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De heemkundige kring De Meiboom richtte tijdens de jaarlijkse Gullegemse Ommeganks-
feesten (1998) een overzichtstentoonstelling in over "Oude en nieuwe herbergen in Gul-
legem". Deze bijdrage is de neerslag van het vele opzoekingswerk van alle leden van de 
heemkundige kring ter voorbereiding van die tentoonstelling. 
Geen dorp zonder herberg! Gullegem maakt daar geen uitzondering op. Nu niet, 
maar ook vroeger niet. Archiefonderzoek resulteerd e in deze inventaris van niet 
minder dan een 190 herbergen die in kleine of grote mate een rol gespeeld hebben 
of nog spelen in de Gullegemse microkosmos. Door de eeuwen heen veranderde wel 
een en ander: de volksaard, de gebruiken en de vorm van samenleven. Het "herberg 
houden" - nu spreekt men meer van "café houden" - veranderde ook. 
Vooraleer een volledig overzicht te geven van alle herbergen, bespreken we eerst 
drie variabelen: de soorten herbergen, het aantal herbergen doorheen de tijden en 
tenslotte het uithangbord. Andere aspecten van de herbergen zoals de herbergier, 
de cafétoog, cafémeubilair, de brouwerijen, de biersteker, de bieren, caféspelen en 
de sociale functie van herbergen (cafés en de politiek, cafés en de kerk, cafés en het 
verenigingsleven) en de minder fraaie kanten van het drankmisbruik of van sluiksto-
kerij komen in deze studie niet aan bod. 
 
 
1. De soorten herbergen 
 
In de archieven duiken een aantal verschillende benamingen op, ofwel eigen aan de tijd 
waarin de herberg geopend werd ofwel eigen aan de aard van de herberg. Dit vergt enige 
verduidelijking aan de hand van een overzicht. 
 
Herberg: dat was en is in Gullegem de meest voorkomende benaming. Dit woord komt 
van het Hoog-Duits heriberga, wat betekende legerplaats, kampplaats, beschutting voor 
het leger. In het Oud-Frans heberge en later auberge, in het Nederlands herberg. 
 
Cabaret: dit heeft dezelfde betekenis als herberg of kroeg. Op de achttiende-eeuws 
Ferrariskaart van Gullegem spreekt men steevast van "Cabaret De Rommelen", "Ca-
baret de Dry Masten" ... Van deze oude Franse benaming is het woord kabberdoeske 
afgeleid, van cabaret douze of cabaret douce. In Gullegem vonden we echter geen 
kabberdoeskes alhoewel een oud processtuk uit de achttiende eeuw spreekt over de 
aanhouding van een prostitué uit de Rommelenherberg. En de Franse statistiek van 
1807 vermeldt twee cafés zonder benaming als "huizen van verdacht allooi". 
 
Estaminet: in de volksmond staminé genoemd. 
Kenners beweren dat dit woord afkomstig is van het Spaanse Esta Minetta, wat op de 
aanwezigheid van meiden wijst. Meestal bedoelt men dat de uitbater jonge dochters 
heeft die helpen in de zaak. Feitelijk is het woord van Waalse oorsprong: staminet. Dat 
was sedert de zeventiende eeuw in gebruik en was afgeleid van het Spaanse estamento 
wat samenkomst, vergadering betekende. 
 
Café: een café was oorspronkelijk het huis waar men koffie kon drinken. De Turken 
brachten in 1693 het woord kahvé, afgeleid van het Arabisch qahwa, mee. Een koffiehuis 
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werd gewoonweg een drankhuis. Café is een benaming die in Gullegem pas in de twin-
tigste eeuw opduikt als synoniem voor herberg. De laatste jaren zijn er nu ook enkele 
café-restaurants geopend. Op een café-chantant moeten we nog altijd wachten. 
 
