HET LEVEN ZOALS HET WAS...

 Eventjes terug in de tijd...

Het MATIGHEIDSGENOOTSCHAP
van Bissegem
Een eeuw loopt ten einde, de volgende breekt aan. Het is
een tijd van enorme tegenstellingen, vooral op sociaal vlak.
Nooit leefden de rijken in zoveel weelde; daartegenover was
de ellende van de arbeiders en boeren ook nooit zo diep.
De vlasnijverheid kende zijn absolute hoogtepunt en de
Bissegems vlassersbazen leefden in een ongekende rijkdom. De
prachtige herenhuizen rezen als paddenstoelen uit de grond.
Maar in schril contrast stond de ellende van de lagere klasse. Die
armoede en de aard van het werk gaven aanleiding tot veelvuldig drankgebruik. ’s Zondags zochten de mannen elkaar op in
de herbergen. Daar was het pinten drinken en plezier maken,
want thuis was er veelal honger en kinderlast. Vaak dronken ze
de hele dag door. De maandag gingen ze dan hun nadorst lessen en bleven ook al eens de hele dag aan de tapkast hangen.
Het was de glorietijd van de cafés. De herbergiers speelden
daar handig op in (bvb. maandagpint) en de brouwers zagen het
maar al te graag gebeuren.
De Staat waarschuwde voor de ernstige alcoholproblemen.

Een voorbeeld hiervan is de tekst op de achterzijde van de
door de staat gesteunde spaarboekjes van de “Algemeene
Spaar- en Lijfrentekas”.

Ook de pers werkte
mee, zoals in het artikeltje in “De Gulden Spore”
van 27/08/1904.

Inderdaad, herbergen bij de vleet in Bissegem en dat natuurlijk
tot groot ongenoegen van de pastoor.
Hier en daar ontstonden verenigingen die zich richtten tegen
het overmatige alcoholgebruik. Zo ook in Bissegem. In oktober
1896 stichtte Hendrik Dewilde "de schoolbond tegen het
alcoolisme", het “Matigheidsgenootschap der knechten van
Bisseghem”.
Hendrik Dewilde was sedert 1892 het nieuwe schoolhoofd en
sedert 1896 had Bissegem ook zijn nieuwe school in de Hendrik
Dewildestraat.
Geen klein bier deze vereniging. Wij geven u even de regels
ervan mee op de volgende pagina 16.
Uit briefwisseling met zijn collega van Heestert kunnen wij
hier nog het volgende aan toevoegen:
Die 10 centiemen door de werkelijke leden te betalen, is “enkel
op papier” om subsidie van de staat te kunnen verkrijgen (een
klein leugentje om bestwil).
Bij ziekte of onpasselijkheid mag wel een uitzondering gemaakt
worden op het gebruik van sterke dranken. Zoete dranken worden ook al eens toegelaten, verwijzend naar een geval van 2
jonge velorijders die “bezweet zijnde een glas bier hadden
vervolg op pagina 16
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gedronken en een verhitting hebben gekregen… een glas zoeten zou dat verholpen hebben”.
Wie zijn woord niet nakwam, werd van alle voordelen beroofd.
Na de belofte “krachtiger van wil” te zijn mocht men terug toetreden, maar dan viel men wel buiten “de prijzen van aanmoedigingen”.
Bij een “tweede hervalling” werd men definitief uitgesloten.
Er wordt ook aangeraden toe te treden tot de hoofdbond in
Brugge.
Tot slot veel lovende woorden voor Hendrik Dewilde en een
kleine hint dat:
“een matigheidsgenootschap voor volwassenen in Bissegem
van onschatbare diensten zou zijn en de onfeilbare verzekering
tot het welgelukken van de maatschappij”…

