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Woord van de voorzitter
Met dit boek, uitgegeven naar aanleiding van de viering van de 150ste verjaardag van de 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia, wenst de harmonie hulde te brengen aan al diegenen die 
zich gedurende zoveel jaren ingezet hebben voor hun vereniging.

We willen met dit boek aan de nakomelingen tonen dat het werk van hun dierbaren niet 
onopgemerkt is voorbijgegaan. Het is dankzij hun inzet dat de harmonie vandaag is wat ze 
is en zoveel betekent. Het hoeft natuurlijk niet herhaald dat de Wingense fanfare-harmo-
nie een betekenisvolle rol heeft gespeeld in het culturele en feestelijke verleden van onze 
gemeente.

Namens mezelf en het bestuur stel ik er prijs op de auteur Ewout Depauw te danken voor 
zijn inspanning om de vele gegevens te ordenen. Hij heeft, aan de hand van archiefstukken 
en met behulp van krantenartikels en mondelinge getuigenissen, alles tot een geheel ver-
werkt.

We zijn verheugd dat we bij deze viering dit boek mogen voorstellen, als teken van inzet van 
honderden muzikanten, vele bestuurders en bekwame dirigenten, in dienst van het muziek.

Ik wens jullie allen, bezitters van deze uitgave, veel leesgenot.

De voorzitter,

Marc Detavernier
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Inleiding
“Muziek dat is overal een ware behoefte van de mensch. Muziek verheft en veredelt den men-
sch. Muziek verlevendigt den geest, verlicht het herte, verbant de smerte en verwekt vreugde. 
Muziek is niet enkel tijdverdrijf, het is een gezond, een nuttig, een aangenaam tijdverdrijf 
voor elkendeen.” (Desiré Callemeyn, voorzitter van de fanfare, 1923)

We schrijven augustus 1862 wanneer in Wingene werd besloten om een fanfare op te 
richten. 150 jaar later repeteert de Koninklijke Harmonie St-Cecilia nog elke week. Zo’n 
jubileum is vooral een tijd om feest te vieren en dat is in het verleden ook regelmatig ge-
beurd. Er waren bijvoorbeeld feestelijkheden voor 50, 100, 120 en 125 jaar fanfare. Maar 
een dergelijk jubileum is ook het ideale moment om even achterom te kijken. In 2002 deed 
Guido Lams deze oefening al eens voor toen de fanfare aan de vooravond van haar 140-jarig 
bestaan door interne onenigheid even ophield met bestaan. Hij publiceerde toen in drie 
delen de geschiedenis van 140 jaar fanfare in de jaarboeken 5, 6 en 7 van de heemkundige 
kring Ons Wingene. Hier willen we verder gaan op verschillende vlakken. Ten eerste gaan 
we verder door in de tijd en vertellen we het verhaal van 150 jaar fanfare in Wingene, maar 
ten tweede willen we ook dieper gaan met meer feiten en weetjes, met meer documentatie 
en meer foto's.

Dit boek neemt je mee op een reis langsheen meer dan 150 jaar lokale geschiedenis. We 
gaan op zoek naar de wortels van de muzikale beleving in Wingene. Het is een verhaal van 
vallen en opstaan. Een verhaal dat door oorlogswapens, politieke strijd en interne onenig-
heid op de proef werd gesteld. Maar ook een verhaal van feesten, vuurwerk en vriendschap.

We hebben dit verhaal samengesteld aan de hand van oude papieren, mondelinge getuige-
nissen en de bereidwillige hulp van velen. Daarom wil ik hier nog enkele mensen expliciet 
bedanken. Vooreerst het bestuur van de Koninklijke harmonie St. Cecilia voor hun onder-
steunend enthousiasme en de creatieve vrijheid die ze mij hebben gelaten. Ik wens ook de 
Heemkundige Kring Ons Wingene met nadruk te bedanken voor het vlot ter beschikking 
stellen van hun rijke archief. Daar hun werking voor een gemeente van onschatbare waarde 
is, wens ik hen het allerbeste toe. Vanuit persoonlijk opzicht wens ik ook mijn familie te 
bedanken. In het bijzonder mijn zus Lien, voor het opzoek- en correctiewerk. Meer dan 
oprechte dank gaat uit naar mijn vriend Pieter die niet alleen uren tijd stak in de grafische 
vormgeving van het boek, maar ook hielp waar kon en luisterde waar nodig.
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Een lijst aanleggen van personen die een dankwoord verdienen is een risicovolle bezigheid. 
Hierbij toch een poging, maar met de aanvulling dat zij die ik over het hoofd zag niet ver-
stoken zijn van mijn dankbaarheid. In alfabetische volgorde voor kleine of grote bijdragen 
dank ik: Lorenzo Clinckemaillie Filip Deblaere, Albert Debouck, Lien Depauw, Pieter 
De Praetere, Bart Derammelaere, Lieve Deryckere, Stefaan Deryckere, Marc Detavernier, 
Bieke De Vrieze, Danny Fraeyman, Daphne Fraeyman, Dymphna Fraeyman, Germa-
na Goegebeur, Margot Hinnekens, Sam Hinnekens, Guido Lams, Lieven Lams, Carine 
Maes, Noël Mortier, Dirk Roelens, Mario Spiessens, Michelle Vandenbroucke, Joachim 
Vandendriessche, Firmin Vanparys, Ignace Vanparys, Eva Verhenne, Vic Verhenne, Arne 
Vermeersch, Jana Vermeersch, Wim Vermeire en Henriette Werbrouck.

Ik wens iedereen veel leesplezier met deze geschiedenis van onze muziekvereniging.



Deel I

Muziek voor 1862
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Volkscultuur

Muziek is van alle tijden, ook in de gemeente Wingene. Gezien het landelijke karakter van 
de gemeente is het echter erg moeilijk om hierover nog bronnen terug te vinden. Belangrijk 
om te weten is dat in de Vroegmoderne Tijd, de periode tussen het jaar 1500 en 1800, er in 
toenemende mate sprake was van een differentiatie tussen de volkscultuur en de elitecul-
tuur. Muziek speelde echter op een andere manier een belangrijke rol in beiden.

De beleving van de volkscultuur rond 1500 situeerde zich op het lokale niveau. Elk dorp 
had zijn eigen feesten waaraan de gehele lokale gemeenschap deelnam. Carnaval, kermis en 
processies werden gekoppeld aan de christelijke kalender, maar bevatten nog veel profane 
elementen. Meestal was er namelijk sprake van grote eet- en drankfestijnen en ook dans 
en muziek stonden altijd op het programma. Deze feesten werden in de gehele Zuidelijke 
Nederlanden, het huidige België, gehouden, vaak tot ongenoegen van de kerkelijke over-
heden die de uitspattingen veroordeelden. Ook de wereldlijke overheden waren ongerust 
aangezien menig oproer ontstond na een uit de hand gelopen lokaal volksfeest. Vandaar dat 
de landvoogden, aartshertogen Isabella en Albrecht van Oostenrijk, in 1608 de bepalingen 
van de derde provinciale synode van Mechelen bekrachtigden. Onder deze bepalingen viel 
onder meer een verbod op herbergbezoeken op zon- en feestdagen. Later werden ook het 
aantal deelnemers en de duur van bruiloftsfeesten en rouwmaaltijden beperkt.1 Ondanks 
deze verwoede pogingen was de volksaard niet te wijzigen, en het feesten en vieren ging 
onverminderd voort.

Binnen de lokale feestelijkheden van de volkscultuur nam muziek steeds een belangrijke rol 
in. Dit leidde echter, zeker in de landelijke regio's, nog niet tot het ontstaan van vaste mu-
ziekverenigingen. Daarop was het wachten tot in de eerste helft van de negentiende eeuw.

De eerste fanfares

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden in tal van gemeenten de eerste muziek-
verenigingen opgericht. Zo werd in Zwevezele al in 1837 het muziekgenootschap “Broeder-
liefde” gesticht. Koster Callens, dokter Pattyn en kasteelheer Thibault de Boesinghe kregen 
het gezelschap van 22 muzikanten. Het bleek echter een initiatief van korte duur, want 
acht jaar later, in 1845, werden de activiteiten al stopgezet.2 Naast het muziekgezelschap uit 
Zwevezele bestonden er in deze periode ook andere muziekverenigingen in de buurt. Zo 
werd in 1845 in Pittem de Soc. D’ harmonie et chant d’ensemble gesticht en in 1848 werd in 
de school in Ruiselede de Fanfares des écoles de Réforme opgericht.3
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|l| De gemeente Wingene organiseerde 
op 4 mei 1852 in de gemeenteschool een 
“Concert Vocal et Instrumental”, volgens De 
Thieltenaer uitgevoerd door de “Vereenigde 
Liefhebbers der gemeente”. Er zijn wel geen 
aanwijzingen dat het hier zou gaan om een 
eventuele voorloper van de fanfare.

|b| Toegangskaart voor het muziekfeest van 
zondag 13 juli 1851, één van de oudste bron-
nen over het muzikale leven van de gemeen-
te Wingene.
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Over het bestaan van een muziekkorps in Wingene in deze periode bestaat geen zekerheid. 
De Thieltenaar meldt op 15 juni 1851 wel dat er op 13 juli van dat jaar een muziekfestival 
zou plaatsvinden in de gemeente Wingene waaraan verscheide toonkunde en zanggenoot-
schappen der omliggende gemeenten zullen deelnemen. De krant maakt op de dag van het 
festival zelf melding van het programma en de grote voorbereidingen die eraan vooraf zijn 
gegaan. Zo zijn de straeten alwaer de stoet moet doortrekken (...) reeds bespannen met ka-
toen en beplant met sparren, waerop er vlaggen en wimpels wapperen en was er ook voorzien 
dat des avonds (...) er eene algemeene verlichting (zou) plaets hebben.4 Het Wingense muziek-
festival van 1851 werd volgens De Thieltenaer in elk geval een groot succes. We lezen dat 
eene groote volksmenigte was dat feest, door een schoon weder begunstigd, komen bywoonen.5

Ander onderzoek leert dat er tijdens de periode 1848–1851 geen instrumentale muziekver-
eniging in de gemeente Wingene bestond, maar dat er wel een koor was gesticht. Dat koor 
ontstond vermoedelijk in 1848 en kreeg de naam Wingene Jeugd en Leerzucht. Het is meer 
dan waarschijnlijk dat deze vereniging nauw betrokken was bij de organisatie van het net 
vernoemde muziekfestival in 1851.6

Dat bij openbare evenementen in de gemeente Wingene de jaren nadien ook regelmatig 
muziek op het programma stond, lezen we in latere uitgaven van De Thieltenaer. Zo werden 
op maandag 3 mei 1852 om drie uur verscheide muzykstukken op de merkt-plaets uitgevoerd 
en op dinsdag 4 mei om zes uren, een muzykfeest (concert), gegeven in het school-locael door 
de Vereenigde Liefhebbers der gemeente, bygestaen door eenige uitmuntende kunstvrienden.7

De Beiaard

Het verhaal over de muzikale geschiedenis van Wingene kan niet voorbijgaan aan de bei-
aard. Het was onderpastoor Jan August Clarysse die hier de grote bezieler was en die ervoor 
zorgde dat in Wingene, net als in het belfort van veel steden, een beiaard werd geïnstalleerd 
in de Sint-Amanduskerk. Een uniek stuk, zeker gezien het landelijke karakter van de ge-
meente. De onderpastoor kon, kort nadat de kerk was uitgebreid en er vier nieuwe klokken 
waren gegoten, het gemeentebestuur overtuigen om te investeren in een beiaard.8
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In de gemeentelijke begroting voor 1856, opgemaakt op 28 december 1855, vinden we de 
eerste melding voor de aankoop van een beiaard. “De kerk is vergroot en eenen nieuwen to-
ren is nu gebouwd. Den Raed heeft beslist daer in te plaetsen eene nog al zwaere klok, welkers 
geluid door alle de inwooners dezer zeer uitgestrekte Gemeente moet kunnen worden gehoord. 
Ook is men voornemens een Carillon of beijaerd aen te koopen. De kosten van die klok en 
Carillon worden berekend op omtrent 9000 francs waervan een derde of 3000 francs wordt 
in uitgaev gebragt, daer men voornemens is de schuld in den tijd van drie jaren uittedoven.”9

Vanaf 1858 beschikte Wingene over een eigen beiaard. Op de gemeenteraadszitting van 
21 mei 1858 werd Henri Silvain Sengier aangesteld als eerste beiaardier. Elke zondag na de 
hoogmis en elke woensdag om 10u in de voormiddag speelde hij gedurende een half uur. 
De beiaard was natuurlijk ook vaak te horen tijdens de grote processies of andere feestelijk-
heden. Silvain Sengier werd later opgevolgd door Pieter Bouckaert, die reeds in 1834 koster 
was geworden. In 1870 werd zijn zoon Aimé koster en ook hij werd in opvolging van zijn 
vader beiaardier. Van belang voor ons verhaal is dat vader en zoon Bouckaert mee aan de 
basis lagen van de stichting van de Wingense fanfare. Pieter was waarschijnlijk de eerste 
dirigent en Aimé was één van de beste muzikanten en spoedig de tweede dirigent van de 
fanfare. Vijftig jaar lang zou Aimé Bouckaert de grote bezieler van het muziek in Wingene 
blijven en niet in het minst van de congregatiefanfare.10

Een vruchtbare bodem

Hoewel het onmogelijk is om een algemene lijn te zien voor alle muziekverenigingen, 
kunnen we wel stellen dat de jongelingencongregaties de voornaamste organisaties waren 
waarbinnen een fanfare tot stand kon komen. Dit had een politieke oorzaak, met name de 
achteruitgang van het Unionisme dat België tot dan toe had gekenmerkt. Het Unionisme 
vloeide voort uit de historische alliantie van liberalen en katholieken in hun verzet tegen 
koning Willem I. Na de Belgische onafhankelijkheid hield dit monsterverbond nog enkele 
jaren stand, zeker omdat het ook de steun genoot van koning Leopold I. Maar nadat met 
het Verdrag van de XXIV Artikelen in 1839 de onafhankelijkheid definitief was verwor-
ven, staken de oude tegenstellingen tussen katholieken en liberalen opnieuw de kop op. 
Het is in deze context dat men in katholieke middens een stijgende behoefte begon te voe-
len om de jeugd te beschermen tegen het agressiever wordend liberalisme.11

Petrus Bouckaert (gebo-
ren–overleden), in 1834 werd Pe-
trus, of Pieter, Bouckaert koster 
van Wingene en waarschijnlijk 
de eerste dirigent van de nog op 
te richten fanfare.
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Tegen deze politieke achtergrond werden overal ten lande de jongelingskringen of con-
gregaties gesticht. De congregaties hadden een godsdienstig-zedelijk doel waarbij een 
deugdzaam christelijk leven werd vooropgezet en de Maria-verering werd gestimuleerd. Ze 
werden een baken van de christelijke principes en moesten dienst doen als de ultieme be-
scherming tegen de liberale ideeën die steeds meer ingang vonden onder de burgerij en de 
arbeiders. Hiervoor werd geen enkele moeite gespaard en vooral op cultureel vlak werden 
grote inspanningen geleverd. In een actieve cultuurbeoefening zag men namelijk een be-
langrijk middel om de strijd tegen het liberalisme te voeren. Het is vanuit dit opzicht dat 
we in vele congregaties de letterkunde, de toneelkunst, de koorzang en zeker ook de instru-
mentale muziek beoefend zien worden. In vele gevallen leidde dit zelfs tot de oprichting van 
allerlei aparte culturele verengingen. In het volgende deel zullen we zien hoe in 1862 ook in 
Wingene vanuit de jongelingencongregatie een eerste muziekgezelschap groeide.12

Amatus Bouckaert (21 
mei 1847–13 juni 1920), zoon 
van Pieter Bouckaert. Amatus 
of Aimé volgde zijn vader op als 
koster in 1870 en werd één van 
de bezielers van de fanfare van 
Wingene, waarvan hij vermoede-
lijk vanaf 1870, in opvolging van 
zijn vader, dirigent was. Hij zou 
tot aan de Eerste Wereldoorlog 
dirigent blijven.
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Deel II

1862
1914
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Pastoor Termote (26 de-
cember 1809–25 februari 1891), 
sedert 11 juli 1861 pastoor in 
Wingene, lag aan de basis van 
de oprichting van een muziek in 
Wingene naar het voorbeeld van 
de omliggende gemeenten.

