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In de laatste honderd jaar is er veel veranderd langs onze kust.

Al de gemeen

ten zijn er badsteden geworden en beleven een hoge bloei,
Ook hhokke heeft een grote uitbreiding genomen,

Vooral Het Zoute is een voor

naam centrum geworden, bewoond door zeer welgestelde mensen,
In 1070 was Knokke nog een landelijk dorp met een l~00 inwoners,
gedeelte lag tussen de kerk en de herberg Het Kalf.
die nu naar de zee lopen, bestonden toen niet.

Het bewoond

De Lippenslaan en de straten

Een zeedijk was er niet, en van

aan de kerk naar het strand liep een kronkelende wegel door het duinenlandschap,
In 1870 is Lecpcld De Vos, die géhuwd was met ilaria Teresia Traen, weduwe van
BeiLoit

V~ Damine, herbergier en winkelier in het dorp te Knokke, begonnen een dag—

te houden, waarin hij dag voor dag de weersgesteltenjs optekende, alsook de

2.
gebeurtenissen die hem het noteren waard schenen.
De

Gemeente.

get zwaartepunt van de gemeente lag tussen de kerk en de herberg Het Kalf.

In

i870 was het gemeentebestuur nog in deze herberg gevestigd. Maar op 1 februari
1871 werd de gemeentekas, alsook de “arsiven” of gemeentelijke papieren naar een
~rberg van het dorp verhuisd.
In het najaar van 1872, na de verkiezing voor de helft van de raadsleden, ver—
52gerde de meerderheid. Deze besloot nu het gemeentehuis van do herberg van Jan
y~n Landsohoot over te brengen naar de herberg van Ph. Van Houtte, die het ambt
yafl veldwachter bekleedde. Het overbrengen van de papieren van de gemeente ge—
sohiedue in aanwezigheid van het schopencollege, van de garde en van twee gendarmes.
Wat de openbare werken betreft, de eerste riolen werden in het dorp aangelegd
in maart 1873. De gemeente telde twee steenwegon: een naar Westkapelle en een
andere naar Heist. Op 19 deobmber 1870 werd het leggen van de kalsijde naar Het
zoute in aanbesteding gegeven. Zij liep van Driewegen, over Het Ea].f naar het
Sohorre.
~ stoomtram Brugge—Icnokke-.Heist kwam er eerst in 1889. De naaste spoorwegver—
binding in 1870 was het station te Reist, dat er pas in 1869 gekomen was, nadat de
spqorwog Brugge—Blnnlrenberge langs de duinen was doorgetrokken tot in Ileist.
:. Het

Gemeentebestuur.

De gemeente werd bestuurd door een gemeenteraaf van negen leden, waarvan 4~
helft om de drie jaar verneiuwd werd. Eet was geen voorbeeldig bestuur. Want in
de gemeente ging het er weinig ernstig aan toe. Voor de zittingen van 27 maart
en van 1 april vermeldt onze kronioksohrijver: “geen vooruitgang, geen affairens
gedaen”. Het was nog erger iedermaal de “proohierokening” of gemeunterekening
moest goedgekeurd worden. Zoals bv. op 21 september 1871, waar de raadsleden ‘5
avonds “al dronke waren” en het een echte “zwynsboel” was. Op 18 en op 23 oktober
1871 werd de gemeenterekening opnieuw niet goedgekeurd, en op ]0 september 1872,
wanneer de gemeenterekentn~ nogmaals moest besproken worden, w4s geheel de raad
beschonken. Na deze zitting van de Raad, trokken de dronken raadsleden naar de
gemeentescho~~, om er de prijsuitdeling voor de meisjes bij te wonen. Aldaar ge—
droegen zij zich “lyk verkens”, Dit had ernstige gevolgen. Op 21 september kwam
de sohoolopziener een onderzoek instellen; gevolgd op 28 september door de arron—
dissementsoocissaris
Eindelijk, op 5 februari 1875, werden er sancties getroffen.
De “garde” en harbergier van het Gomeentehuis Ph. ~an Houtte, werd afgesteld, en
de burgemeosto,S voor vijftien dagen uit zijn ambt ontzet. Tegen de garde was
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vroeger reeds een onderzoek ingesteld door de arrondissementscon~mjssaris, name
lijk op 2

september 1070, waarbij veel getuigen ondervraagd werden en de Purge—

0aester door enkele personen openlijk ges.maad werd,
In die tijd hadden sl~ehts do welg~stolde personen, dic een zeker bedrag aan
polastingon ditaalden, kiesrecht.

