BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem
Wij waren gekomen in 1952,
maar zijn in onze vorige artikels het Bissegems koor uit
het oog verloren.

Wanneer het koor ontstond is
onduidelijk maar in 1919 was
er reeds een mannenkoor.
Normale zaak toen want het
doksaal was verboden terrein
voor de vrouwen. Weliswaar
een koor zonder naam.
Onder Pastoor Delvael (vanaf
1933) kwam er een beetje
meer structuur en kwam het
koor onder leiding te staan
van Meester Gomaar. Wij
kwamen hem ook al tegen als
dirigent van de Fanfare de
Leiegalm.
Na WO II kreeg het koor voor
het eerst een vaste vorm. Dit
vooral onder impuls van
onderpastoor E.H. Wilfried
Parret waar wij het ook eerder
al over hadden.
TONEELKRING 'DE MERELKENS' NA DE
OPVOERING VAN DE OPERETTE 'HOGER
OP' IN HET PAROCHIAAL CENTRUM TE
BISSEGEM OP 13 MAART 1949.
v.l.n.r. boven: ROGER DUPONT, GEORGES
LAPERRE, JOZEF DEMEESTERE, MARCEL
MASSELIS, JOZEF VAN SYNGHEL, GABY
VERVISCH, FRANS NAERT, ANDRÉ LAPERRE, MARCEL LAPERRE, E.H. WILFRIED
PARRET, midden: GEORGES VANBELLE,
ANDRÉ LECLUSE, GERMAIN DUYCK,
NOËL PIETERS, JOZEF MASSELIS, onder:
MARC VANAERDE, URBAIN LECLUSE,
GILBERT LAPERRE, FRANS PIETERS en
NORBERT LAPERRE.

Voorzitter was Maurice Vermandele, secretaris Frans
Naert en penningmeester
André Lecluse. Het koor had
niet meer genoeg aan kerkzingen en meestappen in processies. Zij waagden zich al eens
aan zangspelen en operettes.
Ook nu enkel met mannen.
E.H. Parret, gedreven als hij
was, was steevast als regisseur. Het koor kreeg voor het
eerst een naam: 'De Merelkens' en die hield stand tot in
1952.

Ook van Harmonie Jong en
Moedig ontdekten wij nog
een mooie foto uit 1949. Wij
gingen even op zoek wie we
allemaal op de foto aantreffen.
v.l.n.r.onder: ... BELS, GILBERT DEDEURWAERDER, DANIEL VANBELLE, ROBERT
LECOUTERE,
BERTRAND
MISSIAEN,
JACQUES BAERT, ... BARTIER (naast grote
trom).
Zittend: GERARD WARLOP, ALIDOR BOSSUYT, E.H. LOOTENS, JOSEPH D'HAENE,
EMILE BEELPREZ (Burgemeester), FRANS
DECANIERE, HILAIRE POTTIE, GEORGES
LEENKNECHT.
3de rij: NESTOR DE BACKERE, ...
VANHOUTTE, ..., ..., ..., ..., ANDRÉ DE
BACKERE, NOËL VERHAEGHE (Dirigent),
LEON LIEVROUW, ... BELS, ... SANCTOBIN,
REMI VANHOUTTE, ROBERT DE BACKERE,
..., ...
4de rij: ..., MAURITS DORNY (vlag),
ETIENNE DE VLAEMINCK, OMER ..., ...
LIEVROUW, MAURITZ ROLLEZ, ROBERT
OVERBERGH, ANDRÉ BOSSUYT, ANDRÉ
VAN MEENEN, JEAN DE VLAEMINCK,
ROMAIN POORTMAN, ... VANDENABEELE, ...
Boven:
..., DANIEL DE VLAEMINCK,
ALBERT HERREGODTS, ... MILITAIR, ...
DORNY, ROGER TANGHE, ... DORNY (bombardon).

