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I I I Het verhaal van de Kreun

DE REPELNOTE ( de Kreun )
GAAT TEGEN DE GROND
DEEL 1

“De Repelnote”, beter gekend als “De Kreun” en in een vorig
leven als herberg “De Kroone”, wordt dit jaar nog afgebroken. Net geen 120 jaar zal dit gebouw deel hebben uitgemaakt van het straatbeeld van de vroegere “Neerbeekhoek”.
Bissegem ontstond dan wel langs de Leie, toch is het duidelijk
dat het gehucht “de Neerbeekhoek” een heel belangrijke historische rol in de geschiedenis van ons dorp heeft gespeeld.
Op de hoge berm van de Neerbeek stond hier in 1590 al de herberg "De Neerbeek" en was er naar alle waarschijnlijkheid een
brug. In (1688) spreekt men van een lange houten brug over de
Neerbeek. Vermoedelijk moet er hier voordien een oversteekplaats zijn geweest. Volgens geschriften uit 1394 was de Neerbeek toen bij hoog water wel 10 meter breed en bevaarbaar.
Net over de brug aan de rechterzijde stond er in 1688 een kapel
"Capelle te Neerbeke". Op de hoek, nu Kreatos, was de herberg "De Mierendrysch" (1704) en op de hoogte erachter stond
"eenen Cooren Windtmolen" (1714).
De gronden aan de overzijde van de Neerbeek waren inderdaad
veel hoger gelegen en dat is nog altijd merkbaar. Heulsestraat
en Meensesteenweg lopen bergop en ook de vroegere straatbenamingen verwijzen ernaar: de Hoogwegel, nu Hoogweg. De
Heulsestraat heette ooit “Olde straet” omwille van haar uitgeholde bermen.
De Neerbeek was eveneens het laatste obstakel vooraleer troepen de stadspoorten van Kortrijk bereikten. Niet te verwonderen dat in die jaren van tijd tot tijd in de Neerbeekmeersen een
stevig robbertje werd gevochten.
Vanaf het begin van de 19de eeuw treffen we hier om en rond
de Neerbeekbrug meer en meer bewoning aan met ondermeer
de eerste Bissegemse bakkerij uitgebaat door Jodocus Soete.
Geleidelijk aan zou het centrum van Bissegem zich volledig naar
hier verplaatsen.
In 1872 werd na veel discussie de Gullegemsesteenweg opengesteld. Hiervoor had men enkele jaren voordien (1870) de bermen van de beek opgehoogd en kwam er een kortere en bredere brug (1879). In 1890 is er andermaal melding in de
gemeenteraadsbesluiten over de vernieuwing van de Neerbeekbrug. Dat zal de definitieve overwelving zijn en toen werd
ook de modderige Heulsestraat gekasseid. Eigenlijk was dit ook
het definitieve startsein om hier volop te gaan bouwen. Langs
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beide zijden van de Meensesteenweg kwamen nieuwe huizen
met om de haverklap een herberg. In de Heulsestraat werden
aan de rechterkant lage werkmanshuisjes gebouwd en links de
vlascoöperatieve Vannieuwenhuyse. Op de hoek van Heulsestraat en Gullegemsteenweg werd de herberg "l'Avenir", nu
Central, gebouwd en de huizen aan de rechterzijde, met ook
alweer een herberg "De Gulden Spore".
Uit die periode dateert ook herberg "de Kroone" of zoals in de
beginjaren op de gevel geschilderd stond "A la Couronne". De
huizen aan de linkerzijde in de Gullegemsesteenweg kwamen er
pas na WO I. Nogal logisch, gezien het ernstig niveauverschil
tussen de Neerbeek met de Meensesteenweg en Gullegemsteenweg. Trouwens, de gronden aan die linkerzijde tot aan de
Hoogweg deden rond de eeuwwisseling nog dienst als vuilnisbelt. Daar bouwen zal zeker geen sinecure en vooral ook niet
goedkoop zijn geweest. Vlassersbaas Adolf Parmentier was de
bouwheer.
Onlangs kreeg ik de gelegenheid om het pand van boven tot
onder te bezoeken. Het was echt een openbaring. Niettegenstaande het gebouw wel degelijk erg vervallen is, is het voor
Concertharmonie Crescendo toch een handige en gebruiksvriendelijke locatie. Bovendien hebben ze er hun eigen stek.
Eigenlijk oogt het klein maar niets is minder waar. Veel kleine
kamers, maar toch is er veel ruimte voorhanden. Deze werd
door Crescendo zeer praktisch ingevuld. Zij hebben er een
ruime repetitieruimte, mooie gelagzaal met zelfs een kleine kinderopvang en voldoende kamers om hun muziekbibliotheek en
hun materiaal in op te slaan. Ik kan mij heel goed voorstellen
dat ze met hun voorlopige verhuis naar het oud gemeentehuis
hun handen zullen afgesneden zijn.
Wanneer men in het pand ronddwaalt, straalt het toch een zeker
mysterie uit. Om de volledige geschiedenis van het gebouw en
zijn bewoners te achterhalen is er nog veel onderzoekingswerk
nodig. Eén ding staat al vast: eens de afbraak begonnen, hou ik
zeker een oogje in het zeil. Vooral het feit dat de Neerbeek
moet blootgelegd worden, fascineert mij. De riolen waardoor
de Neerbeek stroomt zijn oud en dienen dringend te worden
vernieuwd. Ooit durfden stoutmoedige KSA-ers het aan om van
aan de Kava via die riolen de Meensesteenweg te dwarsen.
Dan kwamen ze uit op het stukje veld achter de vroegere herberg De Russische Poney, nu Beauty Design. Vandaag is dat

