De geschiedenis van

Coté Canal - Huyze Hertsberge

Côté Canal – Huyze Hertberge was tot voor kort deel van het refugehuis van de proosdij van Hertberge.
Tot aan het eind van de 18de eeuw is dit huis in het bezit van het kapittel van de Sint-Donaaskerk en
wordt het bewoond door kanunniken. In deze wijk wonen namelijk heel wat religieuze ambtenaren die
verbonden zijn aan de Sint-Donaaskerk.
Enkel onder het Calvinistisch bewind (1578-1584) – heel wat kerkelijke eigendommen worden geconfisqueerd – komt het voor een korte periode in privé-bezit. Tussen 1580 en 1584 passeren volgende
eigenaars de revue: Pieter Loysier, Pieter de Minou, en Gregorius Cloribus.
Nadat Brugge zich heeft verzoend met de katholieke Spaanse koning (reconciliatie) keert dit eigendom
terug naar de Sint-Donaaskerk.
Van 1800 tot 1850 maakt dit huis deel uit van één geheel met buurhuis nr.6, beter bekend als de voormalige refuge (vluchthuis) van de Proosdij van Hertberge. Deze Proosdij, gelegen op het grondgebied van
de huidige gemeente Oostkamp, omvat een woning van de proost, een kapel toegewijd aan Sint-Gertrudis
en heel wat heidegronden en bossen in Bulskampveld.
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