Afspanning: een herberg waar de voermannen hun paarden konden stallen om te 
voederen en er zelf te rusten en te overnachten. De "Gouden Bank" is daar een typevoor-
beeld van. De voermannen sliepen dan op de zolder boven de stallingen onder de blote 
pannen. In bet uurrooster van nationale wielerwedstrijden (voor zover de renners door 
Gullegem rijden spreekt men nu nog altijd over de ''Afspanning Gouden Bank". Ook café 
"De Middenstand" was vroeger een afspanning en had toen als uithangbord "De Valcke" 
met als opschrift "Goe logies te voet en te peert". "De Vijfwegen" was ook een afspanning. 
 
Taveerne: uit het Latijn Taberna, wat tent betekent. 
Dat is een zeer oude benaming van Franse oorsprong, maar die in Gullegem tot vóór 
enkele jaren nooit voorkwam. In de Middenstandsgids van het NCMV van 1998 staan nu 
wel "Taverne El Charro" en "Taverne-Snack De Lekkerbek". Een taverne is een café waar 
men ook snacks kan eten en soms zelfs volledig dineren. 
Ook afgeleide familienaam Tavernier is in Gullegem bekend. 
 
Kroeg: van onbekende afkomst. Het Duitse Krug betekent kruik. Krocht is een 
duistere plaats, afstotend, verdacht. Een gemene herberg. Echte kroegen in deze 
negatieve betekenis hebben we in Gullegem niet gevonden (behalve in de "huizen 
van verdacht allooi" tijdens de Franse Overheersing). Wel organiseert de karna-
valorde "De Vlaskapelle" sinds enkele jaren een "kroegentocht". 
 
Geneverkot: als benaming van een café hebben we die naam niet aangetroffen. Wel lezen 
we in de statistiek van het aantal herbergen in Gullegem (en het toenmalige Wynckel-
Capelle) van 1779 dat er naast de gewone herbergen een zevental "publique genever-
koten waren, opengehouden zonder toelating en waar men geprohibeerde genevre ende 
annis verkocht aan al wie het begeert, waardoor niet alleen veeljonkheden van beide geslach-
ten bedorven worden en ongeregeldheden bedrijven, maar ook de armen aldaar verteren 
wat zij tot nooddruft van hunnen kinderen van de disch ontvangen". 
 
Gasthof: de vreemdeling of gast onderdak en voeding verschaffen ligt aan de basis 
van deze benaming. Het enige bekende gasthof in Gullegem was "Vlaanderens Gast-
hof' in de eerste helft van deze eeuw (het huidig café "De Middenstand"), toen gele-
gen aan de tramhalte op de lijn Kortrijk-Geluwe. 
 
De laatste decennia hebben we nu ook cafétaria's, tearooms en een kantine. Dit woord 
komt van het Franse cantine, dat op zijn beurt afgeleid is van het Italiaanse cantina wat 
kelder betekent. 
 
 
2. Het aantal herbergen en het alcoholverbruik. 
 
Op basis van het aantal herbergen kunnen we grosso modo drie perioden onder 
scheiden. 
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De eerste periode loopt over eeuwen, van in het Ancien Régime tot en met de eerste 
helft van de negentiende eeuw. Toen kende Gullegem in al die honderden jaren 
gemiddeld zo'n 10 tot 20 drankgelegenheden. We vonden een statistiek van 1779 
(Oostenrijks Bewind) van het juiste aantal herbergen. In dat jaar waren er 12 herber-
gen (met een officiële tapvergunning) en 8 publieke geneverkoten (zonder tapvergun-
ning) voor 2800 inwoners; dus een verhouding van 1 drankgelegenheid voor 140 
inwoners. Er waren dan twee brouwerijen: de grote brouwerij Vanackere op de Plaats 
(waar recent nog het Gemeentehuis stond) en een huisbrouwerij in het café "De Croone" 
(nu de gewezen herberg "Oud Gemeentehuis"). 
In een andere statistiek van 1807 (Franse Overheersing) staan in totaal 19 drankgelegenheden 
waarvan er vijf geen tapvergunning hadden; twee waren van "verdacht allooi". Dat geeft een 
quasi zelfde verhouding van 1/148. 
Meester Gustaaf Pottie berekende dat van de 2800 toenmalige inwoners, er 1200 jonger 
waren dan 20 jaar. Van de overblijvende 1600 inwoners waren de helft mannen. Verrekend 
naar het aantal cafés geeft dat een cijfer van 20 cafés voor 800 mannen of 1 op 40. Deze 
aloude herbergen waren: de Gouden Bank, de Bilgenboom, de Bergelen, de Rommelen, de 
Valcke (nu de Middenstand), Sint-Hubrecht, de Croone (nu het Oud Gemeentehuis), het Meu-
len Walleken, de Pippela p, het Wit Peert, het Hooghe en de Drie Masten. 
 