1953 was eerder een rustig
muzikaal jaar. Natuurlijk waren
er zowel voor de Leiegalm als
Jong en Moedig de jaarlijkse
uitstappen, concerten en
deelnames aan de muziektornooien.
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Op 12 december 1953 was
het juist 100 jaar geleden dat
de Zusters van de H.
Vincentius uit Deftinge hier in
Bissegem waren gekomen.
Een Feestcomité werd opgericht en dat alles werd gevierd
met een historische stoet. De
muziekmaatschappijen waren
natuurlijk van de partij.
Bissegem had ook zijn muziektalenten die er bovenuit
staken. Zo was er de jonge
Werner Huys uit de Tuinwijklaan die met zijn accordeon furore maakte. En bij de
figuur Roger Derijckere moeten wij ook zeker even stil
staan. Deze fenomenale trompettist, die als jonge snaak bij
de Leiegalm speelde, was een
van de eerste Bissegemnaars
die van de muziek zijn beroep
kon maken. Toch liep het niet
van een leien dakje.
Toen Roger zijn ingangexamen voor het BRT jazz orkest
van Francis Bay deed, was
men onmiddellijk van zijn
kunde overtuigd. Kleine formaliteit nog: even de diploma's voorleggen. Roger die
maar tot aan zijn 14 jaar naar

school was geweest had die
niet. Gevolg... weg BRT Jazz
orkest. Maar iemand die
blaakt van het talent en het
nodige doorzettingsvermogen heeft komt toch terecht
waar hij moet. Uiteindelijk
speelde hij vele jaren in De
Kursaal van Oostende, met
het orkest van Bob Benny en
nog zo veel andere orkesten.
Toen Norbert Vergalle na zijn
huwelijk naast Roger kwam
wonen, kon hij door de muren
heen van Rogers muzikale

talent genieten. Niemand
beter als Norbert kon zijn virtuositeit beter inschatten.
Een andere wat jongere
Bissegemnaar uit de Astrid
laan, Raymond Goossens zou
later wél vele jaren bij Francis
B spelen.
Zo zijn we in 1954. Nadat
twee
jaar
geleden
de
Leiegalm
te gast was in
Medemblik in Nederland
mochten ze alweer op reis.
Ook nu door de handelsrelaties van onze Bissegemse
Vlassers. Ditmaal ging de trip
naar de Normandische vlasboeren in Doudeville. Dit
stadje in de Seine-inférieur
draagt ondertussen de titel

van “La capitale du lin”. Het
zou de eerste zijn van een
reeks legendarische uitstappen naar “La Douce France”.
De leden van de fanfare “De
Leiegalm” verbroederden er
met de muzikanten van de
plaatselijke harmonie “La Renaissance”. Jaren na elkaar
werd zo om beurten over en
weer gereisd. De Belgen leerden hun Franse vrienden bier
drinken en de Leiegalmers
maakten er kennis met hun
verraderlijke Calva. Telkens
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ven Berteele, André Werrebrouck en Georges Messely.
Jong en Moedig van zijn kant
had ook alle redenen om feest
te vieren. Ter gelegenheid van
het Rerum Novarumfeest op
12 mei stak Jong en Moedig
vanaf heden in een piekfijn
uniform. Enkele leden die
er van bij de stichting, in
1926, bij waren werden bij
die gelegenheid vereremerkt en op het stadhuis
ontvangen.

hun patroonheilige Sint Cécilia. Een 'zware' zondag die
met de heilige mis begon
maar na de verplichte bezoeken aan de steunende leden
herbergiers de meeste muzikanten 's maandags een zware
P.V.
kop bezorgden. 

EERSTE

BEZOEK AAN DOUDEVILLE

weer werden de muzikanten
er op glorieuze wijze ontvan
gen en mochten ze mee
opstappen in hun grootse
bloemencorso. Ieder jaar
bracht dat duizenden mensen
op de been.
“Vive l’amitié Franco-Belge”
Voor het bloemencorso hadden 'les Doudevillais' een
wagen gebouwd met “Manneken Pis”. De bewondering
van onze Franse vrienden
voor deze belangrijkste Belg
hebben ze nooit onder stoelen of banken kunnen steken.
Op de kleine foto herkennen
wij van links naar rechts Lie-

We herkennen ondermeer:
GERARD WARLOP (voorzitter), HILAIRE
POTTIE, GEORGES LEENKNEGHT, REMI
VANHOUTTE, ALBERT HERREGODTS,
ROBERT VANDENABEELE, ANDRÉ EN
NESTOR DE BACKERE, CYRIEL DORNY
(Vaandeldrager), SYLVÈRE DORNY, ROBERT DE BACKERE, JERÔME VANHOUTTE.

Om het muzikale jaar af te
sluiten vierden de muziekmaatschappijen traditioneel
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