BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

   Wie herinnert er zich nog

De Koninklijke fanfare De
Voor de jongste lezers van 't Minneke
zal het al van horen vertellen zijn.
Ikzelf herinner het mij nog al te goed.
Vele jaren was ik actief lid van de fanfare,
ben niettegenstaande minder goede ervaringen
toch altijd fan gebleven en mijn verzameling over
deze muziekvereniging blijven aanvullen.
Tijd om er mee naar buiten te komen.

Die herinneringen werden onlangs terug aangewakkerd toen
Bernard Vandoorne, een van de weinige overblijvenden van de
fanfare, me opbelde. Men zou de grote kuis doen in Het
Koningshof. Inderdaad ook Rik had mij al ingelicht, dat ze graag
wilden af zijn van het materiaal van de fanfare De Leiegalm dat
zich daar nog bevond.
Toen in 1982 de fanfare, de oude herberg De Neerbeek ruilde
met lokaal Het Koningshof werd in de garage een deel ingericht
als materiaalkot. Al die jaren mocht de fanfare gratis gebruik
maken van die ruimte. Maar nu De Leiegalm al enige jaren
amper nog actief is, wil men graag die plaats voor ander doeleinden gebruiken. Nogal logisch.
Er werd afgesproken met Bernard om te zien wat nog te redden
viel. De instrumenten en kostbaarste stukken waren al verdwenen, terwijl de vlaggen een veilig onderkomen hebben gevonden bij de laatste voorzitter van De Leiegalm Eugène Wyseur.
Bleven nog een massa muziekpartituren en wat 'rommel' over.
Maar wat voor de ene rommel is, kan voor iemand anders toch
een waarde hebben. Er werd een poging ondernomen om die
partituren bij de Bissegemse muziekverenigingen onder te brengen wat gedeeltelijk lukte.
Alle recente muziekstukken werden door Die Lustigen Freunde
geadopteerd.
De oude muziekpartituren - sommige
dateren van vóór WO I - een 15-tal bananendozen, vol heb ik dan maar mee
genomen naar mijn magazijn, een oude
vlasschuur in de Hoogweg, waar al wat
meer oude Bissegemse attributen zijn
opgeslagen.
Ook enkele oude diploma's, foto's en
wimpels werden meegenomen. De merkwaardigste vondst was echter de schouderband waarop de door de jaren ontvangen medailles zijn bevestigd. Ooit
hingen die aan de vlaggenstok. Toch blij
deze oude medailles van het containerpark te hebben gered. Herinneringen
zoals bijvoorbeeld die aan de Wereldtentoonstelling van Gent in 1913, horen
daar niet thuis vind ik.
Maar nu terug naar het mooie verhaal van
die ooit zo bloeiende muziekvereniging.
De moeite waard om volgen.
Diverse medailles
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Fanfare De Leiegalm, uitstap naar De Kluis anno 1907

Deel één
Het ontstaan van de fanfare de Leiegalm situeert zich rond de
eeuwwisseling, meerbepaald in 1907.
In de grote steden sprak men van La Belle Epoque. In Bissegem
waren het gewoon mooie tijden. De Vlasnijverheid draaide op
volle toeren. Er werd vooral hard gewerkt en langzaam maar
zeker kwam ook het verenigingsleven op gang. Wie veel werkt,
moet nu eenmaal ook kunnen ontspannen. In de vele herbergen
ontstonden allerhande verenigingen. Pijpenclubs, kaarterclubs,
vogelpikclubs, bolderclubs... De duivenmelkers en de vinkeniers
verenigden zich. Er werd een véloclub gesticht en overal ontstonden nu ook muziekmaatschappijen. Ernest Claes schreef er
zelfs een boekje over. In 'De fanfare De Sint Jansvrienden'
hekelt hij op schitterende wijze het opstarten en de belevenissen van de muziekvereniging in Zichem.
Bij onze buren in Gullegem en Wevelgem was er al een muziek.
Marke en Bissegem zouden hun fanfare in 1907 boven de doopfont houden.
Het ontstaan van deze ooit flamboyante vereniging werd
beschreven door Cyriel Dekijvere ter gelegenheid van het 50jarig jubileum (1957). Cyriel was er van in den beginne bij. Hij
was vlashandelaar, lid van de Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaen, geen onaardig muzikant en had blijkbaar ook een vlotte
pen.
De Gemeente Bissegem
Met zijn amper tweeduizend inwoners ten jare 1907, aan de
boorden van de Leie; ja, de Leie, die de Engelse vlaskopers en
spinners kwamen bezoeken in groep, met hun prachtig uitgedoste dames. In een lange rij auto’s doorkruisten zij hier de
Leiestreek; de bewerking van vlas was het voorwerp hunner
belangstelling. In hun doortocht in de gemeente wierpen zij
pennys en shillingen op de straatstenen te rapen; zo toonden zij
hier, dat ook zij door het vlasbedrijf goede winsten maakten.
Het was alsdan, dat zij de Leie de “Golden River” noemden.
Het vlasbedrijf maakte van Bissegem in de opeenvolgende jaren
een bloeiende en groeiende gemeente. Elektrische verlichting