 KON. ST-OMAARS MANNENKOOR
viert jubileum met een generatie-overschrijdend Gloria!
Het Kon. St-Omaars Mannenkoor Bissegem, viert dit jaar zijn
55ste verjaardag. En zoals het hoort, moet zoiets gevierd worden. De heren zijn in topvorm en samen met dirigent Geert De
Praetere zijn ze al enkele maanden druk aan het repeteren aan
een kerstprogramma dat jong en oud zal bekoren. Meer nog,
naar aanleiding van deze verjaardag, willen zij des te meer de
vreugde van het zingen in de verf zetten. Dit zal gebeuren op
zondag 22 december 2013 om 18u30 tot 21u in de SintAudomaruskerk van Bissegem!
Het ‘Bissegems Mannenkoor’ bestaat uit leden van +40. Dit is
ongeveer in de lijn van de meeste koren die ervoor kiezen om met
een uitdagend en klassiek repertoire aan het werk te gaan. Maar
dat het toch anders kan, zal blijken op 22 december.
Kinderkoor Bissegem
Eerst en vooral nodigen de heren de jongste generatie uit op het
podium. De kinderen van de basisschool vormen een kinderkoor
onder leiding van Ellen Droesaert. Met hart en ziel zullen zij enkele kerstliederen laten horen. Zij zullen bovendien de kans krijgen
om met een professioneel strijkorkestje te kunnen samenwerken.
Voor kinderen een zeer betekenisvolle ervaring die ze niet snel zullen vergeten.
Reünie Jongerenkoor Bissegem

Of dat er ooit is gekomen, weten we voorlopig niet. Wel vinden
we in het ledenboek de namen van 96 jongeren die zich tussen
1896 en 1903 bij het matigheidsgenootschap van Bissegem
hadden ingeschreven. 
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Sommige
nieuwBissegemnaren zullen het misschien
niet weten, en anderen zijn het misschien
even vergeten. Maar
tussen 1996 en 2001
was er al eens enorme opstoot van
muziek- en koorleven in onze goede gemeente. Onder impuls van,
misschien niet toevallig, Geert De Praetere, werd toen het
Kinderkoor opgericht. Dit werd een succes. Enkele jaren later, bij
de doorstroming naar het middelbaar, ontstond nog een tweede
koor: het Jongerenkoor Bissegem. Bijgestaan door een team
ouders en voorzitster Lieve Muylle, zorgde Geert De Praetere voor
enkele memorabele en muzikaal hoogstaande gebeurtenissen op
ons dorpsplein, de kerk zat steeds vol. Zij brachten John Rutter,
A.L Webber, Benjamin Britten, Gabriel Fauré en zoveel meer.
Naar aanleiding van deze mooie herinneringen, zijn we op zoek
gegaan naar de leden van weleer en zonder veel moeite zijn we
erin geslaagd om de groep weer samen te krijgen. We spreken
ondertussen over twintigers en dertigers, aan het werk, met kinderen, jobs, uitgeweken naar andere steden of provincies of net niet.
Sommigen zijn tien jaar niet meer aan het zingen geweest, anderen hebben een ander koor gevonden, nog anderen zijn in het professionele circuit terechtgekomen. Een ding bindt hen: een onvergetelijke herinnering, een onbetaalbare muzikale opvoeding, allemaal hier in Bissegem. De eerste bijeenkomst was al in augustus
en de aanwezigen kunnen getuigen dat de eerste klanken na ruim
12 jaar voor kippenvel hebben gezorgd in de repetitieruimte. Zij
zullen garant staan voor een kwalitatief reunie-concertje.
The Chamber Players en Astrid Stockman
Om het geheel nog wat extra glans te geven, nodigt het Kon. StOmaars Mannenkoor het professionele strijkkwartet van The
Chamber Players Kortrijk uit. Een professioneel ensemble dat van
eigen bodem is. Sinds 2012 zijn ze werkzaam in het circuit en ze
mochten al spelen op het Festival Van Vlaanderen en werden uitgezonden op Radio Klara (www.vonder.be/thechamberplayers).
Er wordt ook wat solozang voorzien. Twee oudgedienden van het
Jongerenkoor zijn de semi-professionele tot professionele toer
opgegaan. Pieter De Praetere en Astrid Stockman zullen onder