Zo zien wij onze kronicksohrijvor op 11 juni

l~72 nan:r ï~gge reizen 01fl er te kiezen voor de Kamers. Op 24 mci 1075 trok hij
opfliOUiO~2ar Erugp’e voor dc verkiezing van de Provinciale Raad.

Op 1 juli 1072

was er te Raadde zelf verkiezing voor ee helft van do pcmeentera.d.
heicl en

s avonds word er pevoclaten,

dr was onenig

PTaarschijnhijk had de geasdiuijlaheid zich

met de kiezing bemoeid, want er ontstond grote ruzie op de parochie, hij zover dat
tree gebroeders hen flambeeuw uit de kerk gingen halen en ermee op het dorp rond
liepen.

—

Ondele kapen later werd de onderpastoor verplaatst.

Op de ge2neontever0jezin&~ van 20 oktober 1070 was alles rustig verlopen.

Maar

er waren zware klachten ingediend over de verkiezing zelf, Rij zover dat op 0 en 10
iecernber leden van de Eestendigo Peputatie, en op 27 december (10 arrondissemcnts—
commissaris een onderzoek kwamen instellen en talrijke getuigcn ondcrhoorden.
Tot in 1014 b~stond in ons land. de hurgerwacht of garde civick~ een troep uit
sluitend samengesteld uit burgers die zelf hun uitrusting betaalden2 en waarin geen
~crk1ieden, tenzij als klaroenblazer of trommelaar, werden geduld,

leze inricli—

ting dagdikende van rond 1050 en was vooral bestemd om de orde te handhaven en de
goederen van de bczittende klasse te beschermen in geval van binnenlandse onlusten,
In de steden was deze burgerwacht ingericht en bewapend.

Op enkele zondagvoormid—

dagen van het jaar werden haar leden opgeroepen voor militaire oefeningen.

In de

~uitengemeenteri was do burgerw~chP niet aktief, en bestond slecht op papier,

Noch—

tafls moesten op bepaalde tijdotdipen verkiezingen gdhouden worden om de of:uicieren
en de onderofficje ren van het korps

n te duiden.

Zit gebeurde onder moer te

Knokke op 10 mei 1074,
het Eoli’isoh lager in die jaren, werd nog opgeroepen koor loting,

In ieder mi—

litiekanton word jaarlijks in januari of in febraari een loting gehouden onder de
militieplichtigeia, om ecn vast aantal ervan voor de dienst aan te wijzen,
Ven dc laagste loten getrokken had, moest soldaat worden,

beschiktea~1 konden een plaatsvervanger of

remplasanit

wie een

~:aor zij clie over geld

kopen voor 1200 Fr., zodat

alleen de armste jongens soldaat moesten worden.
Ee 27 j~uari 1075 moest de oudeste zoon uit het eerste huwelijk van da vrouw
Von onze kroniekschrijv~r,

Edmond Van Damme, geboren te Knokke op

4

mei 1855, en

Student in de retorika aan het St—Lodewijkscoll~.e te Eruggc, naar Pamme gaan om

4
et del tenemen an de loting, tij trok het nu~er 42 en moest soldtat worden.
Vader De Vos liep neer de sekretaris van Blankesiberge en nar..r het P.covinoiaal
bestuUr to Brug~t, omdat men hem verteld had dat zijn zoon, die wilde priester
worden,geen soldaat moest zijn. Het was echter niet waar. Volgens .et militie
register heeft Edmond een pL.atsvencnrjer beta&d, die in zijn plrcts soldee.t is
gtworden.

Do c.chtgwnoton De Vos

—

Troen h±~.lden een herberg en een vinlcel in bct dorp te

Knokire. In nun herb..rs beleefdea ze nu un daa mo~ilijkcuden mot dronk ,urds die
niet bt.taalden of tt vo~l ccLcndtri. v.rwc.kten, Zij gavun ook logemont ~an een
oude En~ulsmcn, die cakole m rndon bij .ien v~rbleS en d.tn niet kon hotclen. Een
tijd lc..t~r liep dc neid weg. De t.ohtgenoten baslot~n hun herberg op te geven, en
op 26 ciectu.ber 1571 wc.rd u~ v...ndt~ic ahouden van het herberggerief.
iTu bl~~f t ll~.en nog de winkel ovcr, diu door d~ vrouv b.h:.rC tora.
ricntte weinig of niets uit.