Leiegalm
en drijfkracht waren er nog niet, banen,
huizen, ook de vlasfabrieken, schuren en
magazijnen waren nog steeds met petroleumlampen verlicht, en toch ging alles goed
vooruit; ieder inwoner vond werk en winst
in de gemeente, dan kwam de elektrische
leiding, die natuurlijk grote vooruitgang
bracht in de vlasindustrie.
Een vlaskoper, hier nog weinig gekend had
in vorige jaren reeds meermalen Bissegem
bezocht voor de aankoop van vlas; door
zijn omgang met de toenmalige botenkopers en vlasfabrikanten, en de handel die
intussen met hem tot stand kwam, bracht
hem tot het besluit naar Bissegem te
komen wonen.
Het was de heer Gustaaf Bruneel, die zich
in 1905 met vrouw en kinders hier kwam
vestigen in “d’Abdij” op de Dorpsplaats.
Een samenkomst van Vlassers en
Neringdoeners der gemeente werd belegd iedere week de
dinsdagavond in “d’Abdij”. Per toeval werd er over muziek
gesproken; de heer Gustaaf Bruneel, een geboren muzikant,
sprak enige zijner vrienden aan, voor het stichten van een
muziekmaatschappij. Nog een paar vergaderingen en een overeenkomst was gesloten. De heer Gustaaf Bruneel zou zich gelasten met de opleiding der muziekanten. Geld werd ingezameld,
en muziekinstrumenten aangekocht. Het bestuur werd samengesteld als volgt:
Stichter en muziekmeester: Gustaaf Bruneel
Medestichters: Theodore Dumortier,
voorzitter; Achille Vansteenkiste, ondervoorzitter; Camille Huysentruyt, schatbewaarder; Emile d’Artois, geheimschrijver.
Raadsleden: Emile Ameye, Pieter Dekijvere, Henri Vandoorne, Jules Hooghe,
Jules Baeckelandt, Constant Verschaete,
Henri Veys.
In het voorjaar 1907 was de muziekmaatschappij dus gesticht en is kort nadien in
het “Staatsblad” verschenen.
Later werden ook nog als bijkomende raadsleden gekozen:
Constant Vermeersch, Emile Dumon, Dr Cyrille Dumortier,
Henri Coolsaet, Jozef Stichelbout, Polydore Maertens en
Emile Mortier.
Dadelijk heeft de muziekmeester aangevangen met het geven
van muzieklessen aan jonge krachten, die zich talrijk kwamen
aanbieden. Na enige repetities kwamen een achttal muziekanten, die hun instrument als eigendom hadden en de muziekkunst reeds tal van jaren behartigden, zich in de rangen voegen;
hiermede was de “Chef” in zijn nopjes, en dacht reeds aan een
uitstapje.
Een ereprijs als veefokker toegekend aan medestichter heer
Henri Veys, deed van de gelegenheid gebruik maken hem een
serenade te brengen, die weergalmde uit de Leiemeersen. In
gepaste woorden bracht de welbespraakte Chef hulde aan boer
Veys. Het was ook hier dat de Chef in zijn rede de naam gaf aan
de muziekmaatschappij.

“Fanfare De Leiegalm”
Bestuursleden en muzikanten betuigden hun instemming met
toejuichingen en handgeklap. Dit werd gezegeld met een paar
glazen beste bruin bier, aangeboden door boer Veys in het
“Oud Gemeentehuis” aan de Leie, met een stapmarsch ging het
terug naar lokaal “d’Abdij”. Zo eindigde in blijde stemming de
eerste “sortie”.
Daarbij bleef het niet: weinig later werd een uitstap in char-àbancs belegd naar de Kluisberg. Op nevenaande foto, die de
groep deelnemers uitmaakt, bemerkt men de flinke groep
muziekanten met kepi en omringd door bestuursleden, ook het
nieuw gewijde vaandel prijkt in hun midden.
Ook nog het jaar der stichting werd het St-Céciliafeest gevierd
zoals heden nog de feestdag van de beschermelinge der muziekanten gevierd wordt.
De fanfare De Leiegalm was eigenlijk een product van de bloeiende vlasnijverheid in Bissegem. Veel van de genoemde bestuursleden kwamen uit begoede vlassersfamilies of behoorden tot de
notabelen van het dorp. Op de foto bij hun uitstap naar de Kluisberg zie je met strohoed de fiere bestuursleden pronken met
hun fanfare.
Aan middelen had de fanfare geen tekort. Gelukkig maar want
het opstarten van een muziekmaatschappij was nu eenmaal niet
goedkoop. Denk maar aan de vele muziekinstrumenten die
moesten worden aangekocht. In 1908 stapte de Fanfare De
Leiegalm mee op in de processie en ter gelegenheid van
Bissegem Kermis gaven ze op de kiosk op Bissegemplaats hun
eerste muziekconcert ten beste. Op 14/10/1908 met de inhuldiging van Pastoor Dierick, namen ze deel aan de fakkeltocht
langs de Kortrijksesteenweg, nu Meensesteenweg.
Zowel de familie Dekijvere als de familie Verschaete, hadden
een ruim aandeel in de eerste levensjaren van de fanfare.
Bij de familie Dekijvere hadden wij Gaston (speelde piston),
Cyriel (tuba), Arthur (trompet), Remi (bugel), Hilaire (trombone)
en Pieter was bestuurslid. De familie Verschaete die al aan de
basis lag van het ontstaan van het muziek van Gullegem was ook
hier in Bissegem actief. Georges (speelde bugel), Sam (trombone), Richard (tuba) en Constant die in Bissegem woonde, was
bestuurslid. Toen in 1909 Gomaar Vandorpe tot onderwijzer
werd benoemd, was ook hij met zijn bariton onmiddellijk van de
partij. Hij werd gevraagd om muzieklessen te geven, wat hij met
volle overgave deed. Hetzelfde jaar werden grootse muziekfeesten georganiseerd met verschillende muziekmaatschappijen uit
P.V.
het omliggende.
Uit de Gulden Spore:
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