Een kerkelijke stichting

De muziekvereniging van Wingene ontstond vanuit de congregatie voor jongelingen. In 
het vorige deel schetsten we reeds in algemene bewoordingen de context waartegen deze 
ontwikkeling zich afspeelde. Om dit concreter te maken, geven we hier het voorbeeld van 
Tielt waar in 1852 onder leiding van deken Darras 'De Congregatie van Jongelingen onder 
de bescherming van de Heilige Maagd Maria' in het leven werd geroepen. Het was niet de 
initiële bedoeling om een muziekgezelschap op te richten, maar musiceren was een van de 
schaarse ontspanningsvormen van de tijd. Er ontstond in Tielt een groepje muziekbeoefe-
naars dat al snel zouden uitgroeien tot De Fanfare van de Congregatie. Deze vereniging is de 
rechtstreekse voorganger van de huidige harmonie De Goede vrienden.1

Het Tieltse voorbeeld werd in heel wat omliggende gemeenten gevolgd. In Wingene was 
het pastoor Termote die het vuur aan de lont stak. Op zijn inhuldiging op 30 juli 1861 
trok gemeente nog voor 80 fr. het muziek van Ruiselede aan. Bij zijn aankomst in Wingene 
stond pastoor Termote voor drie grote uitdagingen: de grote armoede en ziekte onder de 
bevolking, onwetendheid en plichtsverzuim en niet te vergeten het opkomend liberalisme. 
Het is vanuit dit oogpunt niet verwonderlijk dat de pastoor in 1862 aan de basis lag van 
de stichting van de jongelingencongregatie onder de bescherming van de Heilige Maagd 
Maria. Samen met onderpastoor Verstraete zorgde pastoor Termote ook voor de start van 
150 jaar Wingense muziekgeschiedenis.2

Al snel werd immers beslist om onder de leden van de congregatie een muziekgenootschap 
op te richten. In de bestuursverslagen van de congregatie lezen we dat Amatus Bouckaert, 
de koster en beiaardier, werd benoemd tot voorman van de fanfare. Vanaf het begin werd 
er maandelijks een bestuursvergadering gehouden waarvan de verslagen tot op vandaag zijn 
bewaard gebleven. Zoals in het vorige deel reeds gesteld, is het echter aannemelijker dat Pie-
ter Bouckaert, vader van Aimé, de eerste dirigent was. In 1862 was Aimé namelijk slechts 
15 jaar oud. In 1870 volgde hij zijn vader op als koster en waarschijnlijk ook als dirigent 
van de fanfare. In elk geval werd in augustus 1862 besloten om vanaf november op maan-
dag-, woensdag- en vrijdagavonden met muzieklessen voor de jongeren van de congregatie 
te starten.3
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Onderpastoor Henri Van Graefschepe be-
gon vanaf 1869 aan de bouw van een nieuwe 
Congregatiezaal voor de fanfare. Om dit te 
kunnen bekostigen organiseerde hij onder 
meer een “Tooneel- en Toonkundig Avond-
feest” op 6 en 7 februari 1869. De affiche 
ervan is waarschijnlijk de oudste aankon-
diging van een optreden van de fanfare van 
Wingene die bewaard is.
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Voor verder informatie is wachten tot het verslag van februari 1863 waarin dirigent Bouc-
kaert meldt dat de muzikanten in de lessen genoeg vooruitgang hebben geboekt om over te 
gaan tot het opstarten van de eigenlijke fanfare. Er werd meteen ook op deze vergadering 
beslist om een lening aan te gaan om instrumenten aan te kopen. Een maand later werd 
duidelijk dat het ging om drie bugels met drie pistons (40 fr.), een cornet met pistons (40 
fr.), een trompet (40 fr.), een tuba met vier pistons (25 fr.), twee cornetten (60 fr.) en twee 
trombones met drie pistons (55 fr.). Omdat er ook een werkkoffer van 3,50 fr. werd aange-
kocht kwam de totaalprijs op 508,50 fr. Bovendien werd beslist om het voorzitterschap van 
het muziekgezelschap aan te bieden aan de heer Van der Bruggen-De Naeyer.4

In april 1863 lezen we in het verslag van de vergadering van de congregatie dat de heer Van 
der Bruggen het voorzitterschap heeft aanvaard en in mei worden zelfs twaalf jongeren 
toegelaten om de muzieklessen mee te volgen, hoewel ze te jong waren om lid te worden van 
de congregatie. Verder horen we van de muziekmeester dat de muzikanten goede voortgang 
boekten, maar dat dat niet voor de hand lag omdat hetzelfde instrument door verscheide 
bespeeld moet worden. Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat in juni werd 
besloten tot de aankoop van een reeks nieuwe instrumenten in Brussel. De Wingense in-
strumentenvoorraad werd aangevuld met een tuba (125 fr.), een bariton (85 fr.), een tenor-
bugel in Sib (150 fr.), een cornet met pistons (75 fr.), een houten grosse caisse (80 fr.) met een 
bijhorende leren riem (10 fr.) en een triangel (10 fr.). Een bestelling van 535 fr. waarop 20% 
korting werd bekomen, zodat er uiteindelijk 428 fr. werd betaald.5

Eerste optredens, eerste feesten

Het Wingense muziekgenootschap ontstond vanuit een kerkelijke stichting. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het eerste optreden eveneens vanuit die hoek kwam. De bis-
schop kwam op Sint-Pietersdag 1863 (29 juni) naar Wingene voor het toedienen van het 
Heilig Vormsel en logeerde daarvoor bij de heer Van der Bruggen op het Blauwhuis. Er 
werd besloten om van deze gelegenheid gebruik te maken om een eerste serenade te geven 
om 2 uur ’s middags. Daarnaast zou de fanfare vanaf dan ook het Heilig Sacrament begelei-
den in de twee grote processies.6

In het eerste werkjaar van de fanfare moest ook werk gemaakt worden van het kiezen van 
een patroonheilige. In het verslag van augustus 1863 is er sprake van het patroonfeest van 
de congregatie op 8 september. Er werd besloten om met alle leden van de congregatie in 
stoet naar de kerk te marcheren met het muziek op kop. In november werden de schikkin-
gen getroffen voor het eerste Sint-Ceciliafeest dat van dan af jaarlijks zou worden gevierd. 
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Hoewel deze feestdag van de gekozen patroonheilige op een zondag valt, werd het eerste 
Sint-Ceciliafeest gehouden op maandag. 's Morgens was er een eucharistieviering waarna 
de fanfare enkele muziekstukken naar voren bracht. Om vijf uur werd verzamelen geblazen 
voor een avondmaal in den luchtbal bij de weduwe Van Slambrouck. De leden van de fanfare 
mochten daar feest vieren tot 9u 's avonds, maar dan was het wel gedaan met de pret.7

Nu het muziekgezelschap in Wingene steeds meer voet aan wal begon te krijgen, werd in 
december 1863 besloten om dokter Slock aan te stellen als ondervoorzitter. In maart 1864 
werd het aantal instrumenten verder opgedreven met een bariton, een bugel, een trommel 
en de intentie tot de aankoop van een paar schijven. In juni 1865 werd het bestuur verder 
versterkt met Frederic Vanheule, Richard Cuvelier en Jan Vanquaethem.8

Over de werking van de Wingense fanfare in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn 
we verder maar sporadisch geïnformeerd. Uit 1887 hebben we wel een verslag over de wer-
kingen van de jongelingencongregatie tijdens de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan. 
We lezen er dat sinds 1863 de fanfare alle kerkelijke en burgerlijke feesten had opgeluisterd 
en ook deel nam aan “de instelling van congregatiën of vergaderingszalen te Ruysselede en te 
Meulebeke”.9

Het is echter vooral in het Tieltse persmedium De Gazette van Thielt dat we interessante 
getuigenissen vinden over de Wingense fanfare. Zo weten we dat het Wingense muziek-
korps in het voorjaar van 1865 speelde op Sint-Jan ter gelegenheid van de prijsdeeling aen 
de werklieden der societeit van den heiligen Joannes Baptista.10 Het moet het eerste optreden 
in de eigen gemeente zijn geweest, maar al snel trok men ook buiten de gemeentegrenzen. 
In het najaar van 1865 traden zowel de fanfare van Meulebeke, Wingene als Tielt op bij 
de plechtige inhuldiging van het lokaal van de Verenigde Vrienden in Meulebeke. Hoewel 
men in Wingene toen pas drie jaar aan de slag was, is de commentaar van de krant toch 
dat “reeds eenieder door hunne kunde verwonderd [was]”.11 En het was niet eenmalig dat de 
Tieltse krant haar appreciatie uitsprak over de voortgang in Wingene. Zo was het muziek 
in 1866 te gast op het tweede festival van de Goede Vrienden in Tielt en lezen we: “Wat 
gezeid van het zoo bloeyende muziekgenootschap van Wyngene? Met zoo een luiderijk hand-
geklap zijn de muziekstukken begroet geweest dat de heer Bestierder en de heer Muziekmeester 
lachten gelijk paptaerten van contentement.”
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Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw bloeiden de muziekfestivals als nooit te 
voren. Naast het bovengenoemde festival in Tielt tekende de Wingense fanfare ook present 
in Egem, Ardooie, Zwevezele, Ruiselede, Aarsele, Ruddervoorde en Lichtervelde. Er waren 
zelfs zo veel festivals dat op de vergadering van mei 1867 moest worden gekozen tussen het 
festival van Pittem en dat van Izegem. Het bestuur koos uiteindelijk voor het laatste. Een 
hoogtepunt was het festival in 1885 dat de Wingenaren zelf organiseerden ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Baron Maurits Van der Bruggen als burgemeester van de gemeen-
te.12

De dood van een onderpastoor

Laten we even in 1867 blijven, want in dit jaar werd de jonge fanfare hard getroffen door 
het afscheid van onderpastoor Verstraete. Na veertien jaar werd hij overgeplaatst naar de 
Heilige Familie in Tielt. Hij werd opgevolgd door Henri Van Graefschepe die bij zijn aan-
komst als kunstliefhebber meteen het bestuur van de fanfare voor zijn rekening nam. On-
der zijn bestuur groeide de fanfare verder, maar drie jaar later, in 1870, is de man vroegtijdig 
overleden. Dat overlijden was een domper voor de jonge muziekvereniging omdat volgens 
De Gazette van Thielt iedereen “te regt verwonderd [was] over de hooge muzikale bekwaem-
heden van Van Graefschepe.”\d3

Onderpastoor Van Graefschepe bouwde een nieuw lokaal voor de congregatie, de St. Alo-
isiuskring. Dit bouwwerk werd mogelijk, nog voor het volledig klaar was, de dood van de 
onderpastoor. Volgens het bewaarde verslag van de werking van de congregatie bezweek hij 
onder de last van het bouwen.14 De mondelinge overlevering in Wingene vertelt dan weer 
dat de onderpastoor ten val kwam met zijn paard. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat 
hij niet vervoerd kon worden en de eerste zorgen dan maar toegediend kreeg in Den Tap. 
Hij zou enkele maanden na dit ongeval gestorven zijn.15 Historisch bewijs voor dit verhaal 
is er echter niet. Integendeel, want op 3 september 1870 publiceerde De Gazette van Thielt 
de volledige lijkrede die tijdens de uitvaartdienst in Wingene was uitgesproken. Opnieuw 
kwam terug dat zijn hart lag bij de fanfare en zijn grootste project de bouw van het nieuwe 
lokaal was. “'t Is aen het hoofd dezer inrigting, dat de Heer Vangraefschepe al zyn gezag, 
al zyne kracht, ten nadeele zelfs zyner gezondheid, gebruikt heeft om ze te doen vooruitgaen 
en bloeijen.”16 Verder lezen we dat de onderpastoor door een ongeneesbare ziekte werd ge-
troffen en van dag tot dag zijn gezondheid voelde verzwakken tot hij uiteindelijk uitgeput 
“zachtjens in den Heer ontsliep.” Geen vermelding van een paard, maar enkel van “de vreede 

Henri Van Graefschepe 
(25 oktober 1828–25 augustus 
1870), sedert oktober 1867 on-
derpastoor te Wingene, was een 
kunstliefhebber die met veel 
enthousiasme het bestuur van 
de fanfare overnam van onder-
pastoor Verstraete. Hij liet een 
nieuw lokaal bouwen voor de 
fanfare, maar overleed in 1870, 
waarschijnlijk voor het af was.
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Het klein muziekske
In de schoot van de fanfare Sint-Cecilia werd spoedig een klein muziekske gevormd met 
een tien à vijftiental muzikanten. Ze waren gewoonlijk allen ook spelend lid van de fanfare 
zelf en volgden de repetities, maar hielden daarnaast nog bijkomende bijeenkomsten om 
extra werken in te studeren. Ze traden meestal op bij kleinere gelegenheden zoals paarden-
koersen en wielerwedstrijden, maar ook de vieringen van St-Elooi, avondmarkten, huwelij-
ken of geboortes.

Gezien het veel informelere karakter van deze vereniging is de kennis die vandaag bewaard 
blijft veel beperkter. Aan de foto’s te zien moet het eerste klein muziekske al in de negen-
tiende eeuw ontstaan zijn. Zeker is wel dat meester Julien Van Walleghem in de jaren 20 
de voorman was van een klein muziekske met een tiental goede muzikanten. Ze waren erg 
geliefd in de gemeente en gaven zelfs enkele eigen concerten.a

In de jaren nadien waren het meestal de dirigenten van de fanfare die ook een klein mu-
ziekske in leven hielden. Edgar Mahieu was onderwijzer-koster in Sint-Jan en hield daar 
een kleine groep van zes muzikanten van deze parochie. Ze speelden regelmatig op Sint-Jan 
en Wildenburg, maar moesten wel steeds een grosse caisse lenen uit het centrum van Win-
gene. Ook Willy Van Vanneyt en Roland Deryckere behielden het idee om af en toe op te 
treden met een klein muziekske.

In 1979 was Gerard Vandemoortele de leider van de groep muzikanten. De krant Het 
Brugs Handelsblad informeerde toen naar de herkomst van dit initiatief waarop de mu-
zikant vertelde dat hij al meer dan 40 jaar lid was van de fanfare en altijd had geweten dat 
er een klein muziekske bestaan heeft. “Anderen wisten te vertellen dat het Klein Muziekske 
minstens even oud is als de huidige Wingense muziekvereniging die er meer dan een eeuw 
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Het “Klein Muziekske” als “De 
Dorpsmuzikanten” voor café “In 
St. Hubert” in 1982. Op de foto 
staan onder meer dirigent Roland 
Deryckere (staand eerste van links) 
en secretaris Willy Fraeyman 
(staand vijfde van links).

Secretaris Willy Fraeyman hield 
in de jaren 70 en 80 ook de nauw-
keurig de correspondentie van het 
“Klein Muziekske” bij.
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aktiviteit heeft opzitten.” Het is een bewering die we niet kunnen bevestigen, maar het lijkt 
aannemelijk dat het ontstaan ervan niet lang na 1862 is te situeren. “In elk geval is die kleine 
groep muzikanten een flinke publiciteit voor het Wingens muziekkorps. Zij worden trouwens 
overal ten zeerste gewaardeerd, kijken op geen optreden minder of meer en waar zij geweest 
zijn, worden zij gaarne terug verwacht!”b

Secretaris Willy Fraeyman hield in het archief van de fanfare ook het wel en wee van het 
klein muziekske bij. Tijdens de periode van Roland Deryckere werd het gezelschap omge-
doopt tot “De Dorpsmuzikanten”. Ze hadden een eigen statuut, eigen kostuum, eigen vaan-
del en eigen kas. Elk jaar had de groep zo’n tiental extra optredens, naast de opvoeringen 
met de volledige fanfare. Af en toe werden wel eens wat moeilijkheden opgetekend met de 
andere muzikanten, maar dankzij duidelijke afspraken verliep alles naar behoren.c

Vandaag is er geen klein muziekske meer in Wingene. Tot in de jaren 90 kunnen de de 
activiteiten goed volgen, maar de moeilijke waters waar de fanfare rond de eeuwwisseling 
doorging, betekenden het einde van het initiatief.
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|r| Vanaf 1981 organiseerde het 
“Klein Muziekske” jaarlijks een 
grote ‘Kieken-Kaarting’ om de kas 
te spijzen.

|b| In 1982 kreeg ook het “Klein 
Muziekske” een nieuw uniform 
naar aanleiding van het 120-jarige 
bestaan van de fanfare.
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zeisen des doods” die Van Graefschepe heeft getroffen, “als eene onbevlekte lentebloem, te 
zuiver om in dit tranendal verslinst te worden.” De lijkrede sloot af met een oproep naar de 
muzikanten toe. “Gy muziekanten, in rouwgewaed hier verzameld, dat uwe speeltuigen een 
laetste rouwgeklag laten hooren over het lyk van uwen beminden weldoener, tot nagedachtenis 
der ongeschonden verknochtheid die gy he altyd toegedregen hebt.”17

Na de dood van onderpastoor Van Graefschepe kwam onderpastoor De Baecker in 1870 
naar Wingene. Ook hij bleek erg muzikaal te zijn en nam dan ook zonder morren de lei-
ding over de fanfare over.  Hij zou directeur van het muziek blijven tot hij in 1888 werd 
aangesteld als pastoor in Stavele. In 1871 vierde de katholieke wereld de 25e verjaardag 
van het pontificaat van Pius IX. Ook in Wingene feestten de katholieke verengingen mee 
gedurende twee dagen. Op de avond van de eerste feestdag speelde de Wingense fanfare van 
de congregatie een concert dat werd gevolgd door vuurwerk op de Markt.18

Bloeiende muziekfestivals

In datzelfde jaar 1871 kende Wingene ook een burgemeesterswissel. De overleden Ivo Slock 
werd opgevolgd door Charles Van der Bruggen. Uit een brief van Felix Billiet weten we dat 
de stoet voor deze gelegenheid werd gevormd met onder andere “96 peerden, twee gendar-
mes, het muziek der Congregatie, de wevers, …”19 De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen 
dat we over de volgende jaren maar matig geïnformeerd zijn. We spraken eerder wel al over 
de bloei van de muziekfestivals in deze periode waaraan ook de Wingense fanfare herhaal-
delijk deelnam. Getuige daarvan zijn 17 herinneringsmedailles die bewaard zijn gebleven. 
Ze zijn een blijvende herinnering aan de festivals van Aarsele (18 augustus 1878), Tielt 
(8 augustus 1880), Zwevezele (1881), Ruddervoorde (11 juli 1881), Lichtervelde (19 juni 
1887), Zwevezele (4 augustus 1889), Pittem (17 augustus 1890), Wakken (24 mei 1891), 
Lichtervelde (18 juni 1893), Egem (27 juni 1897), Ardooie (4 juli 1897), Meulebeke (18 
juni 1899), Aarsele (10 juni 1900), Ruiselede (19 juni 1904), Ruddervoorde (28 april 1907), 
Zwevezele (25 augustus 1907) en Beernem (30 augustus 1908).20

De muziekfestivals uit de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw zijn de sprekende getuigen van het hoogtij van de fanfaremuziek. Steeds waren ver-
schillende, vaak bevriende, korpsen aanwezig, wat resulteerde in grote muzikale feesten. 
Een volledig overzicht van de festivals en wedstrijden uit de regio is vandaag niet meer te 
reconstrueren. Het vermelden waard is echter het erg vroege voorbeeld op 11 oktober 1835 
in Tielt. Verder zouden er ook dergelijke feestelijkheden te noteren vallen voor Wingene 
(1851, 28 juni 1892 en 1902) en Zwevezele (1864, 24 juli 1887, 1889 en 17 juli 1903).21
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Daarnaast beschikken we ook nog over heel wat pamfletten uit de laatste 30 jaar van de ne-
gentiende eeuw. Een vaste datum voor de concerten was er nauwelijks. In 1869 en 1876 was 
het avondfeest bijvoorbeeld in februari. Een jaar later is de affiche bewaard gebleven van een 
groot concert in oktober 1877. In 1878 vond het concert dan weer plaats in maart, in 1979 
op Beloken Pasen en in 1880 in september. Om maar te zeggen dat er weinig regelmaat valt 
te bespeuren. De bezoekers van de concerten kregen wel steeds een vast programma voorge-
schoteld in twee delen. Er was niet alleen plaats voor muziek gebracht door de fanfare, maar 
steeds ook voor toneel. Een traditie die ook in de twintigste eeuw zou worden voortgezet.22

