925 •	 Karel Alfons Despriet (†1953), getrouwd met Bertha Dutoit, dochter van voornoem-
de Henri en Florence. Hij was metserondernemer.
Vanaf 1940 •	 Victor Mesdag (†1987, getrouwd met Margriet Ampe (†1981).
En laatst, vanaf kerstavond 1973 tot kerstavond 1999: •	 Roger Mesdag en zijn vrouw Monique 
Naessens. De oudste herberg van Hulstedorp haalde net niet de 21ste eeuw.

 

©www.hulste.info - 2019 
[disclaimer]

Cafés van Hulste	

Sint Hubrecht 
Het Bossenhof 
Het Gemeentehuis 
Hulstedorp 19 
 
Herberg van 1628 tot 1999

In de plaats van deze herberg is er nu een appartementsgebouw.

Café Het Gemeentehuis vóór de afbraak

Uitbaters: 
1715 Jacques Vanoutrive 
1731 Petrus Vermeulen x Joanna Theresia Coucke 
1766 Joannes Franciscus Vermeulen x Joanna Theresia Holvoet 
1801 Joannes Baptiste Delodder x Maria Jacoba Buysschaert 
1805 Antonius Delaere x Anna Maria Huysman 
1830 Franciscus Honoré x Maria Theresia Demyttenaere 
1837 Joannes Baptiste Honoré x Coleta Quatanne 
1869 Leo Honoré x Coleta Virginie Deboutte 
1908 Richard Honoré x Elisa Maria Delaere 
1915 Henri Dutoit x Florence Jacquens 
1925 Karel Alfons Despriet x Bertha Dutoit 
1940 Victor Mesdag x Margriet Ampe 
1973 Roger Mesdag x Monique Naessens 

Café Het Gemeentehuis tegen de vlakte

Niet gedateerde prentbriefkaart -  
Van links naar rechts: In het deurgat: Adronie Kerckhof (die kwam koken) - ‘t klein meisje: Maria 
H. Honoré - Richard Honoré - Rechts: Arthur Honoré (kozijn van Richard) met Godelieve Honoré 
op de arm. De echtgenote van Richard, Elisa Delaere staat er niet op.

Niet gedateerde prentbriefkaart. Let op de roepsteen links onderaan. 

Het interieur 
Hieronder een drietal foto’s van de feestzaal, onder andere groepsfoto’s van feesten die er plaats hadden. 

1980 (foto Frans Demets)

De familie Belaen

1990 - feest van de 40-jarigen (°1950)

http://www.wegwijzerwoi.be/nl/aediculum-camille-delaere-ieper---woi
http://www.hulste.info/Geschiedenis/Stikgaze.htm
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