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Lenzen door de luiken

D e kerktoren was voor een aantal fotografen meermaals de interessantste plek om het dorp 

vanuit de dichtste hemel te bekijken. Door de hoge luiken fotografeerden ze in de vier 

windrichtingen. Een overzicht. 

Voor zover ons bekend zou de eerste serie “panora-
mische” torenfoto’s (in vier richtingen) genomen zijn 
door Maurits Hooft en dit vermoedelijk in het jaar 
1938. Daarvan vonden we er maar een beperkt aantal 
terug. In sommige familiearchieven vonden we ook 

torenfoto’s genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Drie volledige series torenfoto’s zijn er nog van Edgard 
Van de Casteele (einde de jaren 1940, omstreeks 1960 
en 1972), en recenter keek ook Paul Verhoestraete door 
alle luiken. 

1  Duitse soldaten marcheren over De Plaats, op weg naar hun werkplek. 
Ze hebben hier van 1940 tot 1944 vooral een lange schaduw. 

1  1942… Vroeg in de ochtend. Een “uitlezing” aan het gemeentehuis, 
in de schaduw van de kerk. Communicatie van de overheid gebeurde 
tot in de jaren 1940 vanop de”pui” van het gemeentehuis. En in 
oorlogstijd kregen de burgers wel een en ander over zich heen.

7  Onderaan het snijpunt van Drieselken, nu 
Nieuwstraat en Smissestraat. Het ondergoed 
droogt en bleekt in de achtertuintjes. 
Het Drieselken was de kern van het 
oude centrum van Knesselare. Rechts de 
Koffiestraat, eigenlijk niet meer dan een 
aardeweg. Iets verderop verbindt de Kouter, 
een vroegere kerkwegel, het centrum met de 
veel drukker bewoonde Maldegemweg. 
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Op een winterdag

Op een winterdag omstreeks 1950 nam Edgard Van de Casteele, die op de tenen van de kerk 

woonde, een reeks foto’s die bijzonder goed illustreren hoe ingrijpend het dorpscentrum en ook de 

buitengebieden daarna zijn veranderd. Daarom geven we in deze publicatie integraal deze oudste en 

volledige reeks. Ze gooit de kijker van vandaag terug in de tijd toen alle opa’s van vandaag nog jong 

waren… We draaien mee met het haantje van de toren.

Een zicht op de bocht in de nog 3 
bijna onbewoonde Nieuwstraat.  

Op het Drieselken en langs de 
Sacramentstraat woont wel wat volk, 
maar meer nog langs de toenmalige 
Maldegemseweg, een van de oudste 
wegen van het dorp. In de verte een  

horizon van bossen, achteruitgedrongen,  
maar taai in het overleven.

Richting noordwest. 3 
De Kloosterstraat wachtte toen 
ongeduldig op de komst van de 

macadam. Even voorbij het huis van 
meester Jozef Arnaut (rechts)  

toen nog “de grote leegte”.  
Het klooster, linksboven, was de 

westpoort van Knesselare.
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7  Richting oosten.  
De mooie kronkel in de Veldstraat, bewoond tot in de 
buurt van de Maeyensmolen (zonder wieken).  
Op de achtergrond nog geen sprake van een Knokseweg. 

7   Richting zuiden. De fotograaf richt zijn lens op het schier 
onbewoonde zuiden (de Hoekestraat blijft net buiten 
beeld). Achter de huizen veel boomgaarden. Links voor 
het witte gebouw ligt molen Devreese. Iets verderop om de 
hoek de witte molen De Somer, langs het kasseitje van de 
Hoekestraat. Rechts daarvan het Widauwbos.  
Van auto’s ook hier nog geen spoor. 

7  Vanuit de westerluiken gezien ligt West-Vlaanderen 
dichtbij. De Hellestraat doorkruist buiten het dorp nog 
een klein gehucht, meer niet. Vooraan, in een van de 
oudste straten, verdringen tweeverdiepswoningen vanaf het 
midden van de voorgaande eeuw stilaan de kleinere huizen 
uit de dorpskom. Centraal in beeld de statige onderpastorij, 
gebouwd met overschot van stenen voor de nieuwe kerk.
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 De skyline van Brugge, 3 
vanop de Knesselaarse toren, 

en – omgekeerd – onze  
Sint-Willibrordustoren van op 

de Brugse Halletoren.  
Uiterst rechts en uiterst links 

de kerktoren van Oedelem.

 De toren, bij momenten 3 
gevaarlijk werkterrein. Iets 

veiliger zijn – achter de 
torenpoortjes –  

de “schietstanden” van  
de fotografen.
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Kerktorenfoto’s leveren interessante en prachtige beelden van het landschap. 
Maar hoogvliegers klimmen nog hogerop. Een bijzonder beeld dat zowat 
het hele dorpscentrum bestrijkt is van de hand van natuurfotograaf 
Ludo Goossens. Onderaan in beeld een nieuwe hap in het groen. Tussen 
Kerkstraat, Molenstraat en Hoekestraat zijn de eerste nieuwe woningen van 
de verkaveling al gebouwd (www.ludogoossens.be)
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