De schoolstrijd slaat toe: een liberaal muziek

In het voorgaande hebben we ons alleen gericht op de ontwikkelingen van de fanfare van 
de katholieke jongelingencongregatie. Binnen de vijandige context die in de tweede helft 
van de negentiende eeuw was ontstaan tussen de katholieke en de liberale bewegingen in 
de Belgische maatschappij is het ook interessant om te kijken naar de muzikale ontwikke-
ling aan liberale zijde. Al bij de oprichting van de jongelingencongregatie in 1862 leefde 
bij de zogenaamde liberalen het idee om een muziekvereniging in het leven te roepen. Het 
bestuur van de congregatie was hen echter te snel af, zodat toen geen liberaal initiatief van 
de grond kon komen. De gemeenteraadsverkiezingen van 1869 resulteerden in een felle 
strijd tussen katholieken en liberalen. Na hun nederlaag gingen de liberalen in 1870 dan 
toch over tot de oprichting van een eigen muziekvereniging, binnen het kader van de land-
bouwmaatschappij. Over dit initiatief is helaas maar weinig meer geweten, maar uit het 
verslag van de congregatie uit 1887 leren we wel dat het liberale muziek het maar één jaar 
zou hebben uitgehouden.23

De briefwisseling tussen Felix Billiet en Désiré Desomviele, die tot op vandaag bewaard is 
gebleven, biedt ons een uniek zicht op de scherpte van deze politieke strijd. De repetities 
van het liberaal muziek werden gehouden bij Louis Myngels. Felix Billiet schreef hierover: 
“Gij moogt geloven dat het lijk duivels kermis is, want het zijn al de eerste kans die erin zijn. 
Henrie Myngels is muziekmeester, en onder zijne leerlingen treft men de volgende aan: twee 
zoons van Charles Vandenbrande, drij zoons van Felix Vercoutere, drij zoons van P. Baesens, 
een zoon van Jan Baesens, Ch. Gorkens, de zoon van P. Bovyn, een zoon zeen Krikke, twee 
zoons van de Commissaris, en nog vele die ik nu niet kan opnoemen.” Het liberaal muziek was 
duidelijk geen kleine vereniging, maar een goed woord heeft onze getuige er niet voor over 
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In 1879 organiseerde de Jongelingen-
congregatie een traditioneel avond-
feest. De tekst van de affiche geeft een 
inzicht in het verloop van de school-
strijd in Wingene, want een aantal 
hulponderwijzers werden ontslagen, 
waarschijnlijk omdat ze overliepen 
naar het Staatsonderwijs, dat niet on-
der katholieke voogdij stond.
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wanneer hij de pastoor citeert: “Nen hoop schobejakken, zegt de pastoor. De gepasseerde week 
was het repetitie, en Mr. Daubresse stond er na te hooren, Mingel komt buiten en zegt: dat het 
schoeyers zijn die aen de menschens duere staen, en Mr. Daubresse antwoorde, dat het nog be-
ter schoeyer was, dan schobejak te zijn. Al de geestelijke hebben al gepreekt, over de slegte Socie-
teyten, en de ouders vermaent, dat zij er hunne kinderen niet en zouden laeten na te gaen.”24

Tijdens de schoolstrijd en de daaropvolgende politieke conflicten kwamen meerdere fan-
fares onder druk te staan. Om dorpspolitieke oorzaken ontstond in menig muziekkorps 
een scheuring, waarbij de geestelijkheid meestal partij koos voor één van beide groepen. Zo 
viel in het begin van de jaren 1900 ook de bestaande fanfare van Zwevezele uiteen in een 
katholiek en een liberaal muziek.25 Het liberale initiatief in Wingene kon vanuit katholie-
ke hoek op de nodige tegenstand rekenen. In een andere brief lezen we hoe een optreden 
werd gezien door de ogen Felix Billiet. “Het muziek van de landbouwmaatschappij ging des 
avonds ook spelen. Ze wierden het van velen ontraden, maar op voorstel van boer Vandewiele, 
zou het muziek spelen van te 8 uur tot 8u30 en niet langer, om reden dat het muziek van de 
Congregatie te 9 uur ging spelen.” De pastoor kwam dit echter te weten en schoot in actie. 
Spoedig ondertekenden schepenen De Brabandere en Bouckaert een besluit waarbij het 
verboden werd om nog concerten te geven zonder toestemming van de hogere overheid. 
Een regelrechte machtsgreep van de katholieke fanfare. Het mocht niet baten: “Ze hebben 
het daarvoor niet gelaten en op het gestelde uur zijn zij beginnen spelen. De muziekmeester 
Myngels is er bij gekomen en zei dat ze moesten ophouden met spelen, hetgene zij voor hem 
niet wilden laten.” En waarschijnlijk liep het hier meteen mis voor de liberale fanfare, als we 
onze ooggetuige mogen geloven natuurlijk, want dirigent Myngels zou hierop zijn ontslag 
hebben gegeven. Toch was het nog niet volledig afgelopen. “Me begint maar te spelen, dat 
het van de duivels droomde, en dat dan nog zonder muziekmeester: het was al appeldepap. 
't Muziek aan de kerk, die blaasden dat horen en zien verging, om de andere tot zwijgen te 
brengen, maar in plaats van te zwijgen, speelde zij om het meest.”26

In elk geval was het liberaal muziek maar een kort leven beschoren. Het was een symbool 
van de oplopende spanningen tussen liberalen en katholieken die tien jaar eerder ook aan 
de basis hadden gelegen van de oprichting van de katholieke fanfare. De schoolstrijd was 
daarmee nog niet onmiddellijk afgewikkeld. In het verslag van de werking van 25 jaar con-
gregatie lezen we bijvoorbeeld dat door de kwestie de fanfare van de jongelingencongregatie 
genoodzaakt was om te verhuizen uit hun lokaal.27 De werking kwam echter niet in het ge-
drang. Dit kunnen we opmaken uit de vele affiches voor avondfeesten die uit deze periode 
bewaard zijn gebleven.
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De Fanfare Sint-Cecilia in vol ornaat bij de oudst be-
kende groepsfoto, waarschijnlijk uit 1894. Op de der-
de rij zien we onder meer proost Florimond Rooms 
(vijfde van links) en dirigent Aimé Bouckaert (vierde 
van links).
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Tweemaal feest in Wingene

Naast de traditionele opeenvolging van Sint-Ceciliavieringen en avondfeesten van de jon-
gelingencongregatie werden in Wingene twee grote muzikale feesten op het einde van de 
19e eeuw gehouden. De fanfare had hierin een belangrijke rol. Zowel in 1885 als 1892 was 
dokter en schepen Carton voorzitter van het muziek, maar baron van der Bruggen bleef wel 
de ere-voorzitter.

Op zondag 19 juli 1885 was de gemeente Wingene het toneel van een groot muziekfes-
tival ter gelegenheid van de inhuldiging van baron Maurits van der Bruggen als nieuwe 
burgemeester. Op 18 april werd daarover naar de omliggende muziekkorpsen gecommuni-
ceerd. Alle zang-, fanfare- en harmoniemaatschappijen mochten twee stukken uitvoeren. 
De volgorde van de optredens werd door loting bepaald. Er werd verzameld om 3 uur in 
de Zandbergstraat waarna de optocht zich naar de Markt verplaatste. Alle deelnemende 
korpsen kregen na afloop een verguld zilveren eermetaal.28

Een nog groter muzikaal feest werd gehouden op zondag 26 juni 1892. Het was een echt 
muziekfeest voor harmonieën, fanfares en koorzangmaatschappijen. In de namiddag trok 
een enorme stoet door het centrum van de gemeente met niet minder dan 17 deelnemende 
korpsen. De organiserende fanfare van Wingene speelde het openingstuk en werd gevolgd 
door verenigingen uit Wichelen, Ardooie, Rumbeke, Beveren, Dadizele, Wakken, Ruisele-
de, Lotenhulle, Aalter, Aarsele, Lichtervelde, Ruddervoorde, Meulebeke, Pittem, Tielt en 
Zwevezele. Zoveel fanfaremuziek zou er in Wingene nooit meer te horen zijn.29

50 jaar fanfare

In 1912 bestond de Wingense fanfare 50 jaar en zo’n gelegenheid liet men niet zomaar voor-
bijgaan. Er werd een muziekfeest in het vooruitzicht gesteld en bij de gemeente gevraagd 
om de nodige financiële middelen. Op 26 maart stemde de gemeenteraad in met een subsi-
die van 300 fr. voor het feest, maar een maand later werd dat bedrag op vraag van de fanfare 
opgetrokken tot 400 fr. Het besluit werd genomen “overwegende dat deze som onvoldoende 
is voor een muziekfeest.”30

Het feest zelf vond plaats op zondag 5 mei 1912. In de voormiddag werd in de Kerk een 
nieuwe vlag ingehuldigd. Het was een “zijde wapperende geborduurde vlagge, langs beide 
kanten rechte gewerkt, 2 meters vierkant, met zijde fringe, zijde driekleurig strik, stok met 
koperwerk en verguld piek & doos.”31 Pastoor De Vos wijdde dit nieuwe vaandel voor het 
gouden jubileum en pastoor Vanhalst, leerkracht retorica in het college van Tielt, hield de 
bijhorende toespraak. In de namiddag stond er muziek op het programma met een stoet 
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In 1912 bestond de fanfare 50 jaar, en 
dat moest gevierd worden. Speciaal 
voor dit jubileum werd er een vlag aan-
geschaft, die op zondag 5 mei plechtig 
werd gewijd. Getrouw aan een jaren-
lange traditie werd ook nu een groot 
muziekfeest georganiseerd waarop 
muziekkorpsen uit de wijde omgeving 
werden uitgenodigd.
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met de muziekkorpsen van Wingene, Aarsele, Ruiselede, Tielt, Pittem, Dentergem, Oost-
rozebeke en Zwevezele. In het lokaal van de fanfare stond nog een meeting op het program-
ma over de nakende gemeenteraadsverkiezingen. De Gazette van Thielt schreef: “Het was 
een keurige en lange stoet en elke maatschappij was door eereleden vergezeld. Nabij de pastorij 
stonden de overheden, en de minister M. Vande Vyvere [Minister van landbouw] die dan ook 
nu door gejuich, dan door de toonen der Brabaçonne werd begroet.”32
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Ik ben niet gewoon veel te zeggen, maar men heeft mij vandaag verschillende malen lastig gevallen, opdat ik nu 
een woordje zou zeggen over 't muziek, hoe het staat en hoe het gaat. Ik wil aan hunne billiijke vraag voldoen en 
daarom beginnen met het herbegin der maatschappij.

In 1921, in 't begin van de zomer, was er op Wyngene GEEN MUZIEK; de Groeningengilde wilde haar feest 
vieren en om die feeste op te luisteren vroeg men het muziek van EEGHEM; Wyngene, de grootste gemeente in 
uitgestrektheid van geheel West-Vlaanderen, moest de hulp inroepen van Eeghem.

Men wilde op meikermesse eene groote ringsteking geven, die veel bijval zou hebben, en om dien te vermeerderen 
en het feest op te luisteren moest men de medewerking afsmeeken van 't muziek van Zwevezeele!

Dat kittelde 't herte van de Wynghenaars. Elkeen zei er zou hier toch een muziek moeten zijn. Er MOET een 
muziek zijn! En... 't was al muziek dat de eenige klokke van Wyngene sloeg. - En er werd een muziek – ER IS 
EEN MUZIEK. Gij hebt het reeds dikwijls gehoord en gezien. DAAR is de oorsprong van het herbegin.

WAAROM EEN MUZIEK? Maar muziek bestaat in alle beschaafde landen van geheel de wereld, zelfs in de 
onbeschaafde... En hoe komt dat? Ehwel, muziek, dat is overal een ware behoefte van de mensch. Muziek verheft 
en veredelt den mensch – Muziek verlevendigt den geest, verlicht het herte, verbant de smerte en verwekt vreug-
de. - Muziek is niet enkel tijdverdrijf, het is een gezond, een nuttig, een aangenaam tijdverdrijf voor elkendeen.

En eene muziekmaatschappij verschaft niet alleen al die voordelen aan iederen muziekant in 't bijzonder, maar 
sleept mede, wekt die gevoelens bij anderen op en KAN alzoo alle feesten opluisteren, zoo kerkelijke als wereldlij-
ke, en zonder muziek geene ware feestviering. Zoo hebben wij helpen opluisteren: verschillende groote processien 
- de plechtige inhuldiging van den Z.E.H. Pastoor van St Jan Baptiste - van de Z.E.H. pastoor van St Amand 
- vorming door den bisschop - een feest der Groeningegilde - 2 feesten der Oudstrijders - een feest St Eloi - een 
prachtige peerdenloopwedstrijd - Ceciliafeesten - het Vlaamsch Katholiek Congres te Brugge - het feest der ont-
hulling te Ruysselede - binst de kermisweek de plechtige prijsuitdeeling van de leerlingen der teekenschool. En 
ware er een theater, 't muziek zou binst de kermisdagen eenige keeren in 't openbaar gespeeld hebben, maar de 
theater werd door de Duitschers vernield en bleef in de oorlogsschade vergeten.

Het eerste muziek, dat heringericht werd, bestond uit een 20-tal leden, al oude muzikanten, en ' k mag bekennen 
dat ik de muziekale kenissen dier oudmuziekanten waarlijk bewonderd heb. De Heer Bestierder gaf nieuwe 
muziekstukken, nog nooit door de muziekanten gezien of gehoord en op het eerste zicht speelde elke muziekant 
zijne partij zonder haperen of dralen, en dat is moeilijk!

En, behendig geleid door hunnen taltentvollen Bestierder: Mr Urbain Bouckaert, die daar weet leven en vier 
in te steken, zelfs met overschot van kracht en macht, werden die muziekstukken na weinige herhalingen op zeer 
voldoende wijze uitgevoerd.

Benevens dat muziek hadden wij dan eene vergadering van jonge muziekanten, van 20 tot 30 in getal, bestuurd 
door Meester Van Walleghem wiens ambt het is jongens te leeren en die bij zijne jonge muziekanten, zooveel 
vooruitgang wist te doen, dat zij na weinige maanden het muziek konden invullen, zodanig dat het getal van 
20 tot 40 gekomen is, alle eensgezinde en ware liefhebbers van muziek en verkleefd aan godsdienst taal en va-
derland. 't'Is te hopen dat het zoo zal voortduren en dat de repetitien, die wekelijks den Dinsdag zijn van 7u30 
tot 9 ure, regelmatig zullen bijgewoond blijven; en kwamen er soms eenige eerleden die repetitien met hunnen 
tegenwoordigheid vereeren, dat zou de muziekanten nog meer aanmoedigen...

Désiré Callemeyn (18 febru-
ari 1851–22 april 1937), eerste 
voorzitter van de fanfare na de 
heroprichting in 1922. Hij werd 
in 1925 opgevolgd als voorzitter 
door Urbain Bouckaert, zoon 
van stichter Aemé Bouckaert.
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Een abrupt einde

Dat de moord op een aartshertog in het verre Sarajevo ook maar enige invloed zou hebben 
op de werking van de Wingense fanfare kon op 28 juni 1914 niemand vermoeden. Maar 
soms hebben kleine daden grote gevolgen en op 3 augustus 1914 viel de Duitse legermacht 
België, Luxemburg en Frankrijk binnen.1 Bij het uitbreken van de oorlog vluchtten zo'n 
300 Wingenaren de Nederlandse grens over. Onder hen ook pastoor Picavet van Sint-Jan, 
ondervoorzitter van de fanfare. Er zouden uiteindelijk 119 Wingenaren gemobiliseerd 
worden en er meldden zich eveneens 6 vrijwilligers aan. Minder dan twee maanden later 
stonden de Duitse troepen in het centrum van het dorp. Aangezien Wingene onverdedigd 
achter bleef, was de strijd echter gering.2

Over het muziek van Wingene hebben we voor deze periode geen informatie. Waarschijn-
lijk werden een aantal muzikanten gemobiliseerd, maar door een gebrek aan veel namen 
is hier moeilijk een antwoord op te bieden. Tijdens de oorlogsjaren werden in elk geval 
alle vormen van uiterlijk vertoon verboden en het is dus niet verwonderlijk dat de fanfare 
hierdoor hard werd getroffen.3 Omdat de fanfare in 1922 officieel opnieuw werd opgericht, 
kunnen we er zelfs vanuit gaan dat ze tijdens de oorlogsjaren volledig werd ontbonden.

Een nieuw muziek

Het heeft na het einde van de Eerste Wereldoorlog even geduurd vooraleer er in Wingene 
opnieuw een muziek op de been werd gezet. Over de omstandigheden van de heropstart 
zijn we voornamelijk geïnformeerd door een speech van de voorzitter Désiré Callemeyn in 
1923. Hij bereidde die toespraak voor op een kladje dat bewaard is gebleven. De voorzitter 
vertelt hoe er in 1921 geen muziekkorps was in Wingene en dat daarom voor het feest 
van de Groeningegilde de hulp moest worden ingeroepen van de Egemse fanfare. Voor de 
meikermis moest dan weer een beroep gedaan worden op Zwevezele. Omdat de Winge-
naren dat niet konden verdragen, aldus de voorzitter, werd de fanfare St-Cecilia opnieuw 
opgericht. De repetities werden gestart met een twintigtal ervaren muzikanten die snel de 
draad opnieuw oppikten. Het zou niet de laatste keer zijn dat de komst van het Zwevezeelse 
muziekkorps naar Wingene het signaal vormde om de Wingense fanfare nieuw leven in te 
blazen.4



| 46 |

Dat de fanfare in 1922 met veel luister opnieuw opgericht werd, is voldoende reden om aan 
te nemen dat ze officieel ontbonden werd tijdens de oorlogsjaren. Een officieel ontbindings-
bewijs hebben we evenwel niet teruggevonden, maar dat is gezien de omstandigheden niet 
abnormaal. De oprichtingskeure en het reglement zijn wel tot op vandaag bewaard. Uit 
deze documenten blijkt vooral het zeer katholieke karakter van de vereniging. Bovendien 
werd de fanfare net als voor de oorlog het enige muziek van alle katholieke verenigingen 
van de volledige gemeente en dat heeft zo zijn weerslag in de samenstelling van het bestuur 
waar al deze groeperingen zoals de boerenbond en de werkliedenbond hun vertegenwoor-
diger in kregen. De fanfare bleef evenwel vooral de muziekvereniging van de jongelingen-
congregatie en sloot daardoor perfect aan bij haar vooroorlogse tegenhanger.

