HEEMKUNDIGE WERKGROEP BISSEGEM

Naar aanleiding van de
heraanleg van het kruispunt
Meensesteenweg,
Gullegemsestraat en
Heulsestraat is het ook
goed even terug te gaan in
de geschiedenis.
Nu zorgt dit knooppunt
voor een onoverkomelijk
verkeersprobleem.
Maar voor die
'Neerbeekhoek', zoals deze
anno 1900 werd vernoemd,
lag een heel belangrijke rol
in de evolutie van ons dorp
weggelegd.

Postkaart Rudy Dewilde

   Hameau Nederbeke - Gehucht de Neerbeek

DE NEERBEEKHOEK
We zouden ons eigenlijk al de
vraag kunnen stellen waarom
ons dorp eigenlijk Bissegem
heet. Misschien had het evengoed wel 'Nederbeke' kunnen heten. Hoeveel dorpsnamen in de regio eindigen niet
op 'beke'?
De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is
dat Bissegem eigenlijk al heel
oud is.
Net als vele dorpen in onze
regio werden ook hier archeologische vondsten gedaan
waaruit kan afgeleid worden
dat er hier in Bissegem 3000j.
vóór Christus, pakweg 5000
jaar geleden, al bewoning was.
Het grote verschil met onze
buurgemeenten is dat er hier
in Bissegem al heel vroeg
sprake was van een kerk of
bidplaats. Dit kerkje met daarrond een kleine nederzetting
bevond zich op de kunstmatige hoogte gevormd in de
hoek van de Leie en de monding van de Neerbeek.
Het toenmalige kerkje waarvan het bouwjaar nogal omstreden is (814-847-of 848,
gesneden in een oude balk
van het kerkje), stond waar
zich nu het kerkhof bevindt. In
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zijn parochieboek van 1858
schreef Kanunnik Tanghe dat
het Bissegemse kerkje wel
eens tot een van de oudste
van West-Vlaanderen zou kunnen behoren... Wel hebben
wij de zekerheid dat Bissegem
al een bidplaats had in 1103.
De Leie was toen reeds beter
bevaarbaar en door de betere
stroming was de waterafvoer
efficiënter. Geleidelijk aan zou
het moerasgebied verminderen wat mogelijkheden bood
voor het bouwen van meer
huisjes en de bouw van een
kerkje kan verantwoorden.
Daarenboven was de Leie er
op haar smalst door de bocht
die ze maakte rond die kleine
heuvel, ideaal voor een oversteekplaats.
Het ontstaan van Bissegem
dicht bij de Leie is dus volkomen logisch. Maar naarmate
ons dorp verder zou evolueren zou de dorpskern zich
geleidelijk richting Meensesteenweg verplaatsen.
De Neerbeek die ergens ontspringt tussen Wevelgem en
Moorsele en zich door onze
gemeente kronkelt, moet je je
toen voorstellen als een tien-

tallen meters brede waterloop, die zelfs bevaarbaar
was. Teksten uit 1394 vermelden dat de Heer van Wevelgem de beek gebruikte als
vaarweg tijdens het hoogwaterseizoen. Aan het kruispunt
met de “Herstraete” (1450)
ter hoogte van de Kreun,
moeten de weggebruikers er
een overzet met boot of vlot
ter beschikking hebben gehad.
Net voor ze er de Neerbeek
overstaken konden ze nog
even uitrusten in de herberg
“De Neerbeek”, waarvan in
1590 reeds sprake is (toen
heette deze herberg nog “Ter
Petitsbeke”). Jaren later zou
die herberg nog aan belang
inwinnen. In 1779 was het er
'schepenhuys' en brouwde
men er zelf zijn eigen bier.
Ook de Meensesteenweg, in
1595 'Heerstraete', speelde
een cruciale rol in de evolutie
van ons dorp. Heerstraete
betekent eigenlijk ‘geschikte
weg voor het leger’. Het was
dan ook een weg die veelvuldig door het leger werd
gebruikt, met alle gevolgen
van dien. Daarenboven was
de Neerbeek het laatste
obstakel alvorens Kortrijk te

bereiken. Vanaf de 17de eeuw
logeerden hier met de regelmaat van de klok verscheidene legers. Soms verbleven
hier honderden militairen in
tentenkampen en vaak was de
Neerbeekvallei strijdtoneel
van gevechten die bijna altijd
met plunderingen gepaard
gingen. Dit zou zo voortduren
tot aan de Franse Revolutie.
Een van Napoleons generaals,
met dezelfde naam, werd hier
gewond aan zijn been bij
gevechten langs de Neerbeek
(15/09/1793).
Ook het feit dat de weg in
1713 al werd geplaveid wijst
op het grote belang van de
Meensesteenweg. De overzet
aan de Kreun was ondertussen al door een lange houten
brug vervangen. De eerste
vermeldingen
hieromtrent
dateren van 1656. Op de hoek
met de Heulsestraat 'de wegh
leedende van de Neerbeke
naar de lofschaart Herberge'
waar Kreatos zich nu bevindt
stond een andere herberg,
“De Mierendriesch” (1704).
Op de hoge berm aan de linkerzijde van de Meensesteenweg stond er in 1714 een
molen. 'Bisseghem Molen'.

