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Inderdaad, in de vorige editie mochten wij van uit goeie
bron melden dat de afbraak zeker niet vóór de jaarmarkt
zou plaats vinden. Het zij zo. Maar plots nieuwe info van
Stad: de Kreun wordt gesloopt tijdens de paasvakantie.
Oei... Er was eigenlijk nog geen vergunning voor... en iets
afbreken zonder vergunning, dat kan Stad Kortrijk zich nu
eenmaal niet permitteren. Blijkt er ook wat tegenkanting te
zijn over een of ander muurtje dat al of niet afgebroken zal
worden...
Zo gaat de soap verder, maar geen nood. De Kreun gaat
heus wel plat. Crescendo heeft alvast al een nieuw onderko-
men gevonden in het Oud Gemeentehuis. 
Maar genoeg gemekkerd nu.

In de vorige editie hadden wij het al over de groei van de
Neerbeekhoek. Op het einde van de19de eeuw zorgde de
bloeiende vlasnijverheid voor een enorme bevolkingstoename.
Overal in Bissegem werden huizen gebouwd vooral in de Meen-
sesteenweg en rond het kruispunt van de Heulestraat en
Gullegemsteenweg. De herbergen rezen als bomen uit de
grond en de Kroone was één daarvan.

Voor de eerste levensjaren val-
len wij terug op een oude
getuigenis van Eugène Debra-
bandere of beter André, want
iedereen noemde hem bij zijn
tweede naam (°07.10.1897).
Vlassersbaas Adolf Parmentier
was de bouwheer en eerste
bewoner van deze op pilonen
gebouwde herberg op de dras-
sige grond langs de Neerbeek.
Hij zou er met zijn familie in een
soort kelderkeuken hebben
gewoond, maar voor niet lang.
Dan was het de beurt aan
'Bruintje Vos', om een drietal
jaar de Kroone uit te baten. En
op 1 april 1895 kwamen Jules
Debrabandere en Emma Van-
dewalle er wonen. De zaak
bleef in de familie tot in 1965.
Na zijn overlijden zette Emma
samen met haar dochters

Félécie en Zoë de zaak verder. In 1956 was Frans aan zet en
vanaf 1958 zou Annie, (dochter van André) als laatste Debra-
bandere de uitbating op zich nemen.
Het uitbaten van een herberg zat echt in de genen bij de fami-
lie Debrabandere. Ook de andere kinderen van Jules en Emma
baatten een herberg uit. Arthur was vele jaren uitbater van "her-
berg Rubens" (Gullegemsesteenweg 16) en Sarah was eerst uit-
baatster van "herberg De Sportman" (Gullegemsesteenweg 71)
alvorens samen met haar zussen Zoë en Félécie "café Eldorado"
(Meensesteenweg 390) te gaan uitbaten. Frans had toen de
Kroone overgenomen.

Even terug naar de periode vóór WO I.
De vlasnijverheid kende zijn absolute hoogtepunt. Voor de her-
bergen waren het de beste jaren. Hoe kon het ook anders. Veel
mogelijkheden om zich te ontspannen hadden de mensen niet.
Zondags zochten de mannen elkaar op in de herbergen en ook
de aard van het werk gaf aanleiding tot het drinken van zijn
dagelijkse 'choppe'. In de Kroone werd er toen vooral veel
gekaart en op de vogelpik gespeeld. Jules Debrabandere
stichtte er de duivenmaatschappij 'De Onafhankelijke' die vanaf
1895 zijn eerste vluchten begon te geven. Er was er ook stalling
en voor de deur stond een grote paardenbak.

� Wanneer, vraagt men zich af...

DE REPELNOTE (de Kreun) 
gaat tegen DE GROND (deel 2)



levensstandaard ging snel de hoogte in en het verenigingsleven
floreerde.
De uitbating was nog altijd in handen van de gezusters. Er was
een kaartersclub 'De dulle manilers', een spaarkas, de oudstrij-
ders hadden er een tijdje hun lokaal en de duivenmaatschappij
'De onafhankelijke' was er gehuisvest. Ook de facteurs hadden
er hun vaste stek. Ze plaatsten er dagelijks hun overlast en dron-
ken er na het werk een pint.
Mensen die op de tram 'Het mazoutje' wilden opstappen,
wachtten meestal in de herberg. Er werd dan een vlag uitgesto-
ken zodat de conducteur zag dat hij moest stoppen.
Begin de 50-iger jaren kreeg de Kroone na al die jaren een
opknapbeurt. Het gedeelte langs de Meensesteenweg was er al
een tijdje aangebouwd, maar nu kwam er een nieuwe steen voor
de gevel te staan. Op het al lang gevraagde zaaltje zou men
nog een beetje moeten wachten en de Neerbeek was nog altijd
een open riool. Aan ratten was er geen gebrek.

Vanaf 1956 kwam Frans er als uitbater en had zijn zoon Norbert
in het deeltje gelegen aan de kant van de Gullegemsesteenweg
een tijdje een kapsalon.