De man zelf

3ijna om de vcurtiori degun zien i’e foni De Vos naar

Brugpe trcsketn met ten sjo_s v.n betc.nlen ofwel met ot.n wagcn om ‘%rintoinrr&’.
Het gebeurt zelden det de ~nan met de wogen om koopw~ ren trclrt, &ostal reist hij
naar Bruj~o met het “oonvoi” vrn uit Reist. Gowoonlijk vtrtrwkt hij eldac’.r met de
trein van 11.15 en kcert terug met deze van 14 .40 uit Prug,e. In de wintermaraden
ging hij dikwijls

tu

voet nacr Bruts:e ca kurdo tc.rug met de trein.

IV. Reizen.
Op 51 augustus 1870 trel’t Do Vos to voet na; r de bugrrienis v’n t. .n fcniliolid
Fiet~r Duthoy t1~ ~.1etkcrke. Bij hut ten~cr.n neemb hij het konvooi v~.n uit Dud—
zele. Op 27 auousws lA7r doet hi~ ten ~roto uitst ‘p rat ~o oudste zoon v n zijn
VrcLLw.
Ttij tve T te vo..t
r Po;’u.rv.., -v. rr zo bleven glopen~, zzc’t tk volgende
dccc naar Ueetl;srku en ntrr Yhtçc, en :~ .rt met het konvoci t~.ruc.
0. ;roots4... rcic. dic ~c. echtoliron ik. Vos—PrLt.n ondernwaen, gebeurc’e op 4 at’g.
19?. ..et da Burg.mt~stur an zijn vrouw, aLsook met de her en mevrouw Van Hove
uil fleist, rsden ze per “fizua” ovi.r dstka)elle, ~int—!nna—tor—1uiden, fluis,
Ooscburs un dc]..ondijke, nt:; r 3’r~.st .ns. Den’ z~3tton ze over ulot de stoomboot ns’rr
flissing~n, rc~dcn vt.nvr ‘q~.t een ~naere voituro zit s “iid’ielbvgg, In het Len’gksren
ninen zij hun igen fiteu.rc t~ Brc.skans, en keerden terug lan~o Ouii ander. weg cver
Grotcje, Sint—Pfltcr (:rieuwv].i~t), iuidzende en Sluis war raolko.
)c.dur j..$ r gingLn vader of moeder tul, ten voiture of iaet hct konvooi nenr de prijs
Uitdeling in htt St—Lodewijkscollega, wac’r fldmond Vr’.n Danr.e student was. 21j keer
de dan u’~.t zijn ouders naar huis terug. De la’ttste prijsuidoling eas d-jzevan

5.
11 augustus 1875.

Twee dagen later trok Edmond naar Roeselare, om er zijn examen

af te leggen voor de afdeling Pijstegeerte van het Klein Seminarie5 waar hij op
1 oktober

student werd.

Nu en dan werd door de vrouw of door de man een bezoek gebraoht aan familiele
den in andere dorpen5 waar een bruiloft werd bijgewoond~ op 10 mei 1870 te Iïams—
kapelle en op 15 september daarna te Klemskerke,

In 1074 ondernam va der Ee Vos

een grote “toer~, waarschijnlijk met een sjees, en bezocht ileist, Dudzele, Erugge,
Sint—Fieters, Litkerke, Suienkerke, I:issewege en Ramsl:apelle.
dochter Sidonie mee naar Erugge,
met een gebuur naar Sluis om

Soms nam hij zijn

1~’anneer deze ziek was ging hij op 25 dec,

‘metsin” of geneesmiddelen voor haar,

1272

Oewoonlijk

gingen man en vrouw samen naar de Eedevaart tot het II. bloed, ingericht door de

5

Erugse dekenijen, de zondag na de il~—E1eodprocessie~ en soms ook naar cle processie
zelf, zoals op

4 mei 18745 wanneer ze meegingen met een kar von een geluur,

IJaar

onderweg sloeg het paard de kar aan splint6rs,
Soms trok de man ook met een van eijn zonen naar de kermis te I2eetkerke, te
fudzele, te Pamme, te Palscheure of te hoeke.

