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.
Na de oorlog zou de
Leiegalm niet meer als
enige muziekvereniging
in Bissegem door het
leven gaan.
We breiden onze rubriek
uit en laten nu ook
die andere verenigingen
hun verhaal vertellen.
De Leiegalm kende onder Meester Verthé een eerste periode
van hoogconjunctuur met hun eerste successen in muziektornooien, maar die werd bruusk afgebroken door de tweede
wereldoorlog.
Tijdens de rustigere oorlogsdagen kon de Leiegalm nog verder
repeteren en werden ook nog jongeren opgeleid. Dit weten we
uit een aanvraag van november 1943 aan het schepencollege:
“ten einde de onkosten te dekken voor het aanleren van 35
jongelingen”.
Optredens beperkten zich tot het
opluisteren van enkele begrafenissen.
Een van de weinige keren dat door
de bezetter toestemming werd
gegeven om een stoet te laten uitgaan, was voor een huldebetoon aan
E. H. Delvael. Op 6 februari 1944
werd hij gehuldigd voor 50 jaar priester en 25 jaar pastoor te Bissegem.
Er werd een Jubelstoet ingericht en
de fanfare De Leiegalm vierde mee.
Op het avondfeest op het Kerkplein
gaf De Leiegalm een concert ten
beste.
BIDPRENTJE VOOR 50 JAAR PRIESTERSCHAP VAN
E.H. DELVAEL

Uit de keuze van de muziekstukken kunnen we afleiden dat de
fanfare toen toch een behoorlijk niveau haalde. Bovendien was
het ook een gewaagd programma voor tijdens de bezetting.
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DE CRISISJAREN NET VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG WAREN VOOR HARMONIE
JONG EN MOEDIG MOEILIJKE JAREN. NIET MAKKELIJK OM HET LEDENAANTAL OP TE
DRIJVEN EN OOK FINANCIEEL GING HET NIET ECHT VOOR DE WIND.
MAAR DE PIONIERS LIETEN DAT NIET AAN HUN HART KOMEN EN BOERDEN VERDER.
HIER HEBBEN ZE PLAATS GENOMEN OP EEN VRACHTWAGEN VOOR EEN OF ANDERE
HULDIGING. WE HERKENNEN DERDE VAN LINKS NESTOR DE BACKERE, MET TUBA
HILAIRE COUSSEMENT, BUGEL MAURICE ROLLEZ, STAANDE RECHTS PASCAL DEWILDE.

Met “Les airs du Poilu” brachten ze een potpourri van liederen
van de geallieerden uit de eerste wereldoorlog.
Enkele dagen later werd de Fanfare echter in droefheid gedompeld. Op 14 februari 1944 overleed Remi Dekijvere. Van in zijn
prilste jeugd prijkte hij mee aan het hoofd van de fanfare. Waarschijnlijk een van de meest verdienstelijke leden ooit (37 jaar lid).
Als bestuurslid en onderbestuurder van de vereniging was hij er
in alle omstandigheden om waar nodig bij te springen.
Bovendien mocht ter gelegenheid van zijn begrafenis voor het
eerst binnenin de kerk de plechtigheid worden opgeluisterd.
Daags voordien had men ook al op de begrafenis van erelid,
boer Veys, gespeeld.
Zo liep de tweede wereldoorlog op zijn einde. Jammer genoeg
zouden die laatste maanden tot de meest sombere uit de
Bissegemse geschiedenis horen. Met als hoogtepunt de bombardementen op 21 juli 1944 waar maar liefst 29 dodelijke
slachtoffers vielen.
Het was bij een van die vele bombardementen op Kortrijk dat
muziekhandel Callens werd getroffen en verschillende instrumenten van onder het puin werden opgedolven. M. Dekijvere,
Emile Dumon en J. Van Wijnsberghe gingen erheen en voor
1000 fr. werden 5 instrumenten aangekocht. Een piston, bugel,
alto, bariton en tuba zouden na herstelling nog vele jaren hun
diensten bewijzen. 'Zo hebt elk nadeel ook wel zijn voordeel'.
Opluchting als in september 1944 Bissegem door de Engelsen

SCHIETEKATTE IN ACTIE IN
DE MEENSESTEENWEG

wordt bevrijd. Maar toch zou men nog tot in mei 1945 moeten
wachten voordat de oorlog definitief voorbij was. Pas dan kwam
de feestvreugde echt op gang. De mensen gingen werkelijk uit
de bol. Er volgden verkleedpartijen en Schietekatte haalde zijn
fiets van op zolder naar beneden. Ook De Leiegalm vierde mee.

en een gewestelijke oefening op het Vlaswaagplein. De Leiegalm was erbij en zorgde voor de muzikale noot. Op de foto
defileren onze bandweermannen met hun materiaal. Op de achtergrond speelt de fanfare een deuntje.
MEESTER VERTHÉ

Bij Jong en Moedig kwam men tot de aangename vaststelling
dat geen enkele muzikant het leven had verloren in de wereldbrand. Daarenboven waren de instrumenten goed bewaard
gebleven. Getekend door de zware slagen tijdens de oorlog
duurde het toch een hele tijd alvorens men tot het besef kwam
dat de harmonie weer op gang moest gebracht worden. En die
opgang was al even lastig als de stichting.

DE LEIEGALM MET LINKS HET MIDDENSTANDHUIS

De Leiegalm had ondertussen al weer de draad opgenomen.
De foto hierboven dateert van 1946 en is genomen in het begin
van de Kerkstraat ter gelegenheid van de processie.
Op zondag 28 juli 1946 loopt de fanfare mee in de stoet ter
gelegenheid van het eeuwfeest van de Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia van Lauwe.

Op 1 augustus 1946 heeft de opening plaats van het nieuwe
brandweerarsenaal. Let wel, het gaat hier om het vorige arsenaal: een houten barak gerecupereerd van het barakkenkamp in
de Driekerkenstraat, waarrond de gebroeders Hoste een muur
hadden gebouwd. Dit ging wel gepaard met grote festiviteiten

In 1947 diende men op zoek te gaan
naar een nieuwe dirigent. Meester
Verthé was een jaartje ouder geworden
en moest zijn activiteiten staken.
Speurders die de belangen van de
Leiegalm behartigden hadden de
muziekmeester Leopold Maertens uit
Kuurne reeds in actie gezien. Hij had de
prijs van uitmuntendheid aan het
Koninklijk Muziekconcervatorium te
Brussel bekomen en scheen hier de
gewenste leider te zijn. Zo werd
Leopold Maertens de nieuwe “Chef” van de Leiegalm. Onder
zijn leiding zou de Leiegalm uitgroeien tot één van de meest
gerenommeerde fanfares uit de streek. Meteen verpandde hij
alle muzikale harten toen hij aan de offerandegang van de mis
op het St.-Ceciliafeest het “Largo” van Händel op trombone liet
horen, aan het orgel begeleid door E.H. Wilfried Parret.
Na de stichting van de Muziekbond van West-Vlaanderen, werden Provinciale muziekwedstrijden voor fanfares ingericht. De
“Chef” legde er zich op toe om hieraan deel te nemen.
Bij Jong en Moedig werd na zoeken en overleg het dirigeerstokje overgedragen aan de heer Jozef Verhaeghe. Onder voorzitterschap van de heer Jozef D'haene kwam er stilaan weer
leven in het korps, bij zover dat ook de Harmonie het in 1947
aandurfde mede te dingen in de Provinciale Wedstrijd van WestVlaanderen in 3de afdeling. Voor de eerste maal in competitie
en dat verliep zeker niet slecht: er werd 73% van de punten
behaald. G
P.V.
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