Een tweede periode situeert zich in de tweede helft van de negentiende eeuw tot aan de 
Eerste Wereldoorlog. In die periode - vooral in de beginjaren van de twintigste eeuw - nam 
het aantal herbergen (en meteen het alcoholverbruik en het alcolisme) voortdurend toe. 
Vóór 1889 kon iedereen naar believen een drankgelegenheid openen. Het volstond hiervan 
aangifte te doen en de belasting te betalen. Bovendien kwam vanaf 1849 deze belasting in 
aanmerking als kiescijns om stemgerechtigd te worden, zodat de taks op de drankverkoop in 
plaats van een rem een aansporing werd tot vermenigvuldigen van de herbergen. Een nieuwe 
herberg betekende een nieuwe kiezer. 
De Wet van 24 november 1871, die de rechten op de drankverkoop niet meer voor de kies-
cijns in aanmerking liet komen, remde de caféproliferatie enigzins af. De Wet van 11 augustus 
1889 voerde een vergunningsrecht in op de verkoop in het klein van sterke drank. Zij had 
echter aanvankelijk niet veel invloed op het alcolisme omdat zij alleen nieuw te openen 
drankgelegenheden betrof en de verkoop van wijn en bier ongemoeid liet. 
Meer afdoende waren de verhogingen van de accijnsrechten op sterke drank. In enkele jaren 
verminderde het verbruik met ongeveer de helft. Maar het "jeneverland" werd nu het bier-
land bij uitstek. Verhoudingsgewijs lag het bierverbruik in België tweemaal hoger dan in 
Duitsland en zesmaal hoger dan in Frankrijk. België telde in 1907 één herberg per 35 inwo-
ners. 
In Gullegem bereikte het aantal herbergen in 1915 een record van 137 herbergen en dit voor 
een inwonersaantal van 5150. Zegge één herberg voor 37 inwoners (kinderen inbegrepen). 
Verrekend naar het aantal mannen boven de 20 jaar geeft dat een cijfer van één herberg voor 
11 volwassen mannen! Daarmee evenaarde Gullegem het nationaal gemiddelde op de voet. 
Het alcolisme verminderde met de Eerste Wereldoorlog, maar de dronkenschap bleef de 
arbeidersklasse teisteren. Verspreid over het dorp lagen de cafés als muizenvallen op de klan-
ten te wachten. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog schatte men dat de doorsnee-
arbeider twee maanden op de twaalf moest werken om zijn drankgebruik: te betalen. Er lagen 
ook sociale overwegingen aan de basis om een herberg te openen. Een informant vertelde 
ons dat haar moeder kort na de Eerste Wereldoorlog weduwe werd met vijf kinderen. Er zat 
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haar "van pure armoede" niets anders op dan een café te openen om te overleven. Voor nog 
anderen was een herberg houden een welgekomen bijverdienste bij het doorgaans karig loon 
van toen. 
 
