BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

■ ■ ■ Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
In de vorige edities hadden wij het over het ontstaan
van de fanfare ‘De Leiegalm’ en hun successen van de
beginjaren, die jammer genoeg door de
eerste wereldoorlog werden onderbroken.
Maar net als ons dorp werkte ook ‘De Leiegalm’
aan zijn wederopbouw.
Een belangrijke figuur in die naoorlogse periode was
Meester Gomar. We zullen hem ook nog later in
het muziekleven van Bissegem zien opduiken.
Na de oorlog zou de Leiegalm niet meer als
enige muziekvereniging in Bissegem door het leven gaan.
Vandaar dat we onze rubriek gaan uitbreiden en ook die
andere verenigingen hun verhaal vertellen.

Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog was in de schoot van
het A.C.W. een turnclub gesticht genaamd 'Nooit tevreden'. Ze
hadden hun lokaal in het Christen Werkersverbond (De Gilde).
Zoals de meeste turnclubs uit die tijd, beschikte ook onze
Bissegemse turnclub over klaroenspelers en trommelaars. Uit
die turnclub zou later de Harmonie ‘Jong maar Moedig’ ontstaan.
Wij zijn in het bezit van 2 heel onduidelijke foto's van die vereniging. Als we de foto's nader bekijken merken we echter dat het
eigenlijk over twee verschillende groepen gaat. Waren er dan
een groep jongeren en een groep volwassenen? We hebben er
het raden naar en gaan daar zeker naar op zoek. Feit is dat ze
dan toch al in een mooi uniform zaten. Je moet weten dat zowel
de fanfare ‘De Leiegalm’ en ‘Jong en Moedig’ pas een eerste
uniform kregen rond de 50-er jaren.
Na de teloorgang van de turnclub, namen in 1925 enkele mannen, waaronder Henri De Backere, die later burgemeester van
Bissegem zou worden en Omer Pottie het initiatief enkele mannen te verzamelen om notenleer aan te leren.
Achttien jonge mannen - waaronder André De Backere (17
jaar), ook een toekomstige burgemeester, zijn jongere broer
Nestor (14j), Albert Herregodts en Remi Vanhoutte - boden
zich aan. Korte tijd later zou ook nog de jongere broer Robert
De Backere het gezelschap vervoegen. Er werd beroep gedaan
op dhr. Alberick Grymonprez uit Sint-Eloois-Winkel om de leiding op zich te nemen. Het jaar daarop werden de eerste instrumenten overhandigd aan de leerlingen en op 1 juli 1926 werd
de Harmonie officieel opgericht. Jozef Folens werd de eerste
voorzitter en Cyriel Dedeurwaerder ere-voorzitter. Een eerste
uitstap naar O.-L.-Vrouw van Dadizele werd een echte meevaller. Een jaar na hun eerste uitstap kwam Antwerpen aan de
beurt. Daar werd deelgenomen aan het groot K.A.J.-Congres.

FOTO TOONT ONS ‘JONG MAAR MOEDIG’ IN 1931
VLNR ONDER: ROBERT LECOUTERE, ROBERT DE BACKERE, ALBERT VANWOLLEGEM EN
ELI LAPERRE
VLNR 2DE RIJ: GEORGES VANHOUTTE, URBAIN DECUYPERE, ROBERT VANDENABEELE,
HILAIRE RIGOLE, JEROME VANHOUTTE EN HENRI WITTEBOLLE
VLNR 3DE RIJ: DANIEL VANDEGHINSTE, ALBERIC WITTEBOLLE, REMI VANHOUTTE,
ALBERIC GRYMONPREZ (CHEF).
VLNR 4DE RIJ (BOVEN): ALBERT DERMAUX, AUGUST DECANIERE, DANIEL HAEMERS,
ALBERT HERREGODTS, JULES OPSOMER EN EMILE DERMAUX.