Die molen stond langs een
smal pad dat de Meensesteenweg met de Heulsestraat verbond (kwam uit een
20-tal meter vóór bakkerij
Nick). Het molenhuis stond
langs de Meensesteenweg. In
de lager gelegen Neerbeekmeersen iets over Kava stond
de “Capelle te Neerbeke”
(1688). In 1699 werd die kapel
uitgebreid en kwam er de toestemming om jaarlijks 2 missen te doen.
Op de Ferrariskaarten (kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden 1771-1778) spreekt
men van "Hameau Nederbeke” 'gehucht Nederbeke'.
Met mondjesmaat kwamen er
huisjes bij in de Meensesteenweg en kwam de commerce op gang op de
Neerbeekhoek. Zo was er de
Smisse van F. De Lember waar
nu het Middenstandshuis
staat en net vóór de brug over
de Neerbeek, nu Fortis, kwam
de eerste Bissegemse bakkerij
van J. Soete. Op Bissegemplaats zelf stonden toen een

De Neerbeekhoek tot het huidig verkeersknooppunt zou
evolueren. Sedert onheugelijke tijden werd er in de Leie
vlas geroot. Vanaf 1800
gebeurde dit voornamelijk in
houten bakken, 'hekkens' in
de Leie. Na het mislukken van
de aardappel- en graanoogst
in Vlaanderen (1845-1850)
kende ons dorp enkele rampzalige jaren van hongersnood.
Maar Bissegem herpakte zich.
De vlasnijverheid groeide
zienderogen, en hierin speelde de rootkwaliteit van het
Leiewater van 'de Golden
River' een bepalende rol. De
bloeiperiode van de vlasnijverheid zorgde voor een
echte invasie van vlaswerkers
in ons dorp. Deze bevolkingsexplosie, Bissegem telde in
1882, 989 inwoners en in
1910, 2465 inwoners, zorgde
ervoor dat ook de Neerbeekhoek volledig werd dichtgebouwd.
Ons dorp behoorde toen tot
het centrum van de vlasnijver-

Er heerst een gezellige drukte op de Neerbeekhoek

vijftal lage huisjes, die verdwenen met de bouw van de
kerk en aanleg van de Plaats.
Wanneer we de eerste bevolkingsboeken raadplegen, zien
we die handelaars zienderogen toenemen langs de
'Steenweg' (benaming van de
Meensestenweg in 1826). Er is
een stroydecker, vlaskooper,
kloefkapper en waeghenmaecker, nog wat verder een
oleislaegher en kleermaecker.
En dan moest die enorme
bevolkingstoename ten gevolge van de vlasnijverheid
nog komen, de vlascultuur die
er mede voor zou zorgen dat

heid. En dat had grote gevolgen.
De spoorlijn Kortrijk-Wervik
werd aangelegd in 1852, met
de aanleg van de Gullegemsesteenweg tot gevolg.
De Gullegemsesteenweg is
bijgevolg een relatief jonge
straat die pas na veel discussie
werd aangelegd in 1872.
Misschien wel het begin van
het verkeersinfarct op de
Neerbeekhoek. Die Gullegemsesteenweg was echter
van het allergrootste belang
voor de vlashandelaars uit
Gullegem, net als de latere
aanleg van de tramlijn (1893),