De derde periode begint al tijdens de Eerste Wereldoorlog en kort daarna. Een groot aantal 
herbergiers - mede door de oorlogsomstandigheden en door het K.B. van 29 augustus 1919 
waarbij minister Emile Vandervelde de verkoop van sterke drank in openbare plaatsen ver-
bood - hield het voor bekeken en de ene herberg na de andere sloot  zijn deuren. Het bela-
chelijke hoge aantal drankgelegenheden daalde zienderogen. En die trend is zich sindsdien 
blijven doorzetten. In 1940 waren er nog 43 cafés; in 1946 nog 40; in 1952 nog 29; in 
1967 nog 23; in 1987 nog 20 en heden in 1998 nog slechts 19. Zegge één herberg voor 
500 inwoners. Dat is nagenoeg evenveel als in 1779. En dit niettegenstaande de bevolking 
toegenomen is van 2800 inwoners in 1779 tot ongeveer 9.500 op heden; en dat niet-
tegenstande op 28 december 1983 de Wet Vandervelde afgeschaft werd. 
In het laatste decennium sloten volgende herbergen hun deuren: "De Bond" in de Bankstraat, 
de "Royale" in de Poststraat, de "Ast" in de Torrestraat, de "Witte Molen" in de Kon. Fabio-
lastraat, de "Cockpit" op het Dorpsplein en in 1997 het "Oud Gemeentehuis", één van de 
oudste herbergen van Gullegem. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift vernamen we dat er 
wellicht opnieuw een drankgelegenheid zal geopend worden in het "Oud Gemeentehuis". 
Men schatte het aantal cafés in België in 1996 op een goede 30.000. Jaarlijks zijn er 500 
minder. De sector spreekt al van de noodzaak van een vestingswet voor cafés en de brouwe-
rijen dringen aan op een verbetering van het imago en de kwaliteit van het Belgisch café. 
 
 
3. Het uitsteekbord of uithangbord 
 
In de volksmond spreekt men over "de assin", de vervorming van "enseigne". Het politieregle-
ment van Gullegem van 1893 vermeldde duidelijk in Art. 75: "Het is iedereen verboden her-
bergen te openen alvorens de uithangborden kenbaar te maken aan de Burgemeester en 
Schepenen die dezelve goedkeuren of verwerpen." De overheid aanvaardde niet dat bespot-
telijke of onzedelijke namen gekozen werden voor een uithangbord van een herberg. 
De benamingen van de herbergen zijn van zeer diverse doorsprong. De naam moest iets zijn 
dat de mensen aansprak, soms uit de actualiteit van toen of uit algemene geschiedenis. Het 
is onbetwistbaar dat de fantasie in het volksleven een zeer grote rol speelde en nog speelt bij 
het vinden van een naam voor een uithangbord. Bij verhuis nam de herbergier meestal het 
uithangbord mee, uitgezonderd als de herberg eigendom was van de brouwer. De laatste 
jaren zijn sommige cafés van “assin” veranderd: de "Gambrinus" werd "Merlijn", de "Een-
dracht" werd "El Charro", de "Reisduif' werd "'t Pleintje", de "Wegwijzer" werd "Pro Mille". 
 