Erg interessant is het feit dat het volledige reglement uit deze periode bewaard is gebleven. 
Zo leren we dat de fanfare open stond voor alle katholieke mannen en jongelingen, maar 
dus niet voor meisjes of vrouwen. Tot in de jaren 50 zouden deze zelfs niet welkom zijn op 
de feesten van de fanfare. Verder onthouden we dat de instrumenten eigendom waren van 
de pastoor die, samen met de burgemeester, dienst deed als erevoorzitter. Beiden kregen 
bovendien stemrecht in de bestuursvergaderingen. Niet onbelangrijk is dat de fanfare en-
kel optredens voor katholieke feestelijkheden mocht verzorgen. Voor andere optredens was 
steeds de goedkeuring van het bestuur nodig. Een muzikant die zich niet aan deze laatste 
regel wenste te houden, kon erop rekenen dat hij in de fanfare niet meer welkom zou zijn. 
Meer nog, wie meer dan drie keer zonder geldige reden afwezig bleef, kon door het bestuur 
aan de kant worden geschoven. Ten slotte wijzen we erop dat de fanfare vanaf 1922 zetelde 
in de Katholieke Kring.5

We komen nog even terug op de speech van de toenmalige voorzitter Désiré Callemeyn, 
omdat die zeer waardevolle informatie bevat. Zo leren we dat het muziek bestond uit drie 
grote delen. Deze waren ten eerste de oude muzikanten, ten tweede de jonge muzikanten 
en ten derde de ereleden. Het onderscheid tussen oude en jonge muzikanten is opmerkelijk. 
De eersten waren al actief bij de fanfare van voor de Eerste Wereldoorlog, terwijl Meester 
Van Walleghem belast was met het (de) jongens te leeren. Bij gebrek aan een muziekschool in 
Wingene nam de fanfare klaarblijkelijk de taak van het muziekonderwijs voor aspirant-mu-
zikanten op zich. Dit zou blijven duren tot de Tieltse muziekacademie een afdeling in Win-
gene opende in de jaren \d0.

Het ontbrak de hernieuwde fanfare de eerste jaren na de oorlog niet aan populariteit. In 
1922 waren er slechts een 20-tal spelende leden te tellen, maar een jaar later was dat aantal 
al opgeklommen tot 40. Deze verdubbeling was volgens Callemeyn te danken aan het voor-
treffelijke onderricht van meester Van Walleghem. We kunnen er gerust vanuit gaan dat dit 
ook gezorgd heeft voor een substantiële verjonging van de muzikanten.
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Vanaf de heroprichting in 1922 werd meteen heel wat opgetreden, voornamelijk dan door 
de oude muzikanten die hun ervaring van voor de oorlog meenamen. Voorzitter Callemeyn 
liet het niet na om zich verbaasd te tonen over hun uitstekende muzikale kennis, maar hij 
bewierookte toch voornamelijk de dirigent Urbain Bouckaert, zoon van de vorige dirigent 
Aimé Bouckaert, één van de bezielers van de fanfare.

Omdat een muziekvereniging geld kost, onder meer omdat de muzikanten moeten getrak-
teerd worden, zocht men ook nu naarstig naar bronnen van inkomsten. Ondermeer de ge-
meente Wingene toonde zich van haar gulste kant door de fanfare een jaarlijkse toelage 
van 1000 fr. toe te kennen in een gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1921. Opvallend is 
dat dit gebeurde nog voor de officiële heroprichting, wat bewijst dat hierover al langer werd 
nagedacht. De gemeente stelde hierbij echter wel de voorwaarde dat de fanfare de gemeen-
tefeesten moest opluisteren. Bovendien moest er voor muzikanten een vergoeding komen 
wanneer zij moesten spelen op een werkdag.6

Feestelijke jaren 20

Tijdens het interbellum zijn de bronnen die ons informeren over de werking van de Win-
gense fanfare schaars. Dit wil echter niet zeggen dat de fanfare helemaal stil zou hebben 
gelegen. Integendeel, er werd zeer veel opgetreden en opgeluisterd en bij elke passende ge-
legenheid was het muziek van de partij. Zo getuigen toch de verschillende programma's en 
uitnodigingen vanuit het interbellum die tot op vandaag zijn bewaard.

Zo weten we dat het in 1927 groot feest was in Wingene. Dit jaar werd namelijk op 17 
juli de nieuwe beiaard ingehuldigd en dit werd gevierd met een feestelijk klokkengeluid op 
zaterdagavond en een plechtige hoogmis, een Prachtigen Geschiedkundigen stoet […] door de 
bijzonderste straten der Gemeente en een Beiaardconcert op zondag. Dat alle remmen los 
waren, blijkt uit het programma, want tijdens de hoogmis, met kerkelijke en wereldlijke 
overheden, werden de gezangen verzorgd door de scola cantorum van Wingene en voor het 
beiaardconcert werden twee grote beiaardiers uitgenodigd, met name Gustaf Nees, hulp-
beiaardier van Mechelen en professor aan de beiaardschool, het Lemmensgesticht van Me-
chelen en C. Demette, beiaardier van Aalst en leraar aan de muziekschool.

De apotheose van die feestelijke dag in 1927 kwam echter 's avonds, met Muziekconcerten 
op het Kerkplein, de Zandberg en de Vrede door de Koninklijke Harmonie van Zomergem, 
de Muziekmaatschappij van Melle, het Muziekkorps der Scouts van St. Leo's Gesticht in 
Brugge, twee fanfares uit Tielt; de Goede Vrienden en de Ware Vrienden en uiteraard de 
muziekmaatschappij van Wingene onder leiding van hun dirigent Jozef Pyfferoen. Ook 

Urbain Bouckaert (26 janu-
ari 1885–6 juni 1972), zoon van 
medestichter Aimé Bouckaert, 
en net als zijn vader en grootva-
der koster, was één van de bezie-
lers van de nieuw-opgerichte fan-
fare. Hij was van 1921 tot 1925 
dirigent en voorzitter van 1925 
tot 1955.
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Uitnodiging voor het Sint-Cecilia-
feest van 1928. Tijdens het volledige 
interbellum werden deze feesten ge-
vierd met een combinatie van muziek, 
door de fanfare, en meestal een kome-
die, maar zeker een toneelstuk.
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dit werd gevolgd door een beiaardconcert en gezang, met als slotstuk prachtige verlichting 
en vuurwerk op den toren!7 De inhuldiging van de beiaard was tot tweemaal toe uitgesteld, 
maar uiteindelijk werd het beiaardfeest een klinkend succes. De voorzitter van het feest-
comité dat verantwoordelijk was voor de feestelijkheden was trouwens Urbain Bouckaert, 
oud-dirigent van de fanfare en op dat moment ook voorzitter van het Wingense muziek.8

We wijzen terloops even op de tijdsgeest van de jaren \d0. Opvallend is het Vlaamsgezinde 
karakter van de gezangen bij het avondfeest, met onder meer De Blauwvoet, Mijn Vlaan-
deren heb ik hertelijk lief, Waarom ik Vlaming ben en Jacob Van Artevelde. De belangrijkste 
conclusie is echter dat omstreeks 1927 de oorlog ietwat vergeten leek en de fanfare weer 
feest vierde als vanouds, samen met de volledige gemeente.

Uit 1928 is dan weer een, weliswaar beschadigde, uitnodiging voor het traditionele 
Sint-Ceciliafeest tot op vandaag overgeleverd. Opnieuw wordt het duidelijk dat het feest 
met de nodige luister gevierd werd en dat de traditionele mix van muziek en toneel nog 
steeds het programma domineerde. Deze combinatie zou tot aan de Tweede Wereldoorlog 
een vaste waarde blijven op de feestavonden. Op het Sint-Ceciliafeest van 1928 werden ook 
de notabelen van de gemeente uitgenodigd, want de bewaarde uitnodiging was gericht aan 
de schepen A. Detavernier.9

Ook in 1929 werd het Sint-Ceciliafeest stevig gevierd. Er was het officiële avondgedeelte 
met een prachtig concert en muziekavond in de nieuwe toneelzaal. De oude zaal was na-
melijk tijdens de oorlog tot puin herleid. Overdag was er daarnaast, zo lezen we, “Te 11 u. 
Uitvoering der muziekstukken en uitstap bij de eereleden herbergiers.” En... ook om “2 1/2 u. 
Uitstap bij de eereleden herbergiers.” De fanfare hield dus duidelijk van een stevige portie 
feesten en drinken, al was er ook een goed noenmaal, dat 13 fr. kostte.

In 1929 stond er opnieuw toneel geprogrammeerd, ditmaal door de Wingense toneelgroep 
“Door Vriendschap Sterk”. Maar al deze feesten en optredens konden niet zomaar gebeu-
ren en in 1929 richtte het bestuur andermaal een bede tot diegenen aan wie een uitnodiging 
was gericht om hun geldelijke bijdrage te storten. Een muziek op de gemeente was namelijk 
“eene eerste noodzakelijkheid” en muziek maken kost geld.10

In 1928 kreeg de fanfare een nieuwe dirigent. Edgar Mahieu kwam op 31 juli 1924 naar 
Sint-Jan als koster-onderwijzer. Hij volgde Jozef Pyfferoen op aan het hoofd van de fanfare. 
Edgar Mahieu hield van muziek en richtte op Sint-Jan een Klein Muziekske op. Hij was 
ook regisseur, speler en tekstschrijver van de plaatselijke toneelbond Vrij en Vrank.11 Hij 
was een echte flamingant en de al eerder opgemerkte Vlaamsgezinde liederen bleven ook 
tijdens zijn periode erg geliefd.

Jozef Pyfferoen (4 mei 
1891–30 oktober 1957), was van 
1925 tot 1928 dirigent van de 
fanfare. Als muzikaal begaafd 
militair kon hij evenwel niet kie-
zen waar hij verbleef, en moest in 
1928 noodgedwongen afscheid 
nemen wegens zijn overplaatsing 
naar Ukkel.
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Edgar Mahieu richtte in de jaren \
d0 een “Klein Muziekske" op, een 
groep muzikanten die lid waren 
van de fanfare, maar extra optre-
dens deden, die zou blijven bestaan 
tot het einde van de 20e eeuw.

Het “Klein Muziekske” in 1926 
bestond voor het grootste deel uit 
koperblazers, en enkele tromme-
laars.
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Moeilijke jaren 30

Het honderdjarig bestaan van België in 1930 moest overal in het land met gepaste eerbied 
en trots gevierd worden. De oproep aan de Wingenaren om “gelieven Zondag hunne huizen 
te bevlaggen”, was hier niet vreemd aan en natuurlijk was ook de fanfare trouw op post. Er 
werd een heel repertorium aan muziek gespeeld, uiteraard afgesloten door de Brabançonne.

Toch werd de feestvreugde in België in 1930 reeds overschaduwd. Hoewel er in Wingene 
nog niet veel van te merken moet zijn geweest, waren er zich donkere wolken aan het sa-
menpakken boven de economische machthebbers van Europa. Wat in oktober 1929 begon 
als een beurscrash in New York leidde tot een diepe financiële crisis en een wereldwijde eco-
nomische depressie zoals er nog nooit een was voorgekomen. De crisis verspreidde zich van 
de financiële markten naar de industrie en vanuit de Verenigde Staten naar de rest van de 
wereld. De wereldproductie daalde tussen 1929 en 1932 met 38 procent en de werkloosheid 
bereikte ongekende hoogtes.12

De crisis van de jaren 30 was de grootste economische depressie van de afgelopen eeuw, die 
dan ook toepasselijk de Grote Depressie wordt genoemd. Ook België, en Wingene in het 
bijzonder, zouden hier niet aan ontsnappen. Dat ook de fanfare de effecten van deze crisis 
voelde blijkt duidelijk uit de uitnodiging van het St. Ceciliafeest van 1934, waarin de heren 
bestuurders, met nog steeds Urbain Bouckaert als voorzitter, maar met een nieuwe diri-
gent, alweer een onderwijzer, Willy Van Canneyt, beseften dat “In de huidige tijden is het 
zeer moeilijk werk een muziekmaatschappij in leven te houden. Daarbij is het zeer kostelijk.” 
Omdat dit muziek echter “een verdienstelijk werk van opvoeding, ontwikkeling en bescha-
ving” bood, vroegen ze toch nog de mensen om een geldelijke bijdrage, zodat in Wingene 
niet zou gebeuren wat in de omringende gemeenten was gebeurd, namelijk het verdwijnen 
van de fanfare.13

Ondanks deze verontrustende noot op de uitnodiging bleef het Sint-Ceciliafeest nog steeds 
een echt feest, waarbij toneel, muziek en een noenmaal steeds tot het programma behoor-
den. Ondanks de crisis bleven de deelnameprijzen bovendien gedurende deze jaren gelijk. 
Kaartjes kostten 3, 5, 10, 15 of 50 frank. Een jaar later, in 1935, werd wel nog feest gevierd, 
maar de crisis diepte zich duidelijk uit. Het bestuur moest in zijn uitnodiging bijna smeken 
om een steunbijdrage. Het is dan ook in de periode 1935-1936 dat de regering Van Zeeland 
overging tot een devaluatie van de Belgische frank.14

Edgar Mahieu (17 april 
1905–15 april 1977), was, net 
zoals Aimé, Urbain en Pieter 
Bouckaert, koster en actief in de 
fanfare. In 1928 volgde hij Jozef 
Pyfferoen op als dirigent, een rol 
die hij zou blijven vervullen tot 
1933.
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In 1934 woedde de “Grote Depressie” 
volop, en ook de fanfare van Win-
gene ontsnapte er niet aan. In 1934 
werd aan de inwoners van Wingene 
in niet mis te verstane bewoordingen 
gesmeekt om een geldelijke bijdrage te 
geven de fanfare niet te laten teloor-
gaan.
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In het midden van deze crisisjaren werd bij de Wingense fanfare evenwel toch een groot 
feest voorbereid. In 1937 bestond het muziek namelijk 75 jaar, een gebeurtenis die met 
gepaste trots en vreugde mocht gevierd worden op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest dat op 
woensdag 24 november zou plaats hebben. Het is duidelijk dat met de onderbreking tijdens 
de Eerste Wereldoorlog geen rekening werd gehouden voor het bepalen van de feestjaren. 
Dat zou later ook nooit het geval zijn.

Het programma voor deze feestelijke editie van Sint-Cecilia verschilde evenwel niet veel 
van de voorgaande jaren. Toch scheen het bestuur best trots dat ze het cabaret “Nog Niet” 
hadden kunnen strikken, want deze groep uit Wielsbeke had veel bijval gekregen bij hun 
laatste optreden in Wingene. Zij hoopten dan ook dat alle genodigden en sympathisanten 
met veel enthousiasme zouden komen kijken naar deze cabaretgroep.15

De laatste opleving van feestelijkheden waarover we iets hebben teruggevonden kwam er 
in 1938, met opnieuw een luisterrijk St.-Ceciliafeest. Er was toneel “iets om te giechelen” en 
muziek. Ondanks dit feestgedruis was men ook niet blind voor de donkere periode waar 
men in België toen doorging. Intern viel de ene regering na de andere en ook de internatio-
nale sfeer werd steeds grimmiger. “'n Muziek doet leven. Mochten al onze Burgers, Boeren en 
Werklieden dit meer en meer begrijpen en in een geest van concentratie samenwerken om door 
hun steun en medefeesten onze vereeniging hooger op te helpen.” Een niet mis te verstane op-
roep tot samenwerking op allerlei vlak en niet in het minst een hernieuwde vraag tot steun 
aan de fanfare, die dit waarschijnlijk nog steeds erg goed kon gebruiken in deze economisch 
lastige jaren.

Alweer oorlog

In september 1939 werd de wereld, nauwelijks 21 jaar na de vorige keer, opnieuw in een 
wereldoorlog gestort, die 6 jaar zou duren. Na de overrompeling van mei 1940 blijft er voor 
de Wingenaren niets anders over dan zich zo goed en zo kwaad mogelijk te schikken in de 
Duitse heerschappij. Of de fanfare mocht blijven spelen is een raadsel. Sommigen getuigen 
beweren van niet,16 maar uit andere bronnen komen dan weer aanwijzingen dat er wel een 
vorm van verder bestaan was. In 1953 werden bijvoorbeeld onderscheidingen uitgereikt 
voor 30 jaar dienst, wat betekent dat de periode van de Tweede Wereldoorlog integraal 
werd meegeteld. Ook is er nergens een bewijs gevonden dat er sprake zou zijn van een offi-
ciële ontbinding en heroprichting van de fanfare.

Willy Van Canneyt (16 fe-
bruari 1906–11 mei 1985), was 
beroepshalve onderwijzer en di-
rigent van de Wingense fanfare 
van 1932 tot 1939 en van 1945 
tot 1960.



| 54 |

Hoe verging het de muzikanten tijdens de oorlog? Hierop kunnen we onmogelijk een vol-
ledig antwoord geven, maar enkelen vonden we toch terug in de archieven nadat ze uit 
krijgsgevangenschap terugkwamen. Zo werd op 26 augustus 1939 de 29-jarige muzikant 
Cyriel Martens gemobiliseerd. Hij werd krijgsgevangen genomen door Duitse troepen en 
op 10 juni 1940 opnieuw vrijgelaten. Ook muzikant Gerard Vandemoortele werd op 31 
mei 1939 opgeroepen voor zijn gewone militaire dienst. Hij deed dienst in het 13de regi-
ment artillerie, 3de groep, 9de batterij, stamnummer 163-17461. Hij werd op 12 juni 1940 
uit krijgsgevangenschap ontslagen. Verder vonden we nog Marcel Deblaere (11de artillerie, 
gemobiliseerd op 26 augustus 1939 en uit krijgsgevangenschap ontslagen op 8 juni 1940 in 
Sint-Niklaas), Julien De Ruddere (4de Linieregiment, gemobiliseerd op 26 augustus 1939 
en uit krijgsgevangenschap ontslagen in Duitsland op 17 januari 1941), Eugène De Mûe-
lenaere, (kanonniers, gemobiliseerd op 10 mei 1940 en uit krijgsgevangenschap ontslagen 
op 15 juni 1940) en Antoon Mulier (13de artillerie, 1e groep, 1e batterij, gemobiliseerd op 
26 augustus 1939 en uit krijgsgevangenschap ontslagen op 12 juni 1940). Allen waren ze 
volgens onze gegevens voor de Tweede Wereldoorlog actief in het Wingense muziek. Nog 
een extra reden om aan te nemen dat de muzikale activiteiten tijdens deze jaren op een erg 
laag pitje stonden.17

Maar laat ons eerlijk zijn, een muziekvereniging overeind houden in oorlogstijden kan niet 
eenvoudig zijn geweest. Op 20 oktober 1941 kondigde het Duitse leger af dat alle non-fer-
rometalen onmiddellijk moesten ingeleverd worden. In Wingene moest dit gebeuren in 
het Klein-Jongenspatronaat en muziekinstrumenten vielen zeker onder deze bepaling.18 De 
meeste muzikanten stopten hun instrumenten echter veilig weg, vertelden ze later, maar 
van publieke optredens kan toen geen sprake meer geweest zijn.19 Ook de beiaard van de 
Sint-Amanduskerk viel trouwens onder de net vernoemde ordonnantie, maar bleef door het 
ingrijpen van burgemeester Vandewalle evenwel gespaard.20

In 1943 werd daarnaast de Kulturdienst opgericht. Deze was verantwoordelijk voor alle 
culturele uitingen waaronder ook optochten, feesten en concerten.21 Of hiermee ook de 
fanfare werd bedoeld is echter niet geweten. Het is mogelijk dat een deel van de fanfare 
onder deze vorm bleef bestaan en optrad, maar daar is gezien de oorlogsomstandigheden 
geen bewijs voor te vinden.
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Voor informatie over het muziek zelf is het wachten tot de bevrijdingsdag 8 september 
1944. Toen was er zeker muziek te horen in Wingene en omgeving. In Zwevezele was er een 
wandelconcert van lokale muzikanten bij de bevrijding, een concert dat werd gespeeld zon-
der repetitie.22 Ook in Wingene daagde het muziek plots op, met de verborgen instrumen-
ten, en speelde de Brabançonne aan het gemeentehuis en op het kerkplein.23 Het grootste 
feest werd evenwel bewaard voor V-day, 8 mei 1945, toen er in Wingene een grote optocht 
plaatsvond van alle verenigingen van Wingene en een beiaardconcert werd gehouden. Ui-
teraard was toen ook de fanfare van de partij.24

Ook andere verenigingen gaven uiting aan hun feestvreugde na de Bevrijding. Op 8 juli gaf 
het Davidsfonds van Wingene bijvoorbeeld een “Herdenking der feesten van het VOLK (11 
juli) en VADERLAND (21 juli)”. Het was de eerste maal sinds 1939 dat de nationale feest-
dag vrijelijk kon gevierd worden. Op het bewaarde feestprogramma zien we opnieuw veel 
muziek, en uiteraard ook de Wingense fanfare die genoot van haar herwonnen vrijheid.25
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Op 14 oktober 1945 werd pastoor 
Lambrecht ingehaald in Winge-
ne. Hoewel de fanfare nog niet 
officieel terug was samengeroepen, 
speelden enkele muzikanten toch 
al mee.