écht te gevaarlijk geworden. Trouwens, toen in de jaren 60
Germain Devlies nog uitbater was van de Russische Poney en hij
er in de oude stallingen nog enkele koeien kweekte, wilde ooit
eens een van die exemplaren hetzelfde doen in andere richting.
Het dier kwam onder de Meensesteenweg vast te zitten. Met
veel moeite en met de hulp van de brandweer en gemeentearbeiders kon het beest uit zijn benarde positie worden bevrijd.
Wat mij het meest verraste bij mijn bezoek, is het feit dat het
hele gebouw volledig onderkelderd is. Allemaal met elkaar verbonden kleine en grotere ruimtes. Een beetje een huis onder
een huis, moeilijk om er wegwijs in te geraken. Daarenboven,
toen het zaaltje in de jaren 60 werd bijgebouwd, kreeg ook dit
gedeelte een grote kelder.
Moesten de muren hier kunnen spreken, dan zouden er vermoedelijk fantastische verhalen naar boven komen. Lang geleden
wist Eugène Debrabandere mij nog te vertellen dat de eerste
bewoners eigenlijk in die kelder woonden. Een soort kelderkeuken, zoals hij het noemde. Zij hadden er uitzicht op de
Neerbeek, toen nog een open riool tot aan de Meensesteenweg. Een laag betonnen muurtje diende als afsluiting, want
de Neerbeek lag daar wel een 3-tal meter dieper. Later werd de
Neerbeek daar overbouwd en op die binnenkoer gaf Crescendo
één keer per jaar zijn tuinconcert. We bevinden ons daar eigenlijk boven op de Neerbeek.
Gezien "De Kroone" op heel drassige grond stond, zou ze op
pilonen zijn gebouwd. De afbraakfirma zal het ons alvast kunnen
te vertellen. Ik kan u verzekeren dat de afbraak geen kinderspel
zal zijn en als toetje zullen we er wellicht de onvermijdelijke verkeersproblemen moeten bijnemen...

huis “Maison Communale”, tevens herberg. De hoge huizen
rechts ervan in de Meensesteenweg werden gebouwd in 1898.
Links daarvan herberg "De Kroone", zoals ze er oorspronkelijk
zal hebben uitgezien met erachter de schoorsteen van de vlascoöperatieve Van Nieuwenhuyse gelegen in de Heulsestraat.
Als je de kaart uitvergroot zie je duidelijk de brede afsluiting
links waarop enkele kinderen hebben plaats genomen. We zien
er ook een lager gelegen moeilijk te situeren lang gebouw. Aan
de rechterzijde toont het kruisje ons de herberg “De Neerbeek”.

De Kroone in de jaren 50. Er was toen net een nieuwe façadesteen voor de oude
gevel aangebracht. In de Meensesteenweg was er al een stukje aangebouwd.
Het zaaltje in de Gullegemsesteenweg stond er nog niet. G
Philippe Verschaete
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Oude postkaart
van de
Neerbeekhoek
uit het begin van
de vorige eeuw.
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gronden van
de Neerbeekvallei. Recht voor ons het toenmalige gemeente-
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... LIEVEN Haircreations
JUNIORSNIT 8 Euro (enkel knippen)
JONGERENSNIT: met GRATIS tube Extreme Rage Gel
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