Bij het lezen van de 190 namen van de geïnventariseerde herbergen blijkt de rijke fanta-
sie van de naamgevers. Een systeem kan men er niet in vinden. Toch is een classificatie 
soms mogelijk met betrekking tot een bepaald onderwerp. 
Aardrijksunde: Amerika, Afrika, Villa Rome, Lourdes, Congo, Las Palmas. 
Ambachten en beroepen: Timmerman, Herder, Kloefkapperij, Wagenmakerij, Kuiperij, 
Velomakerij, Beenhuis, Smeske, Nieuwe Smis, Zwingelaar, Brouwershof. 
Beken: Bankbeek, Heulebeek, Schoonwater, Neerbeek. 
Bomen (bos) en bloemen: Sperre, Abeele, Park, Kloosterbos, Korenbloem, Groene Dreef, 
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Meiboom, Linde, Vlasbloem, Rozenhof , Boomkwekerij. 
Dieren en jacht: Lam, Haze, Reisduif, Bonte Koe, Blauwe Duif, Goudvogel, Haantje, Zwaan, 
Hert, Leeuw, Wit Peerd, Voske, Pauw, Zwarte leeuw, Beer, Gouden Hond, Arend, Katje, Vinke. 
Eigenschappen: Ondank, Eendracht, Harmonie, Land van Belofte, Toekomst. 
Gehuchten: Pijplap, Drie Masten, Bergelen, Oude Drie Masten, Schoonwater, Rommelen, 
Noorden, Nord, Kleppe, Hooge, Ter Dale, Knok. 
Geschiedenis: Transvaal, Groeninge, Spore, Vlaams Hoofd, Rubens, Magenta, Vlaming, 
Roeland. 
Handel en nijverheid: Ast, Zwingel, Vlasboot, Facteur de Lin, Nieuwen Ast, Volksbank, Bouw, 
Vlasnijverheid , Huis van Commerce, Stokerij, Melkerij, Kuiperij. 
Heiligen: Engel, Sint-Jozef, Sint-Arnold, Sint-Elooi, Sint-Antonius, Sint-Hubrecht, Gambrinus (is 
de bierkoning). 
Hemellichamen: Mane. 
Kerk en Kapellen: Smetjes Kruis, Kapelle, Klokke. 
Koningshuis: Prins Albert, Kroontje, Prins Boudewijn, Kroone, Royale, Beige. 
Leger en soldaten: Kanon, Lancier, Zweerd. 
Molens: Stampkot, Molenwal, Witte Molen, Oud Molenhuis. 
Oorlog en vrede: Hoop van Vrede, Vrede, Sebastopol (de Slag bij Sebastopol in de Krim in 
1855), Afrika, Transvaal (de Boerenoorlog 1899-1902), Magenta. 
Rechtshistorisch: Vierschaar, Gouden Bank. 
Soort herberg: Vlaanderens Gasthof, Brouwershof, Casino, Estaminet, Gemeentehuis, Oud 
Gemeentehuis, Ponderosa, Cinema Stella, Lusthof, Trefpunt. 
Sport: Wandeling, Politehond, Finlandia, Olympia, Stadium, Au Jockey, Sportwereld, 
Sporthalle, Kantine, Bolletra, Handboog. 
Uitvalswegen: leperstraat, Kruisstraat, In Moorsele, Faubourg d'Heule. 
Verenigingsleven: Burgerwelzijn, Kristen Werkersverbond, Bond, Middenstand, Volkshuis, 
Pro Mille, Kobbegat. 
Verkeer: Driewegen, Tramstatie, Posthoorn, Wegwijzer, Vier Hoeken, Samenkomst, Brug, Vijf 
Wegen, Vliegende Velo, Ene Kant, Cockpit, Hoekske. 
Voorwerpen: Kloef, Sleutels, Anker. 
 
De opschriften op de uithangborden waren vroeger allemaal in het Nederlands; later, 
vooral de herbergen die deze eeuw geopend werden, kregen dikwijls een Franse "assin". 
Commercanten, marchands en voyageurs deden "voyages d'affaires" en dachten dat het 
welluidend klonk ook in Gullegem Franse namen te geven als: Café Nord, Ma Capagne, 
Risquons-tout, Damier, Belle Vue, Café Beige, Lion d'Or, Faison Doré, Voyageur, Café 
Moderne. 
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De oude herberg ‘In de Witte Molen’, Wevelgemstraat 144 (nu Kon. Fabiolastraat) in de Jaren 
1950-1960, uitgebaat door Frans Vanassche en Blanche Deschamps. 
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4. Samenvattende tabel van de herbergen tussen 1650 en 1998 
 

Tussen 1650 en 1999 heeft Gullegem minstens 203 herbergen gehad. 

We zijn er ons van bewust dat er in de nog niet ontgonnen archieven nog wel namen van 

enkele herbergen zullen opduiken. Toch willen we met deze bijdrage een (voorlopig) punt 

zetten achter onze algemene studie van de "Herbergen te Gullegem". 

We doen dit met een overzichtstabel van alle herbergen (zie volgende bladzijden). In deze 

tabel staan de herbergen gerangschikt in alfabetische volgorde van de naam van het 

uithangbord. We hebben een éénvormig systeem toegepast waarbij de benaming ver-

eenvoudigd werd tot de eigennaam. Het uithangbord "Café Royale" staat genoteerd als 

"Royale"; "Café den Osse" als "Osse"; '"t Rusteel" als "Rusteel"; "In den Bond" als "Bond", 

enz. Naast elke cafénaam staat de straatnaam waarin de herberg gelegen was. 