In 1946 won Stafke Schotte uit 
café “De Hypodroom” een auto 
en werd ingehaald door het Klein 
Muziekske, dat duidelijk vanaf 
1946 al terug samenspeelde.
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De herwonnen vrijheid

Op 14 oktober 1945 werd pastoor Gustaaf Lambrecht plechtig in de gemeente ingehaald. 
De stoet werd toen geopend door het Tieltse korps ‘De Goede Vrienden’, maar ook enkele 
Wingense muzikanten speelden onofficieel weer samen. Na het officiële gedeelte speelde de 
Tieltse harmonie nog een concert op het Kerkplein. In De Beiaard lezen we daarover: “en 
met weemoed dachten we aan onze Wingense Fanfare, die al zooveel jaren krank is… en er 
maar niet kan doorgeraken…”.1 Het is moeilijk te zeggen wanneer exact Wingene opnieuw 
over een eigen muziek beschikte, maar duidelijk is wel dat al sinds de dag van de bevrijding 
de muzikanten elkaar regelmatig zagen en hun instrumenten ook geregeld hebben boven-
gehaald.

Op 23 juni 1945 startte drukker Antoon Anseeuw met het net vermelde weekblad De Bei-
aard dat een rijke bron vormt voor de kennis over het verleden van de fanfare. Zo lezen we 
in één van de vroegste edities de hoop dat de Wingense fanfare opnieuw officieel van start 
zou gaan en bijvoorbeeld de draad van het Sint-Ceciliafeest zou oppikken.2 Of de patroon-
heilige in 1945 inderdaad werd gevierd hebben we niet kunnen achterhalen. 

Alles werd in het werk gesteld om de fanfare naoorlogs leven in te blazen. Er kwamen op-
nieuw muzieklessen voor de jongeren, maar de instrumenten hadden tijdens de oorlog veel 
schade opgelopen, waardoor heel wat herstellingen moesten worden uitgevoerd. Om dat 
allemaal te bekostigen was geld nodig, veel geld, en de kas was leeg. Daarom deed de fanfare 
een beroep op de Wingenaren voor morele steun, maar vooral voor de nodige centen. Be-
stuur en muzikanten gingen rond in de gemeente om de gevraagde middelen in te zamelen. 
“Ontvangt ze goed, en geeft een milden geldelijken steun.”3

De inzameling bleek een succes te zijn en de toekomst zag er weer hoopgevend uit. In De 
Beiaard lezen we een warme oproep aan de ouders “opdat hun jongens de muziekcursussen 
volgen. De muziekkunst is een edele kunst—die ons meerderwaardige menschen maakt—
en die aan de jeugd een nuttig en aangenaam tijdverdrijf biedt.” De muziekinstrumenten 
werden hersteld en waar nodig vervangen.4 Om iedereen die het muziek gesteund had te 
bedanken, werd op 2 februari 1946 een avondfeest georganiseerd in het meisjespatronaat.

De vooroorlogse draad werd spoedig helemaal opnieuw opgepikt. Op 27 april was de Win-
gense fanfare op kermiszondag in Wildenburg weer paraat voor de muzikale omkadering. 
Ook op de 11 juliviering van 1946 waren de muzikanten van Sint-Cecilia van de partij. In 
de aanloop tot de viering van het feest van de patroonheilige lezen we in De Beiaard een 
opvallend positief bericht. “Beste Wingenaren, Zal de fanfare blijven bestaan? Met rotsvaste 
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zekerheid durven we nu zeggen: “Ja”. Want niet minder dan 33 leerlingen volgen de lessen in 
notenleer waaronder er 6 zijn, die zich reeds rechtstreeks voorbereiden om een instrument te 
ontvangen binnen afzienbaren tijd. Er zijn 27 nieuwelingen met veel moed Dinsdag ingezet, 
en laat ons hopen dat onder hen er minstens een achttal zijn die onze fanfare binnen een klein 
jaartje komen versterken.”5

Ruim een jaar na de Bevrijding was de Wingense fanfare duidelijk weer op de rails gezet. 
Bovendien lijkt het erop dat de doorstart ook heeft gezorgd voor de nodige verjonging van 
het korps. Dit zou enkele jaren later zijn vruchten afwerpen. Maar eerst was het tijd voor 
feest. Want op woensdag 26 november 1946 werd “met vooroorlogsen luister de patrones van 
muziek en zang” in Wingene gevierd. Het bestuur stak zijn dankbaarheid voor de steun van 
de Wingenaren niet onder stoelen of banken. “Het is een verheugend verschijnsel te zien en te 
ondervinden hoe onze Wingense bevolking van haar fanfare houdt, en onbewimpeld toont zij 
die sympathie door het hartelijk onthaal op feest en kermis, door de aanmoediging der school-
jeugd om van jongsaf aan nootjes te leren kraken, door de blijken van genegenheid ook als het 
den portmonnaie aangaat.”6

De economische crisis van de jaren 30, gevolgd door oorlogsgewoel en bezetting, hadden 
duidelijk de financiële slagkracht van de vereniging aangetast. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in zowat alle communicatie uit deze periode de geldelijke steun een opvallende 
plaats toebedeeld kreeg. We vermelden nog dat de Sint-Ceciliaviering van 1946 een ple-
zante avond geweest moet zijn, als we het verslag in De Beiaard tenminste mogen geloven. 
Het avondfeest was om 16u30 begonnen met een optreden van de fanfare en werd vervolgd 
door de cabaretgroep “De Vrolijke Vier” uit Brugge.7

De jaren nadien viel de werking van de Wingense fanfare opnieuw in zijn plooi. Zo weten 
we dat de Sint-Ceciliaviering op 21 november 1948 opnieuw bestond uit de combinatie 
van een concert en een cabaretoptreden in het meisjespatronaat.8 In 1949 wijdde De Bei-
aard opnieuw enkele woorden aan het muziekkorps ter gelegenheid van de meikermis. “We 
moeten waarlijk bekennen dat onze fanfare een merkelijke vooruitgang gedaan heeft in den 
laatsten tijd, want de muzieknummers werden heel goed uitgevoerd, zowel op gebied van ry-
thme als van nuancering.” Het opleiden van jonge muzikanten na de oorlog begon duidelijk 
te renderen. De hoop om de moeilijke jaren achter zich te laten, schemert al even duidelijk 
door. “Indien de muzikanten volhouden, zullen zij er zeker komen, want nu zijn ze terug op 
den goeden weg. En... waar een wil is is een weg! En Wingene moet opnieuw een goede fanfare 
bezitten zoals voor vele jaren.”9
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Vanaf 1950 werd het aantal concerten stilaan opgedreven. De fanfare speelde op de zondag 
van de meikermis en was er ook bij op het vlaggenfeest van de Bond der Kroostrijke Ge-
zinnen op 18 juni. Op maandag 17 juli stond een groot openluchtfeest op het programma 
ter gelegenheid van zowel de Vlaamse als de Nationale Feestdag. Amper een week later 
werden de instrumenten echter opnieuw gestemd voor een nieuw optreden. Op 27 juli was 
het in Wingene namelijk feest ter gelegenheid van de terugkeer van koning Leopold III.10 
Opnieuw was de fanfare even deel van een groter nationaal conflict, de Koningskwestie.

Het conflict rond de terugkeer van koning Leopold III typeerde het politieke landschap 
van het naoorlogse België. Nadat de communistische partij in 1945 de troonsafstand van 
de koning had geëist, had die besloten zich in het Zwitserse Prégny te vestigen tot een volks-
raadpleging had plaatsgevonden. Dat referendum kwam er pas op 12 maart 1950. De meer-
derheid van de bevolking sprak zich weliswaar uit voor de terugkeer, maar de geografische 
verschillen waren zeer groot. In het geïndustrialiseerde Wallonië en Brussel werd massaal 
tegen gestemd, terwijl de koning in Vlaanderen op veel sympathie kon rekenen. Wingene 
maakte zelfs deel uit van het kiesarrondissement dat het meest koningsgezind was van het 
hele land. Nadat de CVP de absolute meerderheid had behaald in de vervroegde verkiezin-
gen, werd de koning op 22 juli opnieuw naar België gehaald.11 Terwijl in Wallonië doden 
vielen in Grâce-Berleur tijdens het aanhoudend protest, werd in Vlaanderen feest gevierd. 
Dat de katholieke fanfare van Wingene op 27 juli de terugkeer van de Leopold III met een 
vrolijk deuntje verwelkomde, was niet meer dan normaal.

Een jaar later, in 1951, zou Leopold de troon uiteindelijk afstaan aan zijn zoon Boude-
wijn. Dit jaar is in de geschiedenis van de fanfare echter vooral belangrijk door de aanschaf 
van het eerste deel van een nieuw uniform. Tot dan speelden de muzikanten gewoon in 
hun zondagskostuum, maar in 1951 kregen ze voor het eerst een nieuwe baret, een typisch 
hoofddeksel. Er werden 42 baretten aangekocht voor 3286 fr. Er werden op deze muts zil-
veren sterren opgespeld volgens het aantal dienstjaren. Per vijf jaar trouw lidmaatschap van 
de fanfare werd een extra ster toegevoegd.12

De eerste uitdrukkelijke vermelding van deze eerste vorm van een uniform vinden we op-
nieuw in De Beiaard. “Ons Muziek zet zijn lente- en zomerseizoen in, met een eerste concert 
op Kermiszondag 6 mei. Dit concert begint seffens na de paardenkoersen. Op het Kerkplein 
zal te dezer gelegenheid de nieuwe kiosk worden opgesteld, en de muzikanten zullen ook hun 
nieuwe pots dragen.”13 De ingebruikname van de kiosk was niet de enige gunst vanwege het 
gemeentebestuur, want in 1951 kreeg de fanfare ook een toelage van 10.000 fr. voor de aan-
koop van muziekstukken en instrumenten. De economisch moeilijke tijden leken definitief 
voorbij. De tijd van de grote feesten was aangebroken.
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In 1947 speelde de fanfare, terug 
van weggeweest, op de kermis op 
het marktplein in Wingene.

Op 20 juli 1952 werd met veel luis-
ter de 100-jarige Amelie Deweerdt 
gevierd en ook de fanfare stapte 
mee in de optocht. Op deze foto 
zien we onder meer de latere diri-
gent Roland Deryckere (persoon 
met saxofoon op de vierde plaats 
van de rechterrij).
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Heilig Hart- en Breughelfeesten

Andere steden en gemeenten waren reeds jaren vroeger toegewijd aan het Heilig Hart, 
maar Wingene moest wachten op deze grote dag tot 1951. De plechtige toewijding door 
burgerlijke en geestelijke overheid vond plaats op 10 juni. Het werd een prachtig feest met 
een Plechtige Hoogmis, voorgegaan door de bisschop van Brugge Mgr. Lamiroy. In de 
namiddag was er een optocht van alle H. Hartbonden, gevolgd door de wijding van het 
gedenkteken.14 In De Beiaard lezen we in het feestprogramma van de grote volksfeesten in 
de Tieltstraat dat een grote bloemenstoet door de straten zou trekken met het klein mu-
ziekske van Wingene helemaal vooraan.15 Er werden poorten getimmerd, 50.000 papieren 
bloemen gemaakt en praalwagens in elkaar geknutseld. Er was een beiaardconcert en ook 
's avonds waren er nog tal van muziekconcerten en een groot vuurwerk.16 Met het jaarlijkse 
Sint-Ceciliafeest werd 1951 op deze manier ongetwijfeld het werkjaar met een goed gevoel 
afgesloten.

Dan werd 1952 toch een stuk minder gunstig gestart. Het inmiddels traditionele concert 
op de meikermis moest door het slechte weer immers geannuleerd worden, maar op zondag 
18 mei werd wel een goede beurt gemaakt op het festival van Zedelgem. Het was toen nog 
steeds de gewoonte om grote festivals te organiseren, want er namen maar liefst 27 muziek-
korpsen deel. Dezelfde maand nog werd de hernieuwing van de toewijding van de gemeente 
aan het H. Hart muzikaal luister bijgezet. In juli 1952 trok er andermaal een stoet met 
de Wingense fanfare door de straten. De viering van de 100-jarige Amelie Deweerdt was 
ditmaal de gelegenheid.17

Op 14 september 1952 speelde de Wingense fanfare op de Roggebroodfeesten in de Tielt-
straat. Dat deze feesten zouden uitgroeien tot de beroemde Breughelfeesten kon toen nog 
niemand vermoeden. Ook toen het klein muziekske een jaar later de stoet van de feesten 
opende, was er van Breughel nog geen sprake. In 1953 ging het concert op de meikermis wel 
gewoon door en speelde het muziek op het festival van Egem. Tussendoor vierde men na-
tuurlijk steeds de patroonheilige Cecilia. In 1952 werd niet afgeweken van de traditie van 
de vieringen van de jaren voordien. De Beiaard vertelt: “In de nacht van Zaterdag op Zondag 
deed het “Klein muziekske” zijn rondgang en bracht aan het slapende dorp zijn vrolijke sere-
naden.” Verder was er de gebruikelijke Hoogmis, het feestmaal, het optreden van de fanfare 
en de komst van het cabaretgezelschap, ditmaal “De Mika's” uit Harelbeke.18
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In 1954 werd voor het eerst sedert de Tweede We-
reldoorlog een nieuwe groepsfoto genomen, voor de 
feestzaal van de meisjesschool. Centraal zitten voor-
zitter Urbain Bouckaert (tweede rij, zesde van rechts), 
burgemeester Rudolf Coucke (tweede rij, zevende 
van rechts) en proost Jozef Raes (tweede rij, vijfde van 
rechts). Op de volgende rij staat dirigent Willy Van 
Canneyt (derde rij, achtste van links). Bemerk op de 
laatste rij ook Albert Debouck (laatste rij, vierde van 
links) die nog steeds (2012) in de fanfare speelt.
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In 1953 konden we op het Sint-Ceciliafeest echter wel enkele nieuwigheden bespeuren. 
Niet zozeer het programma was dit jaar anders, maar wel het feit dat voor het eerst ook da-
mes werden uitgenodigd op het feest. Op dit gebeuren werd ook een nieuwe vlag ingewijd 
en voor zover we hebben kunnen achterhalen was het ook de eerste maal dat er spelende le-
den werden gehuldigd voor hun 30-jarig lidmaatschap. Willy Van Canneyt, Roger Bogaert, 
Remi Bonne, Eugène De Mûelenaere, Cyriel Martens en Michel Van Cauwenberghe waren 
er van net na de Eerste Wereldoorlog al bij en werden daarvoor in de bloemetjes gezet.19

Vanaf 1954 werd de Wingense fanfare een deel van een evenement dat snel grote beroemd-
heid zou verwerven. In 1963 schreef De Gazet: “Het is haast niet te geloven hoe een klei-
ne, landelijke gemeente erin slagen kan een internationale faam te verwerven, voornamelijk 
wanneer men de enorme inspanningen kent die grote toeristische steden zich moeten getroosten 
om een deel van de toeristische koek toebedeeld te krijgen.”20 Het was een lovend artikel naar 
aanleiding van de tiende editie van de Breughelstoet in het dorp. “Ondanks heel wat handi-
caps heeft Wingene het voor mekaar gebracht jaarlijks tienduizenden kijklustigen uit binnen- 
en buitenland binnen zijn grenzen te loodsen.”21

De Breughelfeesten waren ontstaan op de vijfde verjaardag van de Roggebroodfeesten in 
1954. Voorheen werd het dorp jaarlijks opgevrolijkt door de “Stretjes-kermis” in de Fut-
selstraat en de Bevrijdingsfeesten in de Tieltstraat. Toen de feesten in de laatsgenoemde 
straat weg kwamen te vallen, staken enkele inwoners van de Tieltstraat de koppen bijeen 
en kwamen met een nieuw feestprogramma naar buiten. De Roggebroodfeesten waren ge-
boren. Ook op deze feesten was de Wingense fanfare een graag geziene gast. Ze waren er 
zoals gezegd in 1952 en 1953 in de Tieltstraat zeker bij. Dat na de vijfde editie van de stoet 
de deelnemers een rijke maaltijd voorgeschoteld zouden krijgen in open lucht, was de inspi-
ratiebron voor de jonge kunsthistoricus Frans Vromman om Breughel te kiezen als thema 
voor dit lustrum. Na de stoet zouden de deelnemers immers in hun kleurige kostuums een 
levensechte afbeelding van bekende Breugheltaferelen zoals de Boerenbruiloft vormen.22

De eerste Breughelstoet uit 1954 bestond uit drie delen, met name: “Opening van de stoet: 
Breughel leeft nog”, “Spreekwoorden en spreuken” en “Breughelkermis”. De stoet werd ge-
opend door vier blazuinblazers en enkele ruiters. Daarna kwamen het trommelkorps en de 
vendeliers, gevolgd door het voltallige muziekkorps van Wingene. Gezien de omvang van 
de stoet liepen ook andere muziekkorpsen tussen de kleurige taferelen.23
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In 1963 reisde de Breughelstoet 
naar Breda, en ook een aantal mu-
zikanten uit de fanfare gingen mee.