Er werd ook wel eens gewandeld tot

aan het Retranohement.
V. Tijdverdrijf.
buiten de uitstappen5 vïoroen ook oan~olioe~i ~o as ~cmLeente ondernomen, hetzij

met kennissen of met de kinduren~ naar het Sch~ro, het joutu, lot Kalf of cle Vrede,
alsook naar do duinen en naar c:o zending’ von not kwin.
Soms kregen zij bezoek von f~miliel.ed~n uit Dao.me, Lissoviego en luisnicerke,
iers familjoien woonden in Frankrijk.
sen Frankrijk en de Duitse Staten,
dergrens to bewaken,

~n

In juli 1070 was do oorlog uit~ebroken tus

hei. halii~ch 1e~er was gemobiliseerd om de zul—

liaar daarover is niets opgetekend in het dagboek.

Loegs onze

zuidergrens Leze Uten de LuiL saus ce.n groot dccl van hot Franse orondgebied,

1Jan—

neer gevreesd werd voor een b~1ogering von Pijscl, la~iam Louis De Vos nu deze stad
naar T(nokke terug,

Op 26 maort 1871, na hot einde van cle balegerinu van ~arijs,

kwam Pieter Van D~ume, die waorschijnlijk het beleg
naar Knokko terug,
maar op

had o1cclegem~a1<t, op zijn bourt

Enkele tijd later is hij opnieuw naar Eranlzrijlc vertrokken;

juli 1072 is hij met zijn lIuiohoua~n voor goed t~ hnokJ.e komen wonen.

Ecn van de mcst gegourde vermakelijkhocle
soms v~.i meubels en vee op de hofst~d~n,

raren dc ve±iiitios van vrucht0n en

~r was altijd zoar v.~e1 volk aon wezig,

Voor d~zs bezoekers weren tcntu.~1 opguslL een ~lwa~r drank ~n saijs vcolcoo]tt werd, zo
dat de bezoekers gebn honger en voorel geen dexsst moesten lijden.
To~n voder De Vos nog herberg hield had hij gedurende enbele maanden e~ia regels—

6.
ji~an, cuaantrell, op logement.

Hij ging vecl met hom wandelen te Knol-ke ~.n te Reist

en soms gingen ze samen met het konvooi naar Blankenborge. Wanneer Chantreli al.
leen uiging, kwam hij dikwijls laat in de nacht thuis. Tot slot kon hij niet buta—
len en De Vos liet op 13 november 1871 liet goed, dat zioh bevond op de kamer van
de J~ngulsman, opschrijven door de bu.cgemoustor.
Enokel dagen later sloot De Vos zijn :erburg voorgoed, maar hij gaf nog maal—
tijdcn voor “uitvaar~en” (bugrafcnisson).
Voor dc Knokkcnaars v~n die tijd varcn er nu

.stjes.

io vertieidL a et dag—

bouk op 11 januari 17.71 een “maeltyd dor socoteit”, mioschien a~n schuttersgilde.
T’~t.maa1 wordt vrouw Do Vos uigenodircd O~ rn.si “trindccfooio~~ o~ L-oL€’±çtafc.l ter ge—

le.’unhcid van een doop.
Do verpachting van dw landesijon van i.wt arrabestvur v:n Knokl-c .e5in~ soms ge
paard met eau f~~ct. Op 16 samt l87~ trok teopold T)u Vos na:r Brue~ zat de wagen
wil tartin Van j.,amme, omdat notaris Ta. toto, to: gelsgenheid van do vorpachting van
de landorijun van het armbestuur, voor de boeren van YaokLe, e~n eetmaol gaf bij
1. Van Houcte.
VI. De

Zee.

Over de zee, dia nu bron is van welvaart voor nokko, vinden wij ~eur weinig in
het dagboek van vader Do Vos. lIet strand c~osd niet bczoohL. Toch hecft reeds ie—
mcml in 1870 guproboerd om Let strand toegankc.lijk te maker voor dt nogelijko be—
zoekers. S. Von Landoohciot had er e .n “plaa1cc—~c.g” rian~e1egd ova~ dc duinen naar
het strand. Bij rtcbterlijlre besliosinss moest dezo plc.nkcnyzar wc’~.yenumr~n wonUin
in het bijsijn von do veldwaohtdr an van tteo goudo.r.n~s. mist da:n-ntegen bogon

r~eds tls bcdplaete op to komen, omdat dcs trein tot daar lh,p. £~en parLiovlier,
P. II2u1tc~t5, had aldaar tefl lcursac~l gusticilt, dio bchter op ?5 november 1i37~ fail
liet ginj. Ee muubels van cie kun ~l wa1~,si oponbar.r verkocht op 3 december daarna.
Op t’ nei 1873 i’aa de
er ugestoken.

