4, EN}OOLE

A~HTE}~NIN0TEN

bij het

DAGBOEK

van “Patje Vos’.

Onder die pittige volksnaam was Leopold De Vos van Knokke best gekend en zo
heeft mijn moeder (geboren te Knokke in 1890) hem weten wonen in het voor die tijd
zeer mooi nieuwe huis (zie blz 42) vooraan in de Lippenslaan nr 10, waar nu “Gaf 6
De Blauwe Ster” gevestigd is. Daar had Patje Vos een bezienswaardigheid waarover
hij fier was~ de vier muren van. zijn ‘voorkamer” waren beplakt met een verzameling
pcstzegels! Hij kweekte ook altijd schildpadden~
Hier volgen nu enige aantekeningen van Dhr. Valeer Cosyn.
“De familie: Leopold De Vos had een broer Louis, een der echtgenoten van TJoeder
Siska. Hun zoon Raymond stierf als uitbater van het bekende wafelhuis en van de
bijgaande molen, Amin Traen had een broer P61 (blz 41), de vader van wijlen Ka—
mie1T~raan, handelaar in de Pierslaan; ook nog 5 zusters: Sofie, huisvrouw van
wijlen Burgemeester Declerck; Isabelle (Belle Moeie blz 40) moeder van Louis, Leo—
pold en Maria Vermeire; Elondine, vrouw van Edward Claeys (Patje Vos noemt hem
Geus Blz4l), hun dochter Kugenie trouwde met Aim6 Dhoore., zoon van Burgemeester
Theofiel Dhoore en woonde in de Smedenstraat, Het huisgezin De Vos —Traen stierf
uit en Kzijn Louis Declerck, zoon van de Burgemeester, werd als bijzonderste erf—
genaam aangewezen.
“De eerste brouwerij (b1z44) was deze van Kamiel Demey—Cloet en ze stond waar nu
Princess Hotel gelegen is,
“De kiosk (blz 45) was een ijzeren stel op rollen, Het idee kwam van gemeenteraads
lid Jakobus Fincent (Ho Beete), Bij de inhuldiging hadden grappenmakers ze ‘S
nachts met bieten versierd, tKo Fiesent1 had immers de reputatie bieten afgehaald
te hebben van landerijen die hij niet~itbaatte. Ho zei ten anderen altijd tKoeiosS&
“De vrouw die als een toorts opbrandde (blz 47) was de meid van Juf-fr Rodier en
woonde in het Duinenpark Villa Sparrenhuis, nu onderpastorie.
“Mijn vader zei altijd dat een beer door de foorreizigers (blz47) meegebracht,
vluchtte en in de K e r k e b o o m trachtte te klimmen, De kerkelDoom was de
grote populier die ieder oude Knokkenaar heeft weten staan in ‘t vroe~-~er Kerkstr.
‘Ik meen dat De Vos zich vergist (op blz 45): Pol De Vulder, broer van de welge—
kende Ida en Liete, is de benen afgereden door de Pa a r d e n t r a m
lIet ge
beurde in de Lippenslaan, en in 1904 was er nog de paardentram. Zo beweren tenmin
ste de oude Knokkenaars,
,

ze ook gezien en kende het liedje van de staartster. Ook te Knckke deden de ge
ruchten de ronde dat, als de Staart tegen de aardbol sloeg, de wereld zou vergaan.
Vandaar het liedje: Tiste ‘t is tijd. om uw pakske te maken,.,
Tot daar dhr V. Cosyn. Verder kan ik daar nog aan toevoegen:
De kapel aan de balie van C. Bonte (blz 49) is de welbekende kapel aan de Graaf—
~ansdijk, daar gebouwd door de eigenares van de hofstede, Mej. Breydel, ter ere
van 0.L.V. van Lourdes ter gelegenheid van de 50° verjaring van de dogmaverklaring
van de Onbevlekte Ontvangenis.
Nathalie Devulder (blz 52) was de tante—meter van mijn moeder, die ook gediplo
meerde vroedvrouw is. Ik bezit nog haar decoratie en enkele zeer kostelijke fo
to’s van de viering in 1904.
In het foto—archief van St—Guthago steekt een oud portret van Burgemeester Seb.
Nachtegaele (blz 45) en zijn vrouw, in de typische boerenkledij van 1875.
De “Compagnie” of Congregatie (blz 43) heeft mijn moeder elk jaar tot aan de oor
log van 14, met E.H. Van Damme naar Knokke weten komen. Ze logeerden steeds in
H6tel de Bruges bij kozijn Declerck. In de kerk zongen zij een plechtig Lof.
Ja veel mensen uit Knokke trokken begin 1900 naar Amerika, en mijn moeder
weet te vertellen hoe bij zulke gelegenheden de kinderen en de ‘grote mensen’ he
le bundels stro naar zee sleepten om die op de rand van de duinen in brand te ste
ken. Dat was het overeengekomen teken met de nieuwe Amerikanen: als zij dan in
de avond. vÔ6r Knokke vaarden, herkenden zij de afsoheidsvuren.
Margriet De Keyser.
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Bij het begin van 1907 staat Knokke in rep en roer. Er komt een station te
Knokke. Dit is op zichzelf geen reden om herrie te schoppen en het dorp op stel
ten te zetten. Maar de regering wilde dat station hebben op gelijke afstand van
de zee en de kerk. En dat was wel een reden om te Knokke een comitee voor pro
test ~p te richten; een oomitee met als voorzitter Louis Deklerck en als sekreto.—
ns Jules Vanhoutte, gemeenteraadslid.
Een grote proteetmeeting wordt ingericht en de voorzitter en de sekretaris
van het Komiteit zetten hun beste beentje voor om hieraan zoveel mogelijk rucht
baarheid te geven. Zelfs de pers wordt hierop uitgenodigd:
Aan den Heer Uitgever van de “Patrie” te Brugge.
Heer Uitgever,
Eene zaak van ‘t hoogste belang, wordt alhier op ‘t tapijt gebracht nament—
lijk: het plaatsen der nieuwe statie; waarvan ‘t ontwerp der Regeening eer(