het bouwen van de Leiebrug,
aanvangswerken (1907) en het
goederenstation (1912). Het
wegennet kreeg een volledige opknapbeurt. Straat na
straat werd onder handen
genomen en de Neerbeek bij
het kruispunt werd overkoepeld.
Gevolg van dit alles was dat
het openbaar leven in Bissegem, alhoewel het 2de kerkje
zich nog halverwege de Driekerkenstraat bevond (rechtover de H. Dewildestraat),
zich nu grotendeels rond dit
kruispunt ging gaan afspelen.
Dit is duidelijk te zien op de
postkaarten van net na de
eeuwwisseling.
In de Meensesteenweg bouwden de vlasserbazen riante
woningen, waartegen de kleine werkmanswoningen in de
achterbuurten schril afstaken.
Maar de vlassersbazen en
werknemers troffen elkaar wel
in de vele herbergen die in die
jaren als paddenstoelen uit de
grond rezen. (zie kaart 1 en 2)
Op de hoek met de Heulsestraat bevond zich de herberg
en toenmalig gemeentehuis
'Maison Communale'.
Daarnaast de hoge huizenrij
gebouwd in 1898 met Herberg 'De Vrede' en wat verder herberg 'De Voerman'.
Vervolgens ''t Zweerd en 't
Dambert'. Aan de rechterzijde, nu Kava, was 'Café à
l'Ours', de poort is die van de
smisse van Pieter Deleersnijder, wat verder herberg 'De
Klokke' en 'Au marchand de
Lin', 'De Zwaan', ‘De Volle
Maan', 'Den Eendracht' en zo
kunnen we maar doorgaan.
In het begin van de Heulsestraat links stond de vlas-

zwingelarij van Arthur Van
Nieuwenhuyse (schoorsteen
op kaart 3) en daarover de
herberg 'De Vinke'. Rechts
zien we nog net de hoek van
de Driekerkenstraat met het
huis van vlashandelaar Parmentier en de toen heel
brede herberg De Neerbeek.
Het waren de jaren dat de textielbarons vanuit het noorden
van Frankrijk naar de beurs in
Kortrijk kwamen (de buzze).
Ze bleven maar al te graag
overnachten in De Neerbeek
en de champagne vloeide rijkelijk. De heren sliepen boven
en de boevers bij hun paarden
in de stalling. Baske Stichelbout, toenmalig uitbater, had
enkele huwbare dochters en
hun gezelschap werd natuurlijk op prijs gesteld. Baron de
Vinkt en Baron de Bethune
waren er goede klanten. Ja...
La Belle Epoque in Bissegem!
Links zien wij herberg 'De
Kroone' waarvan de afbraak
onlangs voor zo veel commotie zorgde. En had men de
geschiedenis geraadpleegd,
dan had men kunnen achterhalen dat deze op pilonen
gebouwde herberg, werd
opgetrokken op de drassige
gronden van de Neerbeekvallei. Dan was men bij de
afbraakwerken vermoedelijk
wat behoedzamer te werk
gegaan. We zouden kunnen
stellen dat ‘De Kroone’ midden de Neerbeekmoerassen
stond. Enerzijds was er tussen
‘De Kroone’ en herberg ‘de
Russische Pony’, nu Beauty
Design, nog geen enkele
bewoning. Anderzijds kunnen
we hetzelfde zeggen van de
drassige grond van aan ‘De
vervolg op pagina 26
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Postkaart van de
Russische Poney uit 1911.
Postkaart Philippe Verschaete

Kroone’ tot tegenover de
Hoogwegel in de Gullegemstraat. Deze grond deed toen
wel dienst als vuilnisbelt.

wat verderop de vlasschuur
van Verbeke.
Links ook duidelijk het onbewoonde gedeelte.

Gentil Vandeginste, uiterst
rechts op de foto ging in
Rusland pony's aankopen, liet
die met de trein naar Bissegem overkomen om er handel
in te drijven.
Kinderen mochten dan helpen
om die van het station doorheen de Gullegemsesteenweg naar de Neerbeekmeersen te drijven.
Een pittig detail: de kinderen
vonden het leuk om die
pony's in de drassige gronden
te drijven. Dan moesten die
paardjes uit het moeras worden uitgesleurd en dat was
voor hen natuurlijk dolle pret!
De postkaart op blz. 22 (artikel Jules en Sproete) toont
ons de hoek van de Gullegemsesteenweg met rechts
'L'Avenir' en daarnaast herberg 'De Gulden Spore' en

Het waren mooie jaren rond
de eeuwwisseling. Misschien
wel de mooiste uit onze rijke
geschiedenis. Daarenboven
zag de toekomst er bijzonder
rooskleurig uit. Maar dat was
buiten de waard gerekend.
WO I zat er aan te komen.
Alleen al op de Neerbeekhoek werd het Huis Parmentier op de hoek van de
Driekerkenstraat,
Maison
Communale, en café L'Avenir
afgebroken. Voor de bezetter
was een gebouw afbreken
een fluitje van een cent. WO I
zou ons dorp danig verminken
dat het toch een hele tijd zou
duren om de Neerbeekhoek
in zijn glorie te herstellen. 
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