oude

vuurtoren voltooid en i.erd hij voor do eerste maal

~Tet 3win was nov niet i%’edijrt, en bij noodwoer zochten somoi8e uchopen er hun
heil, om er toet, te strnaon. Op 5 en 6 jnnuari 1f71 stranden aldaar twee schepen
r.tcljtovcr iiot JIP.zeer’u3. Mat e6ratt. solip Z,ad ec.n lading rnapznd, die op 17 jan.
Opcnb.- ‘r vc.rkocLt i~oM door e’,n koopma. u..c ‘eu~ge. Op 3 december P71 ws uon
echip gestrcml op de Péc.vdemnrl;t, r~oiit’ ver het Twin. De lrsliûg bistoud uit tarwe.
Op 12 oktober 1°73 str; nddcs ~a.L schip “(.c~1octc .i’atrie”, ~~lad~ ‘not ij. er. Schip
en lodiug w~.sdeL opbnSc ‘r ve’±cc!’t op 31 oktobee.
& kust td Ynok’.e lied toen reudu te lijden vrn het stormwoer.

Op

r~o

maart 1P74

was

7,

den duune merkelijk ingehaeld, en waren een bootje en enige balken aange—

spoeld. Op 31 mei 1875 was een lijk aangespoeld OP het strand.

Ee dode werd niet

eens christelijk begraven9 maar heel eenvoudig in de grond gestopt op het “hei—
clensch kerkhof” of ongewijde deel van de begraafplaats rond de kerk.
lIet is in deze jaren dat het laatste deel van het Zwin, namelijk de haven van
Retrachement, die no~ toegankelijk was voor kleine bootjes9 ingedijkt werd door
het aanleggen van de Internationale Dijk, waordoor de killem—Leopoldpolder is ont
staan.

De inpoldering begon met ean macht van volk op 17 juni 1872, en op id apr.

1874 werd de ingudijkte polder voor de eerste maal beploend en bezaaid,

De sluis

van het Hazegras werd ten del~ opge~ild om doorgang te verlenen aan de steenw~g
van de Vrede, dwars noor het Zwin, naar Retranchement,

VII. Kermissen

en

Feesten.

khokke vierde toen nog regelmatig zijn kermissen,

Ee grote kerpais viel in de

derde wank van juli en de kleine rond het midden van november,
heid ontstonden bijna ieder jaar

ruzie

en vscb.tpartijen,

Su kier gelegen

br liepen veel dronkaards

rond en geheel de nacht was er getier en rumoer op etra~t,

In 1672 rich~t~ een

herbergier uen mo~stkliaz~ing in~ en an vestcnavor~d van 107/

liupen unl’o].e gem~ker—

den rond op het dorp,
Als andere grote feester1 had men op 22 juni 1870 dc gouden bruiloft van land—
bouwer Galle, met feest e:n hevlagging,

hij deze gelegenheid ontstond ruzie, waai

bij Je burgemeester uitgescholden werd en alles lijdzaam vergroeg,
kermis van 1871 werd een nieuwe pastoor ingehuldigd.

Op de grote

sI’!achts braken dronkaerds

de denneboompjes waarmede het dorp versierd was, en vernielden zij de zegepoorten,
Op 0 septeaber lo7~ werd dc nieuwe burgemeco her SelDastia~n t achtegoele ingehuidigd,
Oeheel het dorp
tegenstanders,

was
~2

bevlagd en versierd, uitgenomen cLe huizen van, enkele politieke

Avonds was er prachtig w2urwerln

burgemeester van h’estkapelle, ::ai’eydt, ingeliuldigcl,

Op ~ november verd de nieuwe
Ccl: doar was alles lnistcrlijk

versierd,
De buitengewone kerkelijke p1cchtig]i~~~r, hadden altijd veel hijvel; o,m, de bid—
dag die viel op 11 november en de processi~n van het EI,
Half—Oogst.