André Debrabandere zwaait af als facteur in De Kroone 1962,
Lucien Falepin, X, Roger Catteeuw, X, André Naert, Ralf X, André Debrabandere.

Ondertussen bevinden wij ons in de jaren dat de Neerbeekhoek
om de haverklap werd opgeschrikt door een van de vele ver-
keersongevallen met af en toe dodelijke slachtoffers en veel
menselijk leed als gevolg. Vaak werden gewonden de eerste
zorgen toegediend in de gelagzaal van de Kroone.
Uiteindelijk was Annie als laatste Debrabandere uitbaatster van
de Kroone. Van 1958 tot 1965. Zij woont nog steeds met haar
man Marcel Naert in de Tuinwijklaan en was zo vriendelijk ons te
woord te staan en ons enkele foto's te lenen. 
In 1965 neemt Anna Verheyden-Serruys de
uitbating over. Hun zoon Rudy maakte in
die jaren furore als wielrenner bij de lief-
hebbers. Hij stapelde de overwinningen
op en eind 1968 had hij al 164 trofeeën
op zijn palmares, zonder zijn successen
op de piste erbij te tellen. Ook hierin was
hij een echte specialist. Hij behaalde 5
nationale titels op de piste waarvan één
samen met de betreurde JP Monserez die hem hier vaak kwam
afhalen om samen te gaan trainen. Het werd the place to be
voor elke sportminnende Bissegemnaar. In die periode werd
toen ook het feestzaaltje bijgebouwd, daar waar oorspronkelijk
het kloefkot van Jules Debrabandere stond.
Ook met de volgende uitbaters, Danny Gryson en zijn vrouwtje
Ria Vancompernolle bleef de Kroone een druk bezochte her-
berg. Het was lokaal van Sportclub ‘Bissegem Sport’, er was een
bloeiende biljartclub. Later had ook nog een andere Bissegemse
wielrenner Filip Vandeghinste er zijn supportersclub. Het bleef
de sportcafé bij uitstek, vooral ook toen enkele jonge kerels er
tussen pot en pint voetbalclub "De Kroone Boys" oprichtten
(mei 1968). Het liefhebbersploegje stak maar al te graag de
draak met KRC Bissegem, en die feiten werden dan nog eens
uitvergroot in het toenmalige krantje 'Handelsecho'. Ja er was 
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HET LEVEN ZOALS HET WAS...

Maar de eerste wereldoorlog strooide roet in het eten. Ook "de
Kroone" kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Op een heel
onduidelijke foto uit die periode zien wij een beschadigde her-
berg met aan de kant van de Meensesteenweg een wachthokje
met een Duits militair. Maar het had erger gekund. Zoals het
onder andere met de nabijgelegen herbergen geschiedde.
"L'avenir", nu Central en "Maison communale" (Kreatos) wer-
den op het einde van 1918 door de Duitsers met de grond gelijk
gemaakt. Kwestie van makkelijker met hun militaire voertuigen
te kunnen passeren.

Na Den Grooten Oorlog
Na WO I hernam het leven zijn gewone gang en Bissegem likte
zijn wonden. Het wegennet en de geteisterde huizen werden
hersteld. In de Meensesteenweg en Gullegemsteenweg werden
vele nieuwe woningen gebouwd. En ook het herbergleven
kende mooie dagen.
Het dagelijks leven veranderde ingrijpend. De elektriciteit deed
zowat overal zijn intrede, via de radio weerklonk de stem van de
wereld in de huiskamer en film werd de populairste vorm van
ontspanning. Het straatbeeld veranderde en meer en meer zien
wij de auto verschijnen. Zo krijgt Bissegem in 1927 zijn eerste
benzinepomp. Die komt te staan op de hoek bij herberg De
Kroone aan de kant van de Meensesteenweg. Naast de Kroone,
waar nu de elektriciteitscabine staat, bevonden zich precies
boven de beek openbare herentoiletten. Het afvalwater liep er
rechtstreeks in de beek.

Aan de kant van de Gulle-
gemsesteenweg op het
lager gelegen stuk grond
werkten eerst Jules en
later Frans als kloefkap-
pers. Frans deed dat
eigenlijk in bijberoep. 

Kloefkapper Frans Debrabandere

Hij werd in 1923 postbode en in de namiddag was hij als kloef-
kapper aan het werk naast de Kroone. Hij werkte er vaak tot de
zon onder ging en woonde wat verderop in de Gullegem-
sesteenweg.
Vermoedelijk was de Kroone al van voor WO I eigendom gewor-
den van "Brouwerij Lust" uit Kortrijk.
De eerste dagen van WO II ontsnapt de Kroone alweer aan het
ergste. Om de oprukkende Duitse troepen te stuiten, kregen de
Belgische militairen het bevel om de brug over de Neerbeek op
te blazen. Door een misverstand werd echter de Wagenbrug
over de Heulebeek op de plaats in Gullegem gedynamiteerd.
Als je weet welke ravage deze daad daar heeft aangericht dan
kun je er van op aan dat de Kroone toen al plat was gegaan.
In de naoorlogse periode leefde iedereen nog in de roes van de
overwinning en om de haverklap werd er feest gevierd. De
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� � � BOEKENWORM
een rubriek voor lezend Bissegem