Belangrijk in functie van de tijd is de notitie wanneer de herberg bestaan heeft. We hebben 

in de tabel elf data genoteerd bovenaan elke kolom. Deze komen overeen met de data van 

een elftal bewaarde archiefstukken die we gebruikt hebben om de inventaris te kunnen 

samenstellen. De data en corresponderende archiefstukken zijn: 

 1650: Tiendenboek van Gullegem van 1650, Sint-Andriesabdij van Loppem. 

 1705: landboek van Gullegem van 1705, R.A.Kortrijk, Gemeentearchcief Gullegem, nr. 5 

1779: Lijste behelsende alle de herberghen slaende binnen de prochie van Gulleghem. 

 R.A.Gent, Raad van Vlaanderen, nr. 32172 

 1807: Herbergen, drankgelegenheden enjeneverh uizen in Gullegem in l 807, R.A. Kortrijk, 

Gemeentearchief Gullegem, 18, 30 juni  1807 

 1915: lijst van herbergkermissen in 191./ -1915, G.A. Wevelgem, afd. Gullegem, 643.1/1 

1940: Lijst van drankgelegenheden in Gullegem in 1940, G.A. Wevelgem. afd. Gullegem 

1946: idem ... in 19./6, 

 1952: idem ... in / 952, 
 1956: idem ... in 1956, 

 1967: idem ... in 1967, 

 1998: Feitelijke toestand op 31/12/1998 
 

Als de herberg bestond in het overeenkomstig jaar wordt dat in de kolom genoteerd met een 

"X". Uit de tabel blijkt in een oogopslag dat het jaar 1915 de Gullegemse geschiedenis zal 

ingaan als de periode met een onbegrijpelijk hoog aantal herbergen: 139 cafés voor ± 5250 

inwoners, of 1 café per 37 Gullegemnaars (kinderen inbegrepen). 

 
 
 
Op de volgende pagina staat een grafiek met de bevolkingsevolutie van Gullegem tussen 1650 

en 1998 en het aantal herbergen in dezelfde periode. De bevolking evolueerde van 2000 

inwoners in 1650 eerder traag tot 3400 in 1850. Vanaf 1850 tot 1998 nam de bevolking pijlsnel 

toe van 3400 tot 9500 inwoners. In 2016 telde Gullegem 8836 inwoners. Het aantal herbergen 

volgde een gelijklopende evolutie tot aan de Eerste Wereldoorlog. Daar waar de bevolking na 

de Eerste Wereldoorlog snel bleef toenemen, tuimelde het aantal herbergen na de oorlog van 



10 
 

- '° 
,.... 139 naar 46 in 1940 en verder 23 tot heden. De verhouding van het aantal herbergen t.o.v. 

het aantal inwoners levert volgende cijfers: in 1650: 1/333; in 1915: 1/37; in 1998: 1/399. 

 

 

Deze grafiek werd aangevuld naar aanleiding van de presentatie voor de ommegangsfeesten 2016, 
de cijfers zijn dan ook aangevuld tot 2016. 
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5. Het politiereglement van Gullegem van 1936 
 
Bier roept de begrippen gezelligheid, ontspanning, leute en plezier op. De gevolgen van over 
dreven biergebruik zijn soms nefast, niet alleen voor het individu in kwestie, maar ook voor 
zijn naaste omgeving. Uit oude liederen leren we trouwens dat de drank alle moraliteit tart 
en een overwegend negatieve uitwerking heeft op alle vlakken, o.a. openbare orde. Daarom 
heeft de overheid van oudsher specifieke maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot her-
bergen en al wat er zich afspeelde in en rond de herbergen. Ter illustratie geven we hier een 
uittrek sel uit het "Algemeen Politiereglement van Gullegem" van 1936. Dit werd 
goedgekeurd in de Gemeenteraad van 12 februari 1936 onder voorzitterschap van burge-
meester Marcel Ponseele; de schepenen waren Achiel Decoutere en Gabriël Vandenbulcke; 
de raad sleden waren Rupert Yereecke, Omer Mullie, Maurits Samyn, Juliaan Decouttere, 
Achiel Neve, Maurits Kindt, Jozef Hanssens en Jozef Vanhoutte. 
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Op deze kaart uit 1920 zien we voor ons ‘De Middenstand’ en rechts café ‘Den Vlaming’. 


