
 

Gîrnaert 
 

Het symbool van Boekhoute is de gîrnaert. Het levende bewijs zijn de jaarlijkse Gîrnaertfeesten tijdens 

het derde weekend van september. Boekhoute is ook de thuis van de laatste Meetjeslandse 

vissersfamilie. De Rammeloos varen nog dagelijks uit en in hun thuishaven aan de Haven kan je nog 

elke dag de lekkerste Gîrnaert van het land kopen. In het bezoekerscentrum in het dorp kan je ook 

kennismaken met Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal, een legendarisch vissersfiguur en zijn ietwat 

luidruchtige sidekick.  

 

 

Grote Vrouwen 
 

Wist je dat Boekhoute tijdens Wereldoorlog I gemiddeld het grootste aantal gefusilleerden van 

Vlaanderen telde? Meer dan de helft van hen waren vrouwen. Het cijfer kan misschien verbazen, toch 

is het absoluut geen toeval. Met zijn ligging in het etappengebied was Boekhoute een belangrijk 

smokkel- en verzetsgebied. Dat uitgerekend Gabriëlle Petit, één van onze grootste Belgen, er 

gepasseerd is, maakt het verhaal des te groter. In het bezoekerscentrum van Boekhoute kan je nu ook 

een permanente tentoonstelling bezoeken over Grote Vrouwen uit de Groote Oorlog.   

 

 

Grenzen 
 

Boekhoute is een typische grensgemeente. In het landschap vind je tientallen oude grenspalen die de 

grens met Nederland aanduiden. In dat grensgebied is het trouwens verbazend aangenaam 

wandelen. Je kan er zelfs met Boerke, het onvergetelijke stripfiguurtje van Pieter De Poortere, langs 

een eeuwenoude dodendraad wandelen. Meer info via www.toerismemeetjesland.be/boerke.  

 

 

Verdwenen havens 
 

Boekhoute is een vissersdorp zonder haven, dat heeft alles met de verdwenen havens te maken. Vele 

eeuwen was Boekhoute via de Braakman met de zee verbonden. Er was een haven en een grote 

vissersgemeenschap. Vele Boekhoutenaren van vandaag zijn nakomelingen van vroegere vissers. In 

1952 werd de Braakman afgesloten van de zee door een 12 kilometer lange dijk. De werken 

betekenden het einde van de Boekhoutse haven maar zo werd wel voorkomen dat het Meetjesland 

tijdens de grote stormvloed van 1953 werd onderspoeld. In het bezoekerscentrum op het dorp is een 

tentoonstelling gewijd aan deze rijke vissersverhalen.  

 

Isabella  
 

Isabella of Isabelle moet in Boekhoute nog steeds de populairste meisjesnaam allertijden zijn. Eén en 

ander heeft te maken met de dankbaarheid voor de Oostenrijkse vorsten Albrecht en Isabella die rust 

brachten in onze streken na tijden van overstromingen, pestepidemieën, godsdienstoorlogen en 

plunderingen door geuzen en vrijbuiters. Wist je dat zelfs de boot BOU8 die op het dorpsplein ligt 

aangemeerd, als herinnering aan het rijke vissersverleden, naar de naam Isabella luistert. 

http://www.toerismemeetjesland.be/boerke