Op het eind van de jaren zestig, we (Freddy Vandevenne) waren
toen geabonneerd op het Nederlandse tijdschrift ‘Avenue’ maak-
ten we kennis met het werk van Cees Nooteboom. In die publica-
tie had hij  een rubriek waarin hij o.m. dichters voorstelde. Af en
toe pleegde hij prachtige verslagen over zijn reizen naar verre en
exotische landen. De komst van een nieuwe hoofdredactrice bij
Avenue maakte daar een eind aan en hielp het succesvol blad

helaas volledig naar de knop-
pen.

Cees Nooteboom
‘S NACHTS KOMEN DE VOSSEN 
bundeling kortverhalen, 
157 bladzijden, paperback
De Bezige Bij

Cees Nooteboom is een kranige tachtiger, de laatste overle-
vende van het fameuze trio waar Harry Mulisch en Hugo Claus
de overige leden van waren. Met het verloop van de jaren
komt bij hem ook meer en meer het gevoel op dat Tinneke
Vroman (de vrouw van de onlangs overleden dichter Leo
Vroman) beschrijft als het nader bijkomen van de einder. Niet
dat Nooteboom zich overgeeft aan zwartgalligheid, maar
meer en meer duiken gedachten aan de eindigheid van het
bestaan zijn werk binnen.
In zijn bundel van acht verhalen ’s Nachts komen de vossen‘
zijn dood, vergankelijkheid en afscheid nemen in elk verhaal
aanwezig, ze zijn het thema dat alles samenhoudt. ‘Een mens
moet zich met de dood bezig houden, want daarna kan het
niet meer‘ (interview met H. Camps). Net als in ‘The lady in the
lake‘ van Raymond Chandler waaraan Nooteboom zijn motto
ontleende, duikt de dood op in ieder van de samengebrach-
te verhalen, al is het dan minder in scene gezet.
Cees Nooteboom die wel eens de literaire reiziger in heim-
wee wordt genoemd, heeft zich hier weerom eens ontpopt als
de naar diepte zoekende filosoof, alhoewel hij van zichzelf
niet denkt dat hij een geleerd man is. ‘Ik denk het niet maar
als anderen dat denken is dat al heel wat .Ik lees veel. Ik heb
me over allerlei onderwerpen kennelijk zó geuit dat andere
mensen vinden dat het de moeite waard is daar kennis van te
nemen’.
Dank aan de vrij vlotte schrijfstijl van Nooteboom leest het
werk erg vloeiend. De auteur wijst er ons echter op dat je zijn
werk altijd op meerdere niveaus kan lezen, dus attentie is
geboden!                                                                         F.V.

Indien je wil reageren kan dat op oc.detroubadour@kortrijk.be �

BOEKENWORM

CHOCOLATERIE”Rosi”
Specialiteit van:
Pralines - truffels - caraquen - paasartikelen - 
chocolade met 70% cacaomassa

RIJMSNOERSTRAAT 7, 8501 BISSEGEM - TEL.: 056 37 39 84

nog plaats voor gezonde leute in die tijd. Het ploegje zou later
onder de naam van VK Koningshof uitgroeien tot een van de
topploegen in het liefhebbersvoetbal. Er werden verschillende
wereldrecordpogingen ondernomen: drummen (Ronald Bou-
cké), fietsen op rollen (Neyrinck) alle middelen werden aange-
wend om er de ambiance in te houden. Danny en Ria bleven er
tot eind 1975.
Maar stilaan ging de Kroone moeilijker jaren tegemoet In de
lente van 1976 werd de Kroone heropend door Eddy Verheye.
Hij hield er café en kapperssalon. Een moeilijk combinatie want
al vlug kwam de Kroone terug leeg te staan. In 1978 kwam de
uitbating kort in handen van Marc Casteleyn. De bedoeling was
dat de Kortrijk Brass Band er zijn vaste stek zou krijgen. Maar
ook deze uitbating was van korte duur. De volgende uitbater
had er wel een bloeiende vogelpikclub, maar toch hield ook hij
het al vlug voor bekeken. De toekomst van de Kroone begon er
zeer somber uit te zien. 

Maar dat was buiten de waard gerekend.
Op de historische kerstnacht van 1981 werd de Kroone "de
Kreun". Dit jeugdhuis was ontstaan in de vroegere herberg
“Real” op de hoek van de Heulestraat en Bissegemstraat en
daar hadden ze al heel vlug met plaatsgebrek te kampen. De
oude herberg met bijhorend zaaltje was de ideale locatie en
meteen de start van het adembenemende verhaal van de Kreun.
Maar dat is voor een volgende editie.�                                        P.V.

Op- en afrit op de R8 is GEEN afvalpark!
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