Ondertussen werd van start gegaan met een nieuwe groep
solfège-leerlingen.
Meer en meer sympathisanten kwamen de pioniers vervoegen,
maar de crisis in de 30-er jaren maakte het de harmonie financi-

den.
Op 25 juni 1933 wordt Henri De Backere als Burgemeester in
Bissegem aangesteld. Beide muzieken stappen nu mee op in de
stoet. Zie de foto's genomen in de Kortrijksesteenweg.
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eel zeker niet gemakkelijk. Daarenboven was er die eeuwige
concurrentie met de fanfare ‘De Leiegalm’. We kunnen daar nu
eenmaal niet omheen. ‘De Leiegalm’ ontstaan uit de rijke vlassersbazen en ‘Jong en moedig’ ontsproten uit de arbeidersklasse. Twee handen op één buik zou het nooit worden. We zouden
werkelijk moeten wachten tot in de 90-er jaren alvorens deze
twee muziekverenigingen samen door de zelfde deur konden.
Telkens er mogelijkheid tot toenadering kwam, was er altijd wel
iemand van de oudere generatie die door een of andere stomme opmerking roet in het eten strooide.
Ook voor ‘De Leiegalm’ voor wie het in
die jaren voor de wind
ging - kijk maar naar
het programma ter
gelegenheid van het
eeuwfeest op 18 mei
1930 - zou het eventjes
aanpassen
worden.
Langzaam maar zeker
zouden ze naast zich de
aanwezigheid van een
tweede muziek in
Bissegem moeten dul-

Wevelgem. De Fanfare kende onder zijn leiding wel even een
dipje maar niet voor lang.
In 1935 werd de leiding overgenomen door Meester Verthé
eveneens uit Wevelgem. Hij was ook nog dirigent van Harmonie
‘De Eendracht’ uit Wevelgem. Arthur Lecoutere, vele jaren
muzikant van ‘De Leiegalm’, vertelde dat de dirigent op het laatste van zijn loopbaan hardhorig begon te worden, maar durfde
maar eens een valse noot te blazen… Gegarandeerd dat hij het
had gehoord.
Na zijn huwelijk kwam in 1935 Jerôme Vanwijnsberghe in
Bissegem wonen. Hij zou zich gedurende vele jaren verdienstelijk maken voor de opleiding van jonge muzikanten. Onder
meester Verthé wordt ook voor het eerst deel genomen aan
muziektornooien.
In 1939 nam de fanfare deel aan een tornooi voor de provinciale jury en werd in tweede afdeling geklasseerd.

Maar dan kwam de tweede wereldoorlog en was er nog
weinig reden om veel te feesten.
P.V.

FOTO 1
‘JONG MAAR MOEDIG’ MET
ALS VAANDELDRAGER DORNY, EN MET DE BOLHOED
ROBERT VANDENABEELE

OPROEP!
Mocht iemand van bepaalde foto’s meer weten te vertellen
of nog iemand herkennen, dan mag je altijd even contact
opnemen met Ph. Verschaete 0476/536945.
Alle info kan ons verder helpen in onze zoektocht naar
Bissegem Vroeger.

FOTO 2
‘DE LEIEGALM’ MET RECHTS
TROMMELAAR CYRIEL VANWOLLEGEM, ERACHTER IN
MILITAIR ROMAIN VEYS,
LINKS ERVAN JULES VANAERDE EN WAT VERDER
GASTON MESTDAGH. DE
TROMMELAAR LINKS IS VERMOEDELIJK BERKE LECOUTERE MET ACHTER HEM IN
BRANDWEERUNIFORM
JOZEF PICAVET.

Ook de jaarlijkse uitstap ter gelegenheid van de 11 novemberviering
zou vanaf nu, eens door de ene en dan eens door de andere muziekmaatschappij worden opgeluisterd.

1933 was ook het jaar dat Meester Gomar afscheid nam van de fanfare ‘De Leiegalm’. Hij werd opgevolgd door Gaston Vuylsteke, koster te
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