Ook in 2010 leeft de Breughelstoet 
voort, zij het in sterk gewijzigde 
vorm. Nog steeds een sterkhouder 
is evenwel de fanfare, waarvan hier 
het trommelkorps de stoet opent.
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De jaren nadien werd de Breughelstoet verder uitgebouwd en werden de jaarlijkse feesten 
in Wingene erg populair. Tot 1959 nam de Wingense fanfare elk jaar deel aan de Breughel-
feesten. Vanaf 1960 opende er echter steeds een ander muziekkorps de stoet. De Wingense 
fanfare kondigde wel steevast de komst van de stoet aan zowat een kwartier op voorhand, 
zodat de toeschouwers wisten dat ze zich moesten opstellen om alles goed te kunnen bekij-
ken. Na een aantal jaren wilden de meeste leden van de fanfare namelijk liever de namiddag 
thuis doorbrengen. Door na 1959 de stoet enkel nog vooraf te gaan, konden de Wingense 
muzikanten ook volop genieten van ‘hun’ feesten.24 

Wat mogelijk meegespeeld heeft in de beslissing om vanaf 1960 niet langer mee te lopen in 
de Breughelstoet, was de komst van de voltallige Belgische Zuidpoolexpeditie op de feesten 
van het jaar daarvoor. Deze derde Belgische expeditie naar Antarctica werd gepatroneerd 
door de luchtmacht en het was de Wingense majoor André Dobbelaere die de expeditiele-
den naar Wingene bracht. In de namiddag werd de Wingense fanfare opgetrommeld om 
het gezelschap naar het gemeentehuis te begeleiden voor de ontvangst. De 44 poolreizigers 
bekeken de zesde Breughelstoet vanop de eretribune en zagen daarbij zoals reeds gezegd 
ook de lokale Sint-Ceciliavereniging aan het werk.25

De Breughelfeesten uit Wingene werden een nationaal en internationaal succes. Een eerste 
stap werd al in 1956 gezet toen het organiserend comité gevraagd werd om een deel van 
hun stoet op te voeren in de Hoogstraat in Brussel. In deze straat woonde Pieter Breughel 
namelijk de laatste tien jaren van zijn leven. Op 27 mei trokken een 400-tal deelnemers uit 
de Wingense Breughelstoet naar Brussel. Onder hen ook de leden van de Wingense fanfa-
re.26 Via tal van buitenlandse media kregen de Breughelfeesten stilaan ook internationale 
bekendheid. Getuige daarvan is het optreden in het Nederlandse Breda in 1963. Een foto 
van die stoet bewijst dat ook toen de Wingense fanfare meegereisd was.

Vlaamse kermis of niet?

In 1954 ging niet alleen de eerste Breughelstoet door de Wingense straten, maar het be-
stuur van de fanfare had beslist om ook voor het eerst een Vlaamse kermis te organiseren. 
Dit was namelijk in de naburige gemeenten na de Tweede Wereldoorlog in de mode geraakt 
en men vermoedde dat dit concept ook in Wingene zou aanslaan. Het feest ging echter niet 
door, want pastoor Lambrecht was tegen en stelde zijn veto. Urbain Bouckaert, eerst diri-
gent en daarna reeds dertig jaar voorzitter van het muziek, gaf daarop zijn ontslag. Tien jaar 
na de oorlog was het weer even crisis binnen de fanfare. André Vandevoorde zou voorlopig 
het voorzitterschap waarnemen.
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Een jaar later lezen we in de Beiaard een bericht dat doet vermoeden dat de problemen nog 
niet helemaal van de baan waren. Naar aanleiding van de viering van de Vlaamse en Bel-
gische feestdag werd volgende commentaar geleverd: “Verscheidene muzikanten waren af-
wezig, zodat de uitvoering enigszins hierdoor te lijden had.”27 Op de Sint-Ceciliaviering van 
1955 leken de problemen wel van de baan. Urbain Bouckaert kreeg er een zilveren schaal 
aangeboden voor zijn jarenlange trouwe inzet. Het was ondertussen duidelijk dat André 
Vandevoorde nog wel even voorzitter zou blijven.28

En de Vlaamse kermis? Die kwam er een jaar later uiteindelijk dan toch. Het bestuur kreeg 
toch het kerkelijk fiat om dit op zondag 15 juli 1956 voor het eerst uit te proberen. Met een 
opbrengst van ruim 44.500 frank was dit trouwens zeker een succes. Ook de drie zomers 
die daarop volgden werd een Vlaamse kermis gehouden om de kas te spijzen.29 In 1961 
lezen we in De Beiaard een aankondiging voor een volgende editie van de Vlaamse kermis 
op zondag 13 augustus. Het artikel vermeldt echter ook: “Het is niet zonder reden dat de 
fanfare van Wingene nu toekomend jaar haar honderdjarig bestaan kan vieren. Al zijn er in 
de honderd voorbije jaren perioden gekomen van hoogten en laagten, van bloei en tegenslag, 
toch heeft het muziek alle hinderpalen overwonnen, juist omdat de mensen het aanvoelen dat 
een muziek op de gemeente een noodzakelijkheid is. De tegenwoordige malaise bij onze fanfa-
ren is dan ook maar van voorbijgaande aard...”30 Aan de vooravond van het eeuwfeest is het 
duidelijk niet zo fantastisch gesteld met het muziek. 

Tussen malaise en bekroning

Wanneer De Beiaard het in 1961 heeft over de “tegenwoordige malaise bij onze fanfaren”, 
dan slepen de problemen al enkele jaren aan sinds het plotse ontslag van voorzitter Urbain 
Bouckaert. In 1957 was de opkomst van de muzikanten zeer mager en zocht het bestuur 
naar mogelijke oplossingen. Moesten ze nieuwe muzikanten opleiden, een nieuwe dirigent 
zoeken, een aanwezigheidspremie uitschrijven of een pintje trakteren bij elke repetitie? In 
1958 gaf ook voorzitter André Vandevoorde zijn ontslag en wist niemand nog goed hoe 
het verder moest. Er werd daarop een beperkt comité opgestart met Godfried en Jozef De 
Brabandere, Jozef Dobbelaere en Valère Maenhout. In 1959 werd Cyriel Deryckere bereid 
gevonden om het voorzitterschap op te nemen tot aan het eeuwfeest. Er werd beslist om 
vanaf dan een aanwezigheidspremie te voorzien.31
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Toch is het niet alleen minder goed nieuws dat in deze jaren te rapen valt. Integendeel, in 
De Beiaard lezen we over het optreden van zaterdag 1 augustus 1959: “Zaterdag laatst is 
onze Fanfare naar Zwevezele getogen om mede te dingen in de concours, gegeven ter gelegen-
heid van de opening van de Vlaamse Kermis van de Muziekmaatschappij. Buiten de verwach-
ting en niettegenstaande zij maar met 22 man konden optreden, hebben zij er de eerste prijs 
en de beker gewonnen.” De verslaggever van dienst is echter duidelijk wel enigszins verbaasd 
door het succes. “Dat de Fanfare maar op de ingslagen weg voort doet. Wij wensen haar veel 
sukses.”32

Er werd bovendien begin jaren \d0 volop ingezet op het aanwerven van nieuwe jonge muzi-
kanten. Pas in september 1966 zou er in Wingene een afdeling van de Tieltse muziekschool 
worden geopend,33 maar in 1959 werden de leerkrachten Antoon Mulier, Marcel Braec-
kevelt, Wilfried Creytens en Roland Deryckere reeds ingeschakeld om notenleerlessen te 
geven aan de toekomstige muzikanten. In 1960 werd deze laatstgenoemde bovendien de 
vaste dirigent van de fanfare in opvolging van Willy Van Canneyt.34

Onder leiding van Roland Deryckere zette de fanfare koers naar haar honderdste verjaar-
dag. De Sint-Ceciliaviering van 1960 werd over twee dagen gespreid. Op zondag 20 no-
vember was er de misviering samen met het zangkoor Cantemus en een avondlijk souper 
in de Katholieke Kring. Op dinsdag 22 november stond het traditionele avondfeest op het 
programma met een optreden van de fanfare zelf en de komst van de cabaretgroep “Die 
Ghesellen” uit Brugge. We vermelden nog dat in 1961 de fanfare op een muziekwedstrijd 
in Eernegem 11de van 16 deelnemende muziekkorpsen werd. Hierover werd geschreven: 
“Wingene heeft een tamelijk jonge fanfare, die haar best doet en geleidelijk verbetert. Met 
moed en volharding, goed bijgewoonde herhalingen en de nodige liefhebberij, zal men er zeker 
komen.”35 Echt jong kon je de fanfare zelf op dat moment echter niet meer noemen, want 
een jaar later vierde ze haar honderdste verjaardag met een geweldig feest. 

100 kaarsjes voor de fanfare

Het eeuwfeest van de Wingense fanfare Sint-Cecilia stond gepland op 1 juli 1962. In 1912 
was het 50-jarig en in 1937 het 75-jarig bestaan al gevierd, maar de honderdste verjaardag 
moest een fantastisch feest worden. Al enkele jaren voordien werd daarom met de voor-
bereidingen gestart en werd er binnen de bestuursploeg een planning gemaakt om alles 
perfect te laten verlopen. De bedoeling was om in de zomer van 1962 een groot muziek-
festival te organiseren, zoals het zeker in de negentiende eeuw gebruikelijk was geweest. In 
samenwerking met Fedekam werden alle muziekkorpsen uit de omgeving aangeschreven.36

Roland Deryckere (6 juli 
1923–23 juli 2003), was vanaf 
1953 muzikant bij de fanfare 
en volgde in 1960 Willy Van 
Canneyt op als dirigent. Onder 
zijn leiding bereikte de fanfare 
nieuwe hoogten, met onder meer 
een majorettekorps en een her-
nieuwd Klein Muziekske, onder 
de naam De Dorpsmuzikanten. 
In 1979 gaf hij het dirigeerstokje 
door aan Freddy Van Laer.
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|l| Op 2 juli 1962 verleende koning 
Boudewijn de Fanfare Sint-Cecilia 
uit Wingene de titel ‘Koninklijk’. 
Hoewel het origineel document 
verloren ging, slaagde Willy Fraey-
man, toenmalig secretaris, er in om 
in 1993 een duplicaat te bekomen.

|b| In 1964 was de volledige fanfa-
re present voor de groepsfoto van 
het eeuwfeest (uit 1962). Onder-
aan zit het trommelkorps in ande-
re uniformen en centraal zit proost 
Valère Ghesquière.
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Enkele dagen voor de feestelijkheden kreeg dirigent Roland Deryckere een leuk cadeau met 
de post opgestuurd. De brief was afkomstig van het Koninklijk Paleis en bedeelde de fan-
fare van Wingene met een koninklijke titel. Ondertussen waren ook de nieuwe uniformen 
aangekomen. 10 jaar ervoor hadden de muzikanten een nieuw hoofddeksel gekregen, maar 
ter gelegenheid van het eeuwfeest kreeg iedereen, zowel trommelaars als muzikanten, een 
volledig nieuw kostuum met broek, hemd, jas, das en kepie.37

De feestelijkheden duurden op 1 juli 1962 een hele dag. Om 9u30 verzamelden het bestuur 
en de muzikanten in hun gloednieuw uniform aan het muzieklokaal. Van daaruit werd 
een optocht gehouden doorheen het centrum langs het gemeentehuis naar de kerk. Om 
10u stond de traditionele dankmis op het programma, ditmaal opgeluisterd door het man-
nenkoor Cantemus, gevolgd door de officiële ontvangst door burgemeester en schepenen. 
In de namiddag trokken alle deelnemende muziekmaatschappijen aan het festival door de 
centrumstraten en speelden ze samen de Fedekam-mars op het Kerkplein. Daarna barstte 
het muziekfestival los op de mooie kiosk op de Markt en ook op de speelplaats van de H. 
Hartschool. Uiteindelijk kwamen de Koninklijke Muziekmaatschappij “De Eendracht” uit 
Oostkamp, Harmonie Sint-Cecilia uit Ruiselede, Harmonie Hoger Op uit Aartrijke, Har-
monie Sint-Cecilia uit Beernem, Harmonie Sint-Cecilia uit Sint-Kruis Brugge, Harmonie 
Vermaak na Arbeid uit Tielt, Harmonie Sint-Cecilia uit Oedelem en Fanfare Sint-Cecilia 
uit Steenbrugge optreden. Om 19u was er dan andermaal een grote Vlaamse kermis op de 
speelplaats om de feestelijke dag af te sluiten.38
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|l| In 1966 werd het “Zesverbond” 
opgericht, een samenwerking van en-
kele fanfares. Op 15 mei 1969 gaven zij 
een muziekfestival in Wingene. Naast 
een aantal fanfares uit het Zesverbond 
was ook de Harmonie van Eine van de 
partij.

|rb| In 1967 gaf het Zesverbond een 
optreden in Tielt, op het Rameplein. 
De Koninklijke Fanfare St.-Cecilia 
speelt hier onder leiding van dirigent 
Roland Deryckere.

|ro| Tijdens het optreden op het 
Rameplein zien we het trommelkorps 
in de traditionele uniformen.
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Het zesverbond

Na de viering van het 100-jarig bestaan was de fanfare toe aan een vernieuwde bestuurs-
ploeg. De Beiaard vertelt op 25 mei 1963 dat de fanfare werd omgebouwd tot een vereni-
ging zonder winstgevend doel (vzw). Bovendien werden ook vier nieuwe bestuursleden 
aangesteld. Het volledig bestuur bestond toen uit Jozef De Brabandere (voorzitter), Jozef 
Dobbelaere (ondervoorzitter), E.H. Gesquiere (proost), Valère Maenhout (feestcommissa-
ris), Roland Deryckere (dirigent), Albert Debouck (secretaris en penningmeester), Gerard 
Vandermoortele (materiaalverantwoordelijke), René Deblaere, Godfried De Brabandere, 
Eugène De Mûelenaere, Robert De Schepper, Gaston De Vlieger, Waldemar Kesteloot, 
Jozef Van Canneyt, Willy Van Canneyt en André Vande Voorde.1

De volgende jaren werden contacten gelegd met enkele naburige muziekkorpsen. Via eerder 
toevallige ontmoetingen van bestuursleden onder elkaar werden stevige banden gesmeed 
die in 1966 leidden tot de oprichting van het Zesverbond. Tot het begin van de jaren 90 
heeft dit samenwerkingsverband stand gehouden. De muziekkorpsen van Pittem, Ruisele-
de, Oostkamp, Veldegem, Waardamme en Wingene waren de zes partners. Elk jaar orga-
niseerden ze om beurt een muziekfestival waar iedereen aan deelnam. Omdat het om een 
uitwisseling ging, werden de optredens gratis aan elkaar aangeboden. Op die manier was er 
regelmatig in Wingene een groot festival en dat zonder een financiële kater.2

De Duitse vrienden

Opnieuw zou een toevallige ontmoeting het gezicht van de fanfare voor de volgende jaren 
bepalen. In 1965 begon het Wingense mannenkoor Cantemus met een verbroedering met 
het zangkoor van het Duitse Schrollbach. Twee jaar later, op 24 september 1967 was het 
Sangverein te gast in Wingene. Het was tijdens dit bezoek dat muzikanten en bestuursle-
den van Sint-Cecilia in contact kwamen met enkele muzikanten van het muziekgezelschap 
van het naburige Niedermohr. Deze ontmoetingen waren het begin van een verhaal van 
verschillende verbroederingen tussen de fanfare van Wingene en het Duitse gezelschap. 
Enkele keren trok daarop de fanfare van Wingene naar Duitsland, en zij kwamen ook op 
bezoek naar Wingene.3
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|lb| De fanfare van Niedermohr 
kwam enkele keren op bezoek in 
Wingene. Hier zien we dirigent An-
ton Pietschak die zijn fanfare leidt. 
Bemerk dat zij geen van allen een uni-
form dragen.

|rb| In 1987 kwam de Werkvolkka-
pelle naar Wingene ter gelegenheid 
van 125 jaar fanfare. Hier krijgen ze 
het herdenkingstegeltje overhandigd.

|o| Ook buiten het musiceren om was 
er verbroedering. Dirigent Anton 
Pietschak samen met een aantal be-
stuursleden van de fanfare van Win-
gene.
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Uit een brief aan muzikanten  van 7 augustus 1974 weten we dat er met een spaarkas ge-
spaard zou worden om de reis naar Niedermohr te bekostigen. Onder het nummer 0 konden 
de muzikanten bovendien ook de fanfare financieel steunen voor de algemene onkosten. Er 
waren daarnaast 71 andere nummers om individueel onder te sparen, voor alle muzikanten, 
majorettes en tamboers, jong en oud, een eigen spaarnummer. In dat jaar 1974 kwamen 
er 93 gasten uit Duitsland naar Wingene. Ze logeerden bij muzikanten, bestuursleden en 
sympathisanten thuis. In 1975 stond het omgekeerde bezoek op het programma en werd 
iedereen op dezelfde gastvrije manier ontvangen en te slapen gelegd.4

De reis naar Niedermohr beheerste de bestuursvergaderingen van begin 1975. De reis 
stond gepland op 17, 18 en 19 mei waardoor een optreden in Marke afgezegd diende te 
worden. Alle afspraken werden gemaakt met de Duitse vrienden en op 12 maart kregen 
alle muzikanten een inschrijvingsformulier waarop ze ook konden noteren wie ze een jaar 
eerder uit Niedermohr te gast hadden gehad. Een brief enkele dagen voor het vertrek liet 
er geen twijfel over bestaan dat alles piekfijn in orde moest zijn. Het vertrek was gepland 
om 6u30 's morgens om met enkele tussenstops om 15u30 in Niedermohr aan te komen.5

Twee jaar later kwam het Duitse Niedermohr opnieuw op bezoek in Wingene tijdens het 
pinksterweekend van 1977. De aankomst was op vrijdagavond 27 mei en op zaterdag stond 
er een optocht door het centrum gepland. Die avond werd in het cultureel centrum een 
concert gegeven door beide muziekkorpsen. De verbroedering verliep voortreffelijk, zoals 
we ook in een Duits krantenartikel kunnen lezen over de “Belgienfahrt der Werkvolkka-
pelle Kirchmohr”.6

Op 23 maart 1978 werden de muzikanten opnieuw op de hoogte gebracht van een volgend 
hoofdstuk in dit Duitse avontuur. In 1980 zou er namelijk ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de Werkvolkkapelle een nieuw bezoek aan Niedermohr gebracht worden. 
Daarom werd in 1978 al de spaarkas opnieuw bovengehaald. De reis vond plaats van 24 
tot 26 mei 1980 en kostte de muzikanten 1000 fr. Een brief op 7 april 1980 bevatte heel 
duidelijk de volledige reisroute. Het programma bestond uit de opluistering van de Heilige 
Mis en afwisselende optredens van beide muziekverenigingen.7 
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|lb| In 1980 bestond de Werkvolkka-
pelle Kirchmohr (in Wingene Nieder-
mohr genoemd naar de deelgemeente) 
25 jaar, en uiteraard was de fanfare van 
Wingene van de partij.

|rb| Tijdens het bezoek van Nieder-
mohr aan Wingene in 1982 werd er 
samen gespeeld voor een grote volks-
massa.

|o| In 1987, bij de viering van 125 jaar 
Fanfare St.-Cecilia in Wingene werd 
een groepsfoto genomen waarbij de 
vrienden van Niedermohr de midden-
ste rij vormden.
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In 1982 kwam het Duitste gezelschap nogmaals naar Wingene voor de viering van het 
120-jarig bestaan van de fanfare. In 1985 ging het weer richting Duitsland, want toen be-
stond de Werkvolkkapelle 30 jaar. Het laatste tegenbezoek was in 1987 ter gelegenheid 
van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Wingene. We komen 
hier bij de bespreking van deze feestelijkheden nog op terug. Het vermelden waard is nog 
de brief van het Commissariaat-generaal voor Internationale Culturele Samenwerking die 
de fanfare op 17 april 1983 ontving. Voor de verbroedering van 1982 kreeg het muziek een 
subsidie van 14.750 fr. omdat ze de internationale uitwisseling mee had bevorderd.8 Een 
mooi geschenk.

