
Herberg van 1846 tot 1961. 
Niet te verwarren met  
de vroegere Keyser, Hulstedorp 20.

Cafés van Hulste 

De Keizer 
(l’ Empereur) 
Brugsestraat 8 

Geopunt Vlaanderen

Uitbaters: 
1846 Karel Basijn x Victoria Van Outrive
            xx Barbara Craeynest
1857 Petrus Franciscus Monserez x Agnes Declercq
1866 Louis Lambelin x Sophie Loncke
1881 Bruno Maertens, mostaardmaker x Eugenie Vercoutere
1920 Leo Meyfroidt, vlaswerker x Eugenie Vercouttere
1932 Antoon Verhelle, metser x Martha Guillemijn
1939 Leon Delaere, metser x Irma Vandromme
1955 Godfried Claerhout x Magriet Neirynck (vanuit In ‘t Leegtje) 
1958 René Devos x Maria Bruyneel - tot 1961
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De eigenaars
Deze herberg mag niet verward worden met de vroegere Keyser, op Hulstedorp, die later Het Gemeentehuis 
en nóg later Het Oud Gemeentehuis werd. Het jaar van oprichting van deze herberg ‘De Keizer’ is ons niet 
bekend. Wel kennen we door de notariële akten de eigenaars van dit erve vanaf 1827. In dat jaar kocht de 
Hulstenaar Ivo Viaene (x Catharia Vanderbeken) het huis bij een publieke veiling.  In 1831 kwam het goed 
bij een venditie in handen  van Ferdinand Loncke (x Julia Simoens) molenaar op ‘t Hoog Walleghem. In 1967 
wilden diens erfgenamen de goederen van hun intussen overleden ouders verkopen. Daar hoorde ook ‘een 
woonhuis dienende voor herberg genaamd Den Keizer’ bij.  De herberg wordt toegewezen aan Sophie Lonc-
ke, gehuwd met Louis Lambelin, herbergiers te Hulste en aan Victorie Loncke, gehuwd met Joseph Van Bra-
bant, molenaars te Harelbeke. Deze laatste kopen de herberg en Louis Lambelin en zijn vrouw baten hem 
verder uit. In 1873 verkoopt Joseph Van Brabant De Keizer aan Constant Andries, brouwer uit Harelbeke. 
In 1896 wordt de Kuurnse brouwer Joseph Andries de eigenaar. In 1932 laat hij zijn drankhuis De Keizer 
herbouwen. Op 23 september van datzelfde jaar ondertekende metser Maurice Verhelle uit Hulste zijn 
rekening  van 11.757,98 Frank voor voldaan. 
 
De herbergiers 
De oudste herbergier ons bekend is Karel Basijn die in 1846 trouwde met Victoria Van Outrive. Zij over-
lijdt in 1853 en Karel hertrouwt in 1859 met Barbara Craeynest. In 1857 al komt Petrus Monserez. Hij 
was voordien ketser* en woonde tot dan op de Brugsesteenweg. In 1867 was Louis Lambelin (x Sophie 
Loncke) er reeds herbergier bij de verdeling van het goed van zijn schoonouders. Louis sterft in 1871 op 55 
jarige leeftijd. Twee jaar later vertrekt vrouw Sophie naar Harelbeke en zal er nog twee maal hertrouwen. 
Daarna vinden we hier oliefabriekwerker en mostaardmaker Bruno Maertens terug, met zijn vrouw 
Eugenie Vercouttere die ook wel Zet u bitje genoemd werd omdat zij de klanten altijd met die woorden 
verwelkomde. Bruno overleed in 1919. Het jaar daarop hertrouwde Eugenie met Leo Meyfroidt en blijft 
op post tot 1932.
Vanaf dan tot 1938 woonde hier metser Antoon Verhelle met zijn vrouw Martha Guillemijn en van 1939 
tot 1954 nog eens een metser, namelijk Leon Delaere en zijn vrouw Irma Vandromme. 
In 1955 ariveerde Godfried Claerhout vanuit ‘t Leegtje. Eens in zijn grote dorst mispakte Godfried zich 
van fles en dronk een volle teug amoniak. Dat  kostte hem het leven niet, maar wel het beste van zijn 
stem. In 1958 verhuisden Frieten Amoniak of Frieten Dust en zijn Griete naar Harelbeke. In hun plaats 
kwamen vanuit de Klein Harelbekestraat Rene Devos en Maria Bruyneel. Zij baatten het café uit tot eind 
1961. Vanaf dan was het voor goed uit met café De Keizer. De nieuwe bewoners waren zetelmaker en 
-hersteller Albert Vanhaverbeke en zijn vrouw Lydia Delchambre. Zo werd het café tijdelijk werkplaats 
en toonzaal. In 1963 koopt het echtpaar een pand in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke en bouwen ze 
daar hun  zetelbedrijf verder uit. 
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* ketser: iemand die in dienst van de molenaar met paard en kar het graan van bij de boeren naar de molen brengt.
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