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Toen Knesselare nog  
de zotskap droeg…

I n de naoorlogse periode mocht er gefeest worden. Een sterke generatie mensen organiseerde 

vanaf 1957 een tiental carnavalstoeten. Het enthousiasme was groot. Een massa volk kwam op 

het gebeuren af. De jaren 1960 zorgden op veel vlakken opnieuw voor ingrijpende veranderingen. 

De doorbraak van de auto en televisie zijn hiervan maar twee voorbeelden. De belangstelling voor het 

Knesselaarse carnaval werd stilaan kleiner, mede door concurrentie in een aantal omliggende gemeenten. 

Beelden genoeg uit die periode (1957-1966), toen Knesselare nog de zotskap droeg… 

1  De eerste carnavalstoet reed door het dorp in 1957. De kranten spraken 
over tienduizend toeschouwers. Het enthousiasme was groot, onder 
meer voor de topgast van de dag, de jonge koning Boudewijn… 

1  1958. Voor een tweede keer is Henri Van Hooreweghe prins carnaval. 
‘Vooral de schrikaanjagende zeeroversbende uit de Veldstraat oogstte een 
reuzenbijval’, schreven de kranten. 

1  Veel lof was er in 1957 in de kranten voor deze “Duivels” uit de 
Hellestraat, voor een bruegelgroep, de “pierrots en de pierretten” en de 
grote reus Tijl. 

1  Ook de plaatselijke muziekvereniging kreeg regelmatig een pluim in de 
pers omdat ze ‘eens te meer’ op eigen manier voor een puike verkleding 
had gezorgd en vrolijke karnavaldeuntjes ten beste gaf’. 
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1  In 1959 wordt Roger De Meyer de nieuwe prins. Zoals alle prinsen wordt 
ook hij voor even “de chef” van de gemeente. Op dit beeld Gaspar, de 
tram van de Kloosterstraat, even voor de rit naar De Plaats begint. 

1  Een beeld van de massa in de Kerkstraat, bij het passeren van de groep 
uit de Veldstraat. ‘Honderden ballonnetjes gaan de hoogte in dankzij de 
vrolijke pierrots en pierretten’. (1960) 

1  Nog zo’n beeld van de massa op het dorp. In 1961 is het de beurt aan 
prins Wilfried (De Coster). 

1  ‘De geforceerde krielhaantjes rond hun wagen met de reuzenhaan 
van ’t Cypriaantje. ‘Die kraait er lustig op los bij het flikkeren van zijn 
vlammende ogen’, aldus de verslaggever.

1  1960. Prins Arnold (Van Heyste) voor café Gemeentehuis in de sjieke 
wagen waarmee prinsen werden rondgevoerd. Onder escorte dan nog. 

1  ‘De Don Kozakken en de tsaar en de tsarin doen de straatstenen 
daveren’. Carnaval was er ook voor de kinderen… 



1  Prins Maurice (Mattheeuws), kandidaat van de Hellestraat, op het 
podium met de organisatoren en het jonge volkje (1962). 

1  Prins Etienne (Bulcke) en zijn narrengevolg en erewacht. Voor de stoet 
van 1963 zoekt men voor het eerst een centraal thema. De keuze valt op 
Flabbaert. Op de foto herkennen we onder meer Albert De Spiegelaere, 
Roger De Spae, Jeroom Verniest en Remi Cooreman. 

1  Nadat hij burgemeester Maurits Devreese in de ‘Helleorde van 
Maurice’ had geslagen, mag de prins carnaval van 1962 met enige 
fierheid het glas heffen samen met zijn naamgenoot, de burgervader. 
Klinken “op de Lof der Zotheid”… 

1  Die dag loopt er in Knesselare heel wat angstaanjagend volk: de 
Waterduivels met Flabbaert als aanvoerder, de Vuurduivels, Heksen 
met bezems, de Onthoofden, de Kettingslepers, de Magere Heintjes, de 
Doodknippers, de Spoken, de Dolende Zielen… 

Angstaanjagend volkje

In 1963 staat de waterduivel Flabbaert centraal in de 
stoet. Na de stoet wordt de waterduivel ‘gevonnist, 
gehangen en verbrand’. De avond voordien was er een 
groot bal, met optreden van Flabbaert. Die nacht ook 
“verdween” de grenssteen aan het Prinsengoed. Dat 
zorgde zelfs voor politieonderzoek. De “dader” werd 
uiteindelijk ontmaskerd en de steen teruggevonden… 

In 1964 trekt opnieuw Flabbaerts Geestenwereld door 
de verlichte straten: de Nachtuils, de Nachtflodders, 
de Puitekoppen, de Diltekaters, de Duivels en de 
Watergeesten uit de Hellestraat

Onmiddellijk na de stoet wordt Flabbaert op het dorp 
gevonnist en naar de schandpaal geleid. 

Prins karnaval zit de vergadering voor. Flabbaert 
wordt door de beul aan de galg gehangen en 
levend verbrand, terwijl een helse heksendans 
wordt uigevoerd op het ritme van de Flabbaertmars 
van Gerard Van de Casteele. Om 22 uur zijn de 
karnavalvierders bij politiebevel verplicht zich te 
ontmaskeren. Op een groot karnavalbal in de feestzaal 
spelen De Honolulu-Boy’s. Prins Willy I verkondigt er 
de lof der zotskap.
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1  De tv, een nieuw fenomeen in de jaren 1960, inspireerde carnavalisten. Deze groep uit de Kerkstraat liet de cowboys van de immens populaire serie 
Bonanza een dagje door Knesselare trekken. Maar weldra zou blijken dat de tv ook een bedreiging werd voor verenigingen en carnavalisten in het 
bijzonder, net als de toename van mobiliteit en van de problemen om een dorpskom verkeersvrij te houden. 

1  Johan Gussé werd in 1974 de laatste prins. Via de feestraad probeerde 
men nog één keer Knesselare ‘zot’ te maken van carnaval. Het bleef bij 
die ene poging. 

1  Na een jaar zonder karnaval doet Prins Omer (Mattheeuws) nog zijn 
uiterste best om de traditie hoog te houden, maar het wordt moeilijk. 
Piste aux Etoiles, ook al geïnspireerd op een tv-programma, is een van 
de visueel attractiefste groepen. 
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