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Boezinge

De naam zou ontstaan zijn uit Bosa (naam), inga (zoon, afstammeling van, genitief) en heim (woonplaats).
Bosingaheim was dus de woonplaats van een zoon of andere afstammeling van Bosa. In een kroniek van het
Iepers Sint-Maartenskapittel werd Boezinge voor het eerst vermeld in 1119, tijdens de periode van de eerste
graven van Vlaanderen.
Boezinge zou zijn ontstaan bij een overtoom op de Ieperlee. Boezinge was een heerlijkheid die achtereenvolgens
in bezit was van de families Belle (1e kwart van de 14de eeuw - 2e en 3e kwart van de 15de eeuw), Van
Diksmuide, Van Halewijn, Van Witthem, de Cusance, en des Trompes. Kaspar des Trompes herbouwde het
kasteel in 1631 en liet ook een sluis aanleggen, waarvan Bartholomeus de Buck de ontwerper was. Vervolgens
was de heerlijkheid nog in bezit van de families de Masin, de Chauviray, en de Thibault. Van 1696-1782 werd de
sluis nog beschermd door het Sint-Niklaasfort.
Het tiendrecht van de parochie was in handen van het Sint-Maartenskapittel te Ieper. Tijdens de beeldenstorm
(1566) werden zowel de kerk als het kasteel in brand gestoken.
Een telling van 1846 vermeldde onder meer drie smidsen, vier brouwerijen, een kalkoven, twee steenbakkerijen
en twee stijfselfabrieken.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg Boezinge te maken met vluchtelingen uit Mechelen en
omgeving. Toen de Duitsers te keer gingen tegen de burgerbevolking op Schuwe Maandag in Roeselare (19
oktober 1914) kwam een tweede golf van vluchtelingen aan uit de oostelijke dorpen Oostnieuwkerke,
Passendale, Westrozebeke, Staden, Poelkapelle en dergelijke. Op 22 april 1915 vond de eerste gasaanval plaats.
Tijdens de Eerste Slag om Ieper bleef, ondanks de gevaren, nog een deel van de bevolking ter plaatse. Na de
Tweede Slag om Ieper werd Boezinge een spookdorp. Van de gebouwen bleef niets meer over; ook de kerk was
volledig vernield. Pas in de zomer van 1919 kwamen de eerste Boezingenaars terug. Ze woonden eerst in
houten barakken en hadden jaren nodig om hun dorp weer op te bouwen. Diverse oorlogskerkhoven,
oorlogsmonumenten en bunkers getuigen nog van deze periode.
In 1971 werd de gemeente Zuidschote aangehecht, maar in 1977 verloor Boezinge zijn zelfstandigheid en werd
het bij de stad Ieper gevoegd.
(Bron: Wikipedia)
UiT in Boezinge
Scholen Boezinge
Vrije Basisschool Boezinge
Verenigingen Boezinge
Okra Boezinge
Gezinsbond Boezinge
Jeugdwerking Boe
Sassport Boezinge
Dwars Door De Westhoek

Nieuws

Help de pad de straat over
Help als vrijwilliger met de jaarlijkse paddenoverzet

Sneeuw en/of ijzel?
We hebben een strooiplan voor onze stad.

Thuis in de toekomst: hoe wil jij wonen?
Doe de woontest.
Meer nieuws