Sacrament en van O,L,Vrouw

Op 19 maart trokken veel Ilnokkenaars in bedevaart naar Renisl:apelle,

De i5 juni van hetzelfde jaar 1071 werd het pauselijle jubileum gevierd ier gelegen
heid van de 25ste verjaning van de kroning van Paus Pius IK,

Overal werd bevlagd

en op zondag 18 juni was het dorp feestelijk verlicht,
De bisschop van Enigge kram de Vorming toedienen op 1 juli lS7th,
versierd en er was zeer veel volk,

Het dorp was

8.
Op i5 mei 1875 was Feist in volle ~eest, wanneer aldaar de nieuwe 1:erlo werd in
gewijd.

Oij verving het oude kerkje Pij het kerkhol aan de weg naar Ramskapelle,

het

1j~Tl,

Onderwijs,

knokke teza~ rond. 187C slechts één enkele school. dc geientée oiecuntosc}..ooi,
Op 22 septemler 1870 i~iem no :rieezteros zic}.. te Inokir vesti~rj.

De cadorno

Lor

S

lies Le wensen over> op L4 maart 1871 lazuj je sc1~oolinsu ctuûn

ortju;en san’ r—~

zo~k irstailci: en op 26 april werd de ondermees’u~r ontolag~n,

nOv le jaren later,

op i juli 1 75
rondgolope

cr~tstonJ er

C~’i

roet oom. Jaal omdat do >nees

:ivs ‘eirisordroai.wn”

riad tr h.~t done,

IX. llrstverstorimen,
unokke werd er toen teoclijl’ vc:1 gevocht~e,

Le

8roto vechtpartij in
p’szicllt.

Op

0,,

con hertorg, en, hOij de Lerher~’ier

o,m8ve

1

‘~

7

okw.~ Let ~

Op ~4. lJDruari daarna v viie de vechters ieJ~~ ve-000

aas er

hot no s!

ii

Celd Los 26 ~r.

Poeto,

De’ PakLer was ,~nvar de ~:‘~sts ras Lverstoorders,

tno do

~nroraer dv voi os. cle zusc van dnstruo Lie met z~ non ~rjt:[jir” te l’noï

Op li j5Lu,ri 1875 stap

cm een oucL~~-zoek in to stellen over een hericcit:, voet Ipartij
i~noNcenaare

O~

171

~Oll

.Dan:ccm

,

s af

oest~n 05

fJt.rucri 1872 orQor de >‘hc1:umni~k van Dru go verschijnen.

en er

van k:eeo8 zes weken j’ovnagenis, de Pakken 21 dagen en enkeic and ome 11 open loeIen
op.

let

Ploedinsta gevecht, dat zeer orde

1871

tussen

ila:L’sIn

op 17

iovcdbor

Van Dar’.ime en le~t nuisgeziri van b.crP~rjior Jan ïnyts,

werd stukgcslcv,on in de herlurg van 2~yts
geslegan”,

7ovolgen Lced. ,ejbevri

eS

Van Damme werd

“000!

11e 15 f~lruari 1874 Incam deze zaak voor liet ~erecht.

me worden leidc s~reordee1d,

IloyLs s~igcrde

rens” weg die in zijn buis waren gale~d,

te

pat in
Ilcyts

Voel ~ oed
zynon

>n kon Dam

Pete len en hij jocg dc “garnizac—

Dit waren mannen clie er op zijn kosten

gelogoerd werden door het gerookt, totdat hij zijn Poeto zou Po Lc.ald hellen,
om nerd op

7 en 15 juli al het goed van Ocyts openlazr verkccht

gold” en zonner kosten.

lIet huis werd verkocht voor

kortin~van Domme werd openbocr verkocht,

kop

4 .560 Dr.

tC~e1

Daar

contant

Ook de lorlerg van

Hij ging ecn huisj~ Peeconon op Pet Zoute.

koor het lehuer van 1oct goed van de minderj~rigo wezen van ,Oartia, wier moeder ge
storven v>cs, had ue~i femilieraad reod,s op 25 juli twee voogdeïc acrivst~ lIk
s 1iac1~ts word er op het dorp (iilnhjls
pen s~

osctoldei:

ei

nu en das ruiten uitgewor

enkeL. Luiz~~>,

Op 17 oktolcr 1875, kluiit.~ 1nrniis9 ‘,;erd er in cen h~rlnrg zodanig gevochLen dIk
vrouw in levensgevaar verk~~rde, en 0e pastcc:L’ ~n

de-

dokter moesten Pijgohaald

worden,

Op Dcrstavond 1575 was de leak]cer opnieuw verwikkeld in een veclitpar’Lij en

werd

van de weinige lantaaras, die op kost~n van de inwOners in hot dorp Prand—

eCfl

den, door dronfroards vernield.
Ook bij Loopold De Vos gebeurden baldadighuden.

