BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

! ! ! Een vleugje eigen geschiedenis...

Bissegem Anno 1900

Met de vele herdenkingen van WO I in het vooruitzicht, kan ook 'Heulestraete 3' dit gebeuren niet zomaar
aan zich laten voorbij gaan. In samenwerking met Jan Vancoillie, de specialist bij uitstek wat deze materie betreft,
organiseren wij in de komende jaren in Heulestraete 3 verschillende thematentoonstellingen hieromtrent.
Voor oktober 2016 plannen wij een grote tentoonstelling in OC De Troubadour.
Rond datzelfde tijstip zal vermoedelijk ook Jan Vancoillies boek over Bissegem tijdens de eerste wereldoorlog af zijn.

Het is echter Concertharmonie Crescendo die de
spits afbijt. Met een totaalspektakel 'De Grote
Oorlog' in de kerk van Bissegem op 29 juni 2014.
Dit in samenwerking met Toneelkring Edelweiss
en het Kon. St-Omaars Mannenkoor.
In Heulestraete 3 zal de gelagzaal vanaf 1 juni aangekleed worden met foto's en beelden van vóór de
eerste wereldoorlog.
We gaan even terug in de tijd.
De negentiende eeuw loopt ten einde en een
eeuwwisseling brengt altijd wel wat commotie met
zich mee. Eigenlijk gaan wij terug naar een mooie
periode uit de geschiedenis. Vandaar dat men
spreekt van "La belle époque", “Het mooie tijdperk”. Het was echt wel goed en de toekomst zag
er op zijn minst gezegd rooskleurig uit. Maar daar
zou bruusk een einde aan komen.
Het was een tijd van enorme tegenstellingen.
Inderdaad, nooit leefden de rijken in zoveel weelde. Daartegenover was de ellende van de arbeidersklasse nimmer zo diep. Maar ook hier was er hoop op verbetering. De sociale wetten die tussen 1890 en 1914 van kracht
werden, zorgden voor een reële lotsverbetering voor de arbeider. De kinderarbeid werd langzamerhand afgebouwd en door
de economische welvaart hadden werkgevers de mogelijkheid
om af en toe wat toegevingen te doen aan hun arbeiders.
Het was een tijd van onvoorstelbare vernieuwingen, maar voorlopig waren het alleen de dorpsnotabelen die in de krant lazen
over de moderne wereld.
Het dorpsbeeld van Bissegem, dat in eeuwen quasi onveranderd was gebleven, zou een grondige gedaanteverwisseling
ondergaan.
Een eerste grote verandering was de openstelling van de spoorlijn Kortrijk-Wervik in 1852. Met enkele jaren later, na veel discussie, de aanleg van de Gullegemsesteenweg (1872) als
gevolg. De Meensesteenweg was eerder in 1846 al geplaveid.
Het wegennet kreeg een grondige opknapbeurt en dat was
nodig, daar het vlasvervoer met paarden en wagens een goede
staat van deze wegen eiste.
Daarenboven werd er overal gebouwd. Ons dorp moet er als
één groot bouwwerf hebben uitgezien. In 1896 werd in de H.
Dewildestraat de 'Knechteschole' gebouwd. In 1899 liet Pastoor
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Werklieden bij de bouw van de derde kerk. (foto Albert Vanhalst).

Olivier de huidige kerk bouwen met ernaast de pastorie. Kort
daarna zou Bissegemplaats haar vaste vorm krijgen met de
bouw van de herbergen Het Koningshof en d'Abdij ('t Dul
Konijn) en de lage huisjes aan de overkant van de straat kregen
er een verdiep bovenop. In 1902 mogen de Zusters van
Deftinge hun intrek nemen in hun gloednieuwe klooster naast
de pastorie in de Driekerkenstraat.
Het centrum van onze gemeente had zich nu volledig verplaatst
van de Leie naar de Meensesteenweg waar de nieuwe woningen
en mooie herenhuizen als paddenstoelen uit de grond rezen.
De industrialisatie bracht na jaren van armoede een formidabele ommekeer teweeg.
Net zoals bij het ontstaan van ons dorp was ook nu de Leie van
cruciaal belang in die evolutie. "De Jordane van mijn Herte"
zoals Gezelle ze bezong, zou door de vlasverwerking een heel
belangrijke rol spelen in het economisch leven in Bissegem.
De mysterieuze kwaliteiten die men aan de Golden River toeschreef zouden ervoor zorgen dat onze gemeente traag maar
zeker ook zou kunnen proeven van 'La Belle Epoque'.
De streek rond Kortrijk met Bissegem was in die periode werkelijk het centrum van de vlasnijverheid.

dorp werd door massa's bedevaarders overspoeld.
Ook in de veiligheid en hulpverlening diende te worden voorzien en in 1902 werd de oprichting van de Bissegemse Brandweer een feit.
Het verenigingsleven floreerde en nieuwe verenigingen ontstonden. Zoals de Véloclub De Leiezonen (1899), de fanfare De
Leiegalm (1907), De lange pijpengilde (1908), Duivenclub De
Onafhankelijke (1895) en zo kunnen we nog lang doorgaan.
In de vele kleine herbergen werd er gebold, gevogelpikt,
gekaart en om de haverklap was er kermis .
Bissegem groeide en bloeide langs de Golden River.
Wij herkennen trouwens deze welstand in de namen van cafés
zoals La Couronne - 't Koningshof - Au Casino - Damier. Zonder
dan nog te spreken van de grote luxueuze herbergen zoals d'
Abdij en De Neerbeek waar Baron De Vinkt en andere rijkelui
zich heel goed thuis voelden. De vlassers kwamen maar al te
graag naar Bissegem om er commerce te doen.
Zou ons liedje 'Mèn ne kiè noar Bisseghem gewèst, met da
meiske die in heur deurgatje stoat' misschien daar zijn oorsprong hebben gevonden? "
P.V.

Printjes gemaakt ter verering van
O.L.V Troosteres der Bedrukten
anno 1903.

Postkaart van de herbergen d’Abdij en
Koningshof rond de eeuwwisseling.

De bevolking steeg zienderogen.
In 1882 telde Bissegem 989 inwoners en
in 1910 waren het er 2465. Ook het bouwen van de eerste Leiebrug in 1907-1909
en de aanleg van het goederenstation in
1912 waren het logische gevolg van die
welstand.
De devotie kende eveneens
hoogdagen.
Vooral toen onderpastoor Picavet het
zoek geraakte beeldje van O.L.V. Troosteres der Bedrukten kon terugkopen.
Het beeldje dat volgens de legende
(1812) zou hebben geweend, werd onder
een enorme volkstoeloop op 1 mei 1901
naar de nieuwe kerk gebracht en terug op
zijn voetstuk geplaatst. In de jaren die
daarop volgden werd telkens tijdens de
maand augustus een octave gevierd. Ons
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