Ook daarna was het Duitse avontuur van de Wingense fanfare nog niet voorbij. In 1988 
kwamen een achttal afgevaardigden uit Niedermohr, waaronder voorzitter Otto Feick en 
dirigent Heiner Fuchs, naar Wingene voor het Sint-Ceciliafeest. Het Volk meldt dat de 
fanfare in 1990 opnieuw een trip plant naar de Duitse muziekkapel, “waarmee Wingene 
al vele jaren uitstekende vriendschapsbanden onderhoudt.”9 En inderdaad, in januari 1990 
werden opnieuw de inschrijvingen geopend voor een nieuwe reis naar Niedermohr om daar 
de viering van het 35-jarig bestaan mee te gaan beleven.

In het begin van de jaren \d0 bleef het contact tussen Wingene en Niedermohr behouden. 
Al in 1991 werd gekeken of de Duitse vrienden konden worden ontvangen in het pinks-
terweekend van 1992. Op 9 november wordt echter gemeld dat “De kontakten met Nie-
dermohr voorlopig worden stopgezet. Wij wachten verdere berichten af.” In het voorjaar van 
1993 werd opnieuw geprobeerd om een uitwisseling op touw te zetten, maar er werd niet 
onmiddellijk een geschikte datum gevonden. In een brief van 22 april werd aan de leden 
gemeld dat Niedermohr zou komen tijdens het weekend van 1 mei 1994 en dat er slaap-
plaatsen voor muzikanten werden gezocht. Toch blijkt uit alles dat het enthousiasme voor 
de komst van 29 april tot 2 mei 1994 heel wat kleiner was geworden.10
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25 jaar majorettes 1968–1994
Eind jaren 60 kwam vanuit Amerika het idee overgewaaid dat muziekkorpsen een groot 
showelement in zich moesten dragen. Centraal daarin stonden de showgirls of majorettes. 
In Lotenhulle werd spoedig gestart met een majorettesgroep en onder leiding van Deinze-
naar Daniël Delva werd snel een erg hoog niveau bereikt. Binnen het bestuur van de fanfare 
van Wingene was men pienter genoeg om in te zien dat het hebben van majorettes de waar-
de van het muziek meteen de hoogte in zou jagen. Het was voornamelijk onder impuls van 
dirigent Roland Deryckere en secretaris Albert Debouck dat deze keuze voor de toekomst 
werd gemaakt. Dat beide heren zelf muzikale dochters hadden was hierbij zeker geen toe-
val.a

Al vanaf het begin bleek dat men in Wingene kosten noch moeite zou sparen om ook een 
degelijk majorettekorps uit te bouwen. De gepensioneerde turnleraar Daniël Delva werd 
aangesproken om het Wingense korps te leiden. Daarmee koos het bestuur onmiddellijk 
voor iemand die in België op dit vlak aan de top stond. De repetities werden in 1968 gestart 
en vonden elke zaterdagavond voor de avondmis plaats in de turnzaal of de speelplaats van 
de jongensschool. De marsen werden met een bandrecorder afgespeeld en de pasjes ontel-
bare keren ingeoefend. Één van de allereerste shows werd opgevoerd op de tonen van “Alte 
Kameraden.”
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Op 18 juli 1982 traden de majoret-
tes in hun nieuwe uniform op op 
de zeedijk in Oostduinkerke.

Kort na de oprichting werd van 
de majorettes, in hun eerste uni-
form, een foto genomen. Centraal 
achteraan (achtste van links) staat 
hoofdmajorette Ludwine Persyn. 
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De eerste majorettes waren veelal de dochters van de muzikanten en hun vriendinnen. Om 
een volwaardig korps te hebben moesten meteen een 16-tal meisjes worden aangesproken. 
Het duurde telkens enkele weken om een nieuwe show in te oefenen. Zeker omdat het 
niveau van meet af aan hoog werd gelegd. In 1969 al behaalden de Wingense majorettes 
de eerste plaats op het concours van zondag 29 juni in Deinze, thuisstad van showmeester 
Delva. Het succes van haar majorettes bracht ook de fanfare op een hoger peil. Sint-Cecilia 
werd vanaf dan nog meer gevraagd voor uitstappen en kon de optredens beginnen uitkie-
zen.

Het is moeilijk te achterhalen hoeveel meisjes er ooit in het majorettekorps van Wingene 
werden opgenomen. Op de inschrijvingslijsten van secretaris Willy Fraeyman telden we 
91 jonge dames, veelal netjes voorzien van een jeugdige pasfoto, datum van intrede en ook 
wanneer ze de majorettes verlieten, vaak door hun huwelijk.

Vanaf 1979 werd jaarlijks het majorettes-T-dansant georganiseerd om ook voor de majoret-
tes de nodige werkingsmiddelen in kas te brengen. Na het eerste kostuum uit 1968 kregen 
de meisjes nog drie keer nieuwe pakjes aangereikt volgens de toen vigerende modetrends. 
Bij het oorspronkelijke kostuum hoorden leuke hoeden gemaakt met koeienvel. Dat toen-
malig bestuurslid Cyriel Desmet handelde in dierenvellen zal daar zeker voor iets tussen 
hebben gezeten.

Daniël Delva nam in 1983 ontslag als showmeester. Hij was toen reeds 72 jaar en overleed 
tien jaar later in Deinze. Hij werd opgevolgd door Maurits Vandergunst, eveneens een le-
raar lichamelijke opvoeding, en tot 1986 nam Christel Coppens de functie op zich. Het 
majorettekorps van Wingene bleef op een hoog niveau presteren. Getuige daarvan is de 
tweede plaats op het majoretteskampioenschap van West-Vlaanderen, gehouden in Brugge 
op 23 september 1984.
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nemstraat in Wingene vernieuwd 
en de officiële opening werd uiter-
aard uitgevoerd door de Wingense 
fanfare, met majorettekorps.

Op 11 juli 1981 speelde de fanfa-
re ter gelegenheid van de Vlaamse 
feestdag, en ook de majorettes wa-
ren van de partij.
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De majorettes gingen mee op uitstappen naar Frankrijk en op de uitwisselingen met het 
Duitse Niedermohr. Ze marcheerden met het muziek mee en wanneer er halt werd gehou-
den brachten ze op de tonen van de fanfare hun ingeoefende shows. Vaak werd gekozen 
voor populaire nummers zoals “Puppet on a string” of “De Radetsky Mars.” De jonge meis-
jes kwamen terecht in een mannengroep, want dat was de fanfare tot dan toe altijd geweest, 
en werden dan ook goed verwend. Zij die er bij waren van het eerste uur herinneren zich 
vooral de leuke sfeer die er heerste, maar toch ook de zenuwachtigheid voor de optredens.

Door de komst van de majorettes werden ook de vrouwen van enkele muzikanten nauwer 
betrokken bij de fanfare. Ze gingen mee op uitstap om te zorgen dat de meisjes er piekfijn 
uitzagen en hadden bijvoorbeeld steeds een extra paar nylonkousen op zak. Van 1972 tot 
1982 en van 1982 tot 1989 zorgden respectievelijk Agnes Deblieck en Angèle Decloedt 
voor de was en de strijk van de kostuums en de herstellingen. Dankzij deze vrouwen was 
alles voor, na en tijdens de shows tot de puntjes in orde.

In 1986 werd Chantal Lievens uit Gits de nieuwe instructrice van de majorettes. Ze deed 
dit tot haar ontslag op 6 november 1990 en werd opgevolgd door Nancy Bonte uit Bisse-
gem. Het aantal optredens voor de majorettesgroep liep echter terug en ook de repetities 
werden steeds vaker slecht bijgewoond. Daardoor werd het in stand houden van de ma-
jorettes reeds in 1992 in vraag gesteld. Dat jaar organiseerde Fedekam West-Vlaanderen 
nog in Wingene in de sporthal de provinciale oefendag voor majorettes. Centraal op het 
programma stond de manipulatie van de ‘stick’.b Twee jaar later, op 8 juni 1994 besloot 
Nancy Bonte om er mee op te houden en het bestuur besliste om voorlopig geen nieuwe 
showmeester aan te trekken. Wat een tijdelijke stop moest worden werd het einde van de 
majorettes van Wingene. Op 5 maart 1996 werden de 17 overgebleven kostuums aan de 
fanfare van Bissegem verkocht en zo werd symbolisch definitief afscheid genomen van het 
eens zo geprezen majorettekorps van Sint-Cecilia Wingene.c
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|l| Om de kas te spijzen, om zo 
onder meer nieuwe uniformen te 
kunnen kopen, organiseerden de 
majorettes jaarlijks een TD, voor 
het eerst in 1981.

|b| In 1983 kwam er een nieuw 
uniform voor de majorettes. Nau-
welijks twee jaar later zouden ze 
echter opnieuw een nieuw uniform 
krijgen.
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|l| De fanfare speelde regelmatig 
in Oostduinkerke, zoals ook hier 
in 1975.

|o| Ook in 1972 werd een groeps-
fot van de volledige fanfare geno-
men. We zien niet alleen alle muzi-
kanten in uniform (centraal), maar 
ook het trommelkorps (zittend) 
en het majorettekorps (links en 
rechts, staand). Zittend en centraal 
zien we het bestuur.
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Een nieuwe dirigent

Na bijna twintig jaar dirigent geweest te zijn van de Wingense fanfare gaf Roland Deryckere 
om gezondheidsredenen op 16 januari 1979 zijn ontslag. Hij bleef echter wel lid van de fan-
fare en mocht zich vanaf dan eredirigent noemen. Roland Deryckere had zelf nog Freddy 
Van Laer uit Drongen aangesproken om hem te vervangen.11 Hij was de eerste klarinettist 
van de Gidsen en maakte enkele dagen later al kennis met het bestuur en de muzikanten.

Met Freddy Van Laer stond gedurende een korte tijd een man aan het hoofd van de fanfare 
die grote discipline eiste, niet alleen tijdens de opvoeringen, maar ook tijdens de repetities. 
In september 1979 woonde hij de bestuursvergadering bij en sprak zijn bezorgdheid uit 
over de gang van zaken. Albert Debouck noteerde: “Onze dirigent, Freddy Van Laer, die de 
eerste maal aan de bestuursvergadering deelneemt, drukte zijn spijt uit over het gebrek aan 
zelfdiscipline bij sommige muzikanten. Dit was dan ook de oorzaak van ons minderwaardig 
concert te St.-Isles Adam in de namiddag. De heer Van Laer is bereid ons verder te leiden op 
voorwaarde dat iedereen bereid is zich in te zetten. De heer Van Laer is van oordeel dat de 
wekelijkse herhalingen een doel moeten hebben die [sic.] geconcretiseerd wordt in een jaarlijks 
concert. Deelname aan de Provinciale Wedstrijd wordt in het vooruitzicht gesteld.”12

Het waren duidelijke woorden van de nieuwe dirigent. Hij was ook van mening dat muzi-
kanten die de repetities niet of zelden bijwoonden niet konden meespelen tijdens de con-
certen. Dit werd ook effectief beslist op de bestuursvergadering. Concreet kwam het erop 
neer dat wie de wekelijkse repetities niet of zeer onregelmatig bijwoonde en bovendien niet 
aanwezig was op de laatste drie repetities voor het concert, niet kon meespelen.13 De periode 
onder Freddy Van Laer waren erg drukke jaren. Voor 1980 kunnen we bijvoorbeeld naast 
de wekelijkse repetities volgende activiteiten oplijsten:14

 ◆ 19 januari 1980: Nieuwjaarsfeest.
 ◆ 17 februari 1980: Deelname aan de carnavalsstoet in Zwevezele.
 ◆ 24 februari 1980: Optreden en opluistering van de avondeucharistieviering in Sint-

Jan.
 ◆ 13 april 1980: Deelname aan het majoretteskampioenschap in Brugge.
 ◆ 24 april 1980: Optreden op de Munken en het nemen van een groepsfoto.
 ◆ 2 mei 1980: Optreden ter gelegenheid van het huwelijk van muzikant Martin Depauw 

met majorette Hilde Bulckaert.
 ◆ 2 mei 1980: Opening van de handelsfoor in Wingene.
 ◆ 4 mei 1980: Muziekfestival van het Zesverbond in Wingene.
 ◆ 24, 25 en 26 mei 1980: Uitwisseling met 103 deelnemers naar het Duitse Niedermohr.
 ◆ 15 juni 1980: Optreden in Cassel (FR).

Freddy Van Laer (6 oktober 
1945), was vanaf 1979 dirigent 
van de fanfare. Hoewel hij slechts 
bleef tot 1981, was hij berucht 
voor zijn eis voor strikte discipli-
ne en het regelmatig volgen van 
de repetities.
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 ◆ 21 juni 1980: Optreden in Oostduinkerke ter gelegenheid van een schoolfeest.
 ◆ 29 juni 1980: Optreden in Wildenburg en opnieuw het nemen van een groepsfoto.
 ◆ 29 juni 1980: Optreden op de batjesdagen in Kortijk.
 ◆ 6 juli 1980: Deelname aan de 11-juliviering van de Groeningegilde.
 ◆ 15 juli 1980: Optreden in Bruay-en-Artois (FR).
 ◆ 23 augustus 1980: Opnames van de shows van de majorettes in de turnzaal van de 

jongensschool in Wingene.
 ◆ 6 september 1980: Een taptoe ter gelegenheid van de kermis in Wingene.
 ◆ 21 september 1980: Deelname aan het muziekfestival van het Zesverbond in Velde-

gem.
 ◆ 27 september 1980: Doe het zelf.
 ◆ 11 oktober 1980: Het jaarlijkse Majorettes-T-dansant.
 ◆ 18 oktober 1980: Het huwelijk van Christine Haeck en Bertrand Moerman.
 ◆ 11 november 1980: Optreden ter gelegenheid van wapenstilstand.
 ◆ 22 november 1980: Sint-Ceciliafeest met een feestelijke optocht, avondmis, feestmaal 

en avondfeest.
 ◆ 27 en 28 september 1980: Grote kaarting in de Futsel ten voordele van de fanfare.