9.

Ton g.volgc, van een ruzie, werd

zijn was, die buiten te dro gun hing, door ~~on buurvrouw met slijk on vuilnis bo—
worpen. Zij werd veroordeeld tot 3 Vr boet~ en 10 Fr sohadever~oeding.

De koepokincnting was wol reuds gcktnd, maar nog ni~t ovcirj. tot~~~~ast.

Ifu c~n

dan bruc u.~n tapide.mie van pokken uit. Zij dio eraan stierven wordon tr3rstond be
graven. Op 30 jan 1872 tot 11 fob 1874 stierv~sn to !inokL 11 person~n rs-a cL pok—
k~.n €n tw~e kindt.ran aai d~. mazl.n.

Ook vcs.plagen kwamen voor. Op 5 mcv-rt 1(372 brak dc runduvp~.st uit op u~n hofste
de te Oostkorke. Deze word terstond door soldaten afguzct om et,n uitbreiding van
de besmetting te belettun.
In de kroniek staan al d~. brandram,~on v~rmeld uit dc streek; op 3 sept 1070 een
huis op het Zoute; 4 sept een schuur tu i!estkapello; 17 jan 1871 een molen aldaar;
8 sept een schuur te Kno]4ce, brand vcsroorzaakt door do donder; 20 juni 1872 een
schuur te Vestkapelle; 27 jan 1875 een molen te Oostkerke; en op 1 juli uc~n schuur
met stallingen te Knokke • Deze laatste brand werd ook voroorzaakt door de donder.
~

Op 16 juli 1874 werd een staartster gezien; c..n op 2 jan 1875 word tu Brut~o geen
markt gehouden omdat de wegen onbegaanbaar waren door de ijzel.
Landbouwer Jan Baes had twee &nochton: ab.arel en JJdmond. Zij verlieten samen
hun dienst op 9 mei 1875, omdat Edmond had willen twouwen met Stine, de dochter
van de boer.

De ouders vt.rzetten zich tegen dit huwelijk.

Gedurende enkele weken

word over nidts anders gesprokdn te Knokke.
000

000 000

liet is nu bijna honderd jaar geleden, dtt dit alles te Knokke voorviul. Knokke
is ondortusson een badstad geworden dil van iiet vroegere landelijke dorp is ~r heel
weinig overgobleven. (1)

~.

Jos. De Smet

onick.
Op 7 &bruari 1854 zijn te 1{nokke gehuwd Benediktus Van Damme, g boren te Noer
kerke 09 8 nov 1825, en Anna Caria Thcresia Praten, landbouwersdochtor, guborcn t
Inokke op 6 maart 1825. Ben. Van Domme, hurbergior en winkelier, ovorlued te Kilo
de 4 juni 1p62. Zijn vrouw trad opnieuw in hot huwelijk to Knokke op 8 april 1865
met Leopold De Vos, geboren te Knokke op 21 mei 1840.
(1) Rijksarchief Br~ye,htrnwinst~,~ 6007..
(Ltsos verJor op blz 17)

(vervolg van blabz. 9)
Anna Maria Traen overleed te Knokke op 9 maart 1904. Haar man Leopold De
Vos, was toen agent van verzekeringen. Hij overleed te Knokke op 15 jan 19)4.
als ontvanger van de kerkfabrjek. Oude Knokkenaars hebben hem weten wonen
voorae~ in de Lippensiaan waar nu ‘De Blauwe Ster” is.
De oudste zoon uit het eerste huwelijk, namelijk Edmond Edward Van Damme,
geboren te Knokke 4 mei 1855, werd priester. Hij was achtereenvolgens leraar
te Roeselare (12 apr 1880) bestuurder v St—Pietersgesticht Blankenberge (4 sert
1884) en Bestuurder v d Zusters Preduldieressen van Ter Bank te Leuven (29 dec
1885). Hij is aldaar gestorven op 22 augustus 1918.