Een jaar later werd Freddy Van Laer echter benoemd als directeur van de muziekschool 
van Jette en op het nieuwjaarsfeest van de fanfare in 1981 kondigde hij zijn afscheid van de 
Wingense fanfare aan. Opnieuw moest op zoek gegaan worden naar een nieuwe dirigent. 
De namen van Carlos Callewaert uit Roeselare, Erwin Swimberghe uit Brugge en Werner 
Roelstraete uit Zwevegem werden genoemd, maar zij werden niet de volgende muzieklei-
der. Deze werd wel gevonden bij de fanfare van Waardamme in de persoon van Roger Van 
Steelant.15
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120 jaar fanfare

Het eerste officiële aantreden onder leiding van dirigent Roger Van Steelant vond plaats op 
paasmaandag 1981 in Cassel. Op kermiszondag 2 mei volgde een optreden ter gelegenheid 
van de vernieuwde Beernemstraat in Wingene. In het najaar, op 31 oktober 1981, werd voor 
de allereerste keer een herfstconcert gehouden. Dit zou de jaren nadien een traditie worden, 
maar werd in 1985 wel vervangen door een lenteconcert. In de winter is er namelijk meer 
tijd om te repeteren, terwijl de zomermaanden traditioneel veel opvoeringen kennen.16

Er volgden in de aanloop naar de viering van het 120-jarig bestaan enkele wissels in de be-
stuursploeg. Op 3 november 1981 nam Godfried De Brabandere ontslag als voorzitter op 
de vergadering. Twee weken later werd hij opgevolgd door zijn zoon Marc De Brabandere. 
In januari 1982 werd het bestuur verder uitgebreid met Philippe Delesie, Marc Detavernier 
en Paul Devooght. Erwin Swimberghe, die eerder nog genoemd was als mogelijke nieuwe 
dirigent, verving Johan Depauw als trommelinstructeur en in maart volgde Harry Dobbe-
laere zijn vader Jozef op in het bestuur. Emeric Delammeilleure nam toen het ondervoor-
zitterschap van laatstgenoemde over.17

Op 15 mei 1982, twee weken voor het feest, viel het volledig programma voor de viering van 
het 120-jarig bestaan van de fanfare bij de muzikanten in de bus. De grootste blikvanger 
was ongetwijfeld de komst van 101 vrienden van Die Werkvolkkapelle van Niedermohr. 
Het volledige programma was tot in de puntjes voorbereid. Op zaterdag 29 mei kwamen 
de Duitse gasten in de namiddag met de bus aan bij het cultureel centrum. Daar werden 
ze eerst getrakteerd op een ‘welkomsserenade’ en daarna op een verfrissing in de sporthal. 
Op maandag schreef secretaris Willy Fraeyman in een uitgebreid persverslag hierover: “Een 
hennenkot was het niet, maar er was toch wel veel gekakel, een geroezemoes tot en met tot onze 
vrienden met hun gastheren huiswaarts keerden om zich wat van de lange reis te verfrissen.”18 
's Avonds stond dan het verbroederingsfeest op het programma, waarbij beide fanfares wat 
deuntjes speelden, maar gezien de informele setting niet in uniform. Voor de muzikanten 
van Die Werkvolkkapelle waren er herinneringsmedailles voorzien en ook vanuit Duits-
land waren er geschenken meegekomen voor eredirigent Roland Deryckere, dirigent Roger 
Van Steelant en voorzitter Marc De Brabandere. De Wingense muzikanten kregen “het 
beruikelijke Niedermoher-wasser.”19

Op zondagvoormiddag 30 mei verzorgden de Duitse muzikanten om 10u de eucharistie-
viering. Dirigent Anton Pietschak bracht er bovendien enkele prachtige serenades op zijn 
viool, begeleid door organist en fanfarelid Florent Scherpereel. De grote feestelijkheden 
waren echter voor de namiddag voorbehouden. Om 14u30 verzamelden zes verschillende 
muziekkorpsen elk op een andere plaats in het dorp. De Wingense fanfare kwam bijeen 

Roger Van Steelant (10 
maart 1947), werd na het korte 
intermezzo onder Freddy Van 
Laer in 1981 dirigent van de fan-
fare, een rol die hij bleef vervul-
len tot 1994. Hij dirigeerde de 
fanfare tijdens de drukste perio-
de uit haar bestaan.
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|b| Ook in de jaren \d0 werd er een 
groepsfoto gemaakt van de Koninklij-
ke fanfare. Centraal zien we het majo-
rettekorps in hun nieuwe uniformen. 
Opvallend is dat het trommelkorps 
niet meer te onderscheiden is van de 
andere muzikanten.

|o| Om het 120-jarig bestaan met 
de nodige luister te kunnen vieren 
werden steunkaarten verkocht, met 
groepsfoto van de fanfare en de majo-
rettes.
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in café Mimosa bij Aimé Degraeve in de Tieltstraat. De Duitse Werkvolkkapelle bereidde 
zich even verderop voor in café 't Molenhof bij Hendrik Dewaele. Om 15u begon dan de 
optocht van al dit muzikaal spektakel doorheen het volledige centrum. Naast Wingene en 
Niedermohr waren uit het Zesverbond ook Waardamme, Veldegem en Oostkamp aanwe-
zig. Het muziek van Pittem gaf op het laatste nippertje nog verstek, tot grote spijt van se-
cretaris Willy Fraeyman. De volgende dag schreef hij hierover: “Mensen van deze straten die 
GEEN muziek gezien of gehoord hebben, het was het muziek van Pittem die bij jullie moest 
langs komen, maar welke forfait gegeven heeft, echt het spijt ons ook, we hadden het nochtans 
prachtig gepland, maar we vergeten U niet, bij een eerste gelegenheid komen we U appart [sic.] 
bezoeken... beloofd!”20

Alle wegen leidden naar het cultureel centrum van Wingene waar een traditioneel ‘luister-
rijk muziekfestival’ werd gehouden met de medewerking van Fedekam. Eerst trad “Deugd 
baart Vreugd” uit Waardamme op onder leiding van dirigent Roger Vansteelant. Daarna 
was het normaal gezien de beurt aan de “Koninklijke Fanfare Eendracht en Kunstijver” uit 
Pittem, die echter verstek had gegeven. Daardoor kwam meteen de “Harmonie Kunst na 
Arbeid” uit Veldegem onder leiding van Camiel Denys aangetreden. Daarna kwam de nog 
jonge drumband van Wingene op het plein. Onder leiding van instructeur Erwin Swim-
berghe brachten ze “The Drumplayers”, “The Dutch Boy” en “Mars Macada”. Uit Oost-
kamp was het dan de beurt aan de muziekmaatschappij “Vrij en Blij” met dirigent Ronny 
Kesteloot, gevolgd door de Duitse vrienden uit Niedermohr met dirigent Anton Pietschak. 
De feestvierende fanfare van Wingene sloot het festival af. De majorettes onder leiding 
van Christel Coppens en met hoofdmajorette Conny Vancauwenberghe brachten er hun 
nieuwste show op de tonen van “Over and Out”. Roger Vansteelant dirigeerde “Dixieland” 
voor de meest omvangrijke groep muzikanten die waarschijnlijk in Wingene ooit heeft sa-
mengespeeld. 's Avonds konden alle leden van de fanfare van Wingene en Niedermohr en 
ook iedereen die gasten uit Duitsland had gelogeerd genieten van een “Grandioos avondfeest 
met de blaaskapelle Emiz.”21

Op maandagmorgen stonden de bussen om de muzikanten terug naar Duitsland te bren-
gen om 10u klaar om te vertrekken. De dirigent had echter vernomen dat Maria, schoon-
moeder van eredirigent Roland Deryckere, die dag jarig was. Daarom werden nog voor het 
vertrek aan haar woning enkele vrolijke deuntjes gebracht. Om 11u konden de bussen en 
auto's uiteindelijk toch vertrekken, maar de dag werd niet even vrolijk afgesloten. In Mar-
telange, vlak voor de grens met Luxemburg, was namelijk een van de wagens van de Duitse 
muzikanten geslipt en uit de bocht gegaan. Er vielen zeven gewonden waarvan twee werden 
opgenomen in het ziekenhuis van Aarlen. De zwaarste kwetsuur bleef gelukkig beperkt tot 
twee gebroken benen.22
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Het trommelkorps 1980–2012
Al vanaf het prille begin van de fanfare in 1862 waren er trommels in het muziek, maar van 
een trommelkorps was er toen nog geen sprake. Op de groepsfoto's na de Tweede Wereld-
oorlog zien we steeds meer trommelaars verschijnen en waren er duidelijk ook enkele jonge 
tamboers in opleiding. Nog steeds was er echter geen sprake van een apart trommelkorps. 
Daarvoor was het wachten tot 1980.

In de korte periode waarin Freddy Van Laer dirigent was van de Wingense fanfare werd 
beslist om het slagwerkgedeelte uit te breiden tot een echte drumband. In 1980 werd Johan 
Depauw, toen al 13 jaar lang de vaste man achter de kleine trom, gevraagd of hij het zag 
zitten om een groep jonge trommelaars op te leiden. Het was het begin van de uitbouw van 
een trommelkorps dat tot op vandaag elke week blijft repeteren.a

De eerste repetities werden gehouden op de speelplaats van de H. Hartschool. Later werd 
gerepeteerd in de Futsel, maar daar zorgden de trommelaars voor lawaaioverlast. Daarom 
werd de trommelles opnieuw verplaatst naar de H. Hartschool. Tijdens de kermis in Win-
gene in september konden voor het eerst vijf nieuwe trommelaars meelopen met het mu-
ziek.

Door familiale redenen besliste Johan Depauw op het Sint-Ceciliafeest van 1981 echter om 
niet langer de functie van trommelmeester op te nemen. Het bestuur vond de uitbreiding 
met een drumband wel de moeite waard en ging op zoek naar een vervanger. Deze werd ge-
vonden in de persoon van Erwin Swimberghe, een beroepsmuzikant bij het Belgisch leger. 
Het was onder leiding van deze nieuwe instructeur dat het trommelkorps echt vorm kreeg.b
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In 1983 behaalde het trommel-
korps de eerste prijs op het drum-
bandtornooi van Fedekam, wat 
hen een promotie naar de tweede 
afdeling opleverde.

Op 11 juli 1981 speelde de fanfa-
re ter gelegenheid van de Vlaamse 
feestdag, met het trommelkorps 
voorp (na de de majorettes, die hier 
niet op de foto staan).
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De volgende jaren werd de drumband van Wingene een vaste waarde op tornooien in de 
buurt. In 1982 werd er voor de eerste keer eentje in de gemeente zelf georganiseerd en een 
jaar later promoveerde de groep naar de tweede afdeling, nadat ze de eerste plaats hadden 
behaald in Brugge. Dat het niveau snel vooruit ging bewijst de uitslag van het tornooi van 
23 september 1984 in Brugge. Het Wingense trommelkorps behaalde er opnieuw de eerste 
plaats en mocht vanaf dan aantreden in de eerste klasse.c

In 1989 volgde Ingmar Van Eenoo Erwin Swimberghe op als instructeur van het trom-
melkorps. De trommelaars waren een vaste waarde op de uitwisselingen met Niedermohr 
of de uitstappen naar Noord-Frankrijk. Tijdens de moeilijke periode die de fanfare rond 
de eeuwwisseling doormaakte bleef het trommelkorps trouw repeteren en was het ook op 
de traditionele uitstappen op de afspraak. Gezien de moeilijkheden werd zelfs een tijdlang 
zonder dirigent verder gespeeld. Nadat het muziek opnieuw op de rails was gezet, kreeg het 
trommelkorps met Wim Lievens een nieuwe instructeur.

Onder leiding van Wim Lievens werd het Wingense trommelkorps op zondag 21 oktober 
2007 nationaal kampioen in Wevelgem met een score van 83,7%. In 2009 werd hij opge-
volgd door Joachim Vandendriessche die een nieuwe impuls gaf aan de drumband. Zijn 
zelfgeschreven composities, veelal geïnspireerd op onbekende bieren, worden, net als die 
bieren zelf, erg gesmaakt. Onder zijn leiding werd een verjonging van het trommelkorps 
ingezet zodat we met een gerust hart kunnen stellen dat de trommelaars nog een mooie 
toekomst wacht.
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In 2008 werden de reuzen van het 
Breughelcomité gedoopt, en de 
stoet werd voorafgegaan door de 
fanfare en trommelkorps. Links 
op de tweede rij staat toenmalig 
instructeur Wim Lievens.



| 96 |

|lb| Het trommelkorps was zeer suc-
cesvol in de jaren \d0, in die mate zelfs 
dat ze in 1983 de eerste prijs wegkaap-
ten in het Fedekam Drumbandtor-
nooi van West-Vlaanderen.

|rb| In 1985 was er een nieuwigheid 
binnen de fanfare, een eerste lentecon-
cert. Deze traditie zou verder worden 
gezet tot op de dag van vandaag.

|o| In 1985 nam de fanfare haar tra-
ditionele groepsfoto, hier ter gelegen-
heid van de meikermis, voor het net 
gebouwde gemeentehuis. Alle gele-
dingen zijn vertegenwoordigd.
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Drukke jaren

De jaren 80 waren voor de Wingense fanfare een bloeiperiode. Samen met het majorette-
korps waren ze een graag geziene gast in binnen- en buitenland. Door het drukke program-
ma vinden we in het archief opvallend veel weigeringen om deel te nemen aan allerhande 
stoeten en festivals. Er waren op een bepaald moment gewoon geen “vrije zondagen” meer 
over. Om een beeld te krijgen van deze drukke periode maken we een doorsnede van de 
Koninklijke Fanfare St.-Cecilia in 1985. Het bestuur bestond op dat moment uit 22 leden 
en kwam in principe telkens op de eerste dinsdag van de onpare maanden samen, tenzij 
onverwachte gebeurtenissen een snelle bijeenkomst vereisten.23

De fanfare bestond uit 40 spelende leden en een dirigent. Er waren zowel hout- als ko-
perblazers en een tweetal slagwerkers. Hoewel het nog steeds een overwegend mannelijke 
vereniging bleef, waren er nu ook reeds enkele vrouwelijke muzikanten. De vrouwelijke 
aanwezigheid werd natuurlijk vooral gegarandeerd door het majorettekorps. In 1985 waren 
er naast de hoofdmajorette nog 13 meisjes. Er waren ook 7 aspirant-majorettes. De drum-
band was in deze periode op de volgende manier samengesteld: Tamboer-majoor Bertrand 
Moerman voorop gevolgd door tien drummers en twee landsknechtstrommelaars. Luc 
Deblaere speelde op de half-grote-overslagdrum, Dirk Bonte en Roger Penninck waren de 
Chapeau-Chinoisdragers en Achiel Vanhaecke voerde het vaandel. In het totaal bestond 
het trommelkorps anno 1985 uit 17 personen.

Vanaf 1985 werd opnieuw beter werk gemaakt van de opleiding van toekomstige muzikan-
ten. Tieltenaar Rik Stevens werd aangesproken om elke zaterdagmorgen in de bovenzaal 
van het Breughelhof “Instrumentale Muziekleer” te geven. De bedoeling van deze cursus 
was om in een minimum van tijd nieuwe leden bij de fanfare te kunnen inlijven, zonder 
dat men in concurrentie wou treden met de activiteiten van de muziekschool. In 1985 had 
Rik Stevens acht mensen onder zijn hoede die allen goede vorderingen maakten. Op deze 
manier was de aanvoer van nieuwe muzikanten voor de Wingense fanfare verzekerd.

Secretaris Willy Fraeyman maakte voor 1985, net als voor de andere jaren, een goed bijge-
houden lijst van alle activiteiten waarbij het muziek betrokken was. Naast de vergaderingen 
en wekelijkse repetities trad het muziek samen met de majorettes op tijdens het carnaval in 
Zwevezele, op het muziekfestival van het Zesverbond in Ruiselede, ter gelegenheid van het 
Europees jaar van de muziek in Vlaanderen, voor 10 jaar ziekenzorg van de CM in Winge-
ne, op de batjesdagen in Kortrijk, aan de kust in Wenduine, De Haan en Oostduinkerke, 
in het Franse Pont-à-Celles, tijdens een uitgeregend optreden in het Boudewijnpark, voor 
de opening van de Breughelstoet, op uitstap in Orchies en ter gelegenheid van de 11-no-
vemberviering.
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Daarnaast waren er de droevige en vrolijke momenten van het leven. Op 5 februari 1985 
werden de muzikanten bijeengeroepen om enkele treurmarsen in te studeren. De volgende 
dag moest het muziek namelijk aantreden tijdens de begrafenis van ere-voorzitter Godfried 
De Brabandere. Op 10 januari was er al de uitvaart geweest van de vader van bestuurslid 
Frans Verhenne en op 15 mei werd afscheid genomen van Willy Vanderhaeghen, schoonva-
der van Roger Penninck en peter van Eddy Penninck, beiden lid van de drumband. Twee 
dagen later was er alweer een begrafenis waarop de fanfare met het nodige respect afscheid 
nam van eredirigent Willy Van Canneyt. Ook hiervoor werd er een extra repetitie ingelast. 
Gelukkig waren er ook vrolijke momenten zoals het huwelijk van muzikant Filip Scher-
pereel met Hilde Dewyspelaere en dat van majorette Heidi Fraeyman met Rudi Schotte.

Op 11 mei 1985 werd voor het eerst een lenteconcert gegeven. De jaren voordien waren dat 
nog herfstconcerten geweest. Het zou de volgende jaren een gewoonte worden. Er werd op 
5 mei ook een opendeurdag gehouden van alle geledingen van de fanfare in de sporthal. 
In 1985 werden er eveneens nieuwe uniformen aangekocht. Op 24 mei werden de maten 
genomen en een maand later werden de nodige aanpassingen gedaan. Op het muziekfes-
tival van het Zesverbond in Wingene, op 31 augustus, werden de nieuwe uniformen voor 
het eerst aan de buitenwereld getoond. Het hoogtepunt van 1985 was echter ongetwijfeld 
het driedaagse bezoek aan het Duitse Niedermoht op 7, 8 en 9 juni. Drie jaar nadat Die 
Werkvolkkapelle naar Wingene was gekomen ging het voltallige muziek op tegenbezoek. 
Het jaarlijks Sint-Ceciliafeest van 1985 werd gehouden op 23 november in 't Molenhof.24

125 jaar fanfare

Vijf jaar na het vorige grote feest bereidde de fanfare zich in 1987 opnieuw voor op een 
fantastisch feestweekend. Na 120 jaar fanfare, moest ook de 125e verjaardag worden ge-
vierd. En ook ditmaal kwamen de muzikanten uit het Duitse Niedermohr naar Wingene 
om mee te vieren. Ze kwamen met de bus aan op vrijdagavond 5 juni voor een boordevol 
pinksterweekend. In De Wingense Krant werd achteraf alles mooi omschreven: “Met een 
klein hartje zitten allen de donkere hemel te doorboren, regen gaat toch a.u.b. naar elders, 
vandaag kunnen we je speciaal missen.” Logisch, want op zaterdag stond een taptoe door 
het centrum van Wingene op het programma met verschillende muziekkorpsen. Zo'n 400 
muzikanten moeten er aanwezig geweest zijn. “Om 16.30 u precies (wij schakelen zoveel als 
't kan het Wingens uur uit) roept de speaker de start van het festival aan!” Want opnieuw 
had het bestuur van de Wingense fanfare de bevriende korpsen uitgenodigd voor een glo-
rieus muziekfestival. De zaterdag werd afgesloten met een verbroederende barbecue-avond. 
“Wanneer we huiswaarts gekeerd zijn, zijn we vergeten !!!”25
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De zondagochtend begon zoals het een katholieke vereniging betaamt: met een eucha-
ristieviering. Een bomvolle kerk kwam luisteren naar Die Werkvolkkapelle van Nieder-
mohr en het Wingens Gregoriaans koor. Meteen daarna gaf het Duitse gezelschap nog een 
aperitiefconcert. In de krant lezen we over de rest van de dag: “Zondagnamiddag wordt 
er waarschijnlijk overal veel verteld..., want op zondagavond loopt weer eens de Sporthalle 
schoon vol, om met zijn allen leute en plezier te maken, om te feesten, om te herdenken het 
125-jarig bestaan. En... des morgens “zet de boerin, gewapend met een bezemsteel de klopjacht 
in op Boer Korneel”... de haan kraait...” Op maandag werd afscheid genomen. “Dat het een 
‘vriendenfeest'’was, hoeft geen betoog... waarom zouden anders al die zakdoekjes bovenkomen, 
waarom zien we die rode oogjes?”26

Aan herbronning toe

Midden jaren 90 kende het Wingense muziekkorps enkele magere jaren. Op 3 december 
1993 gaf Jozef Van Canneyt na de traditionele zes jaar zijn ontslag als voorzitter. Hij werd 
opgevolgd door Dirk Roelens.27 Een jaar later kreeg de fanfare met Bertrand Moerman ook 
een nieuwe secretaris. Frans Verhenne werd naast ondervoorzitter ook penningmeester. 
Het was onder deze bestuursploeg dat Nancy Bonte, instructrice van het majorettekorps, 
besloot om er mee op te houden. De majorettes werd steeds minder gevraagd en ook de 
repetities liepen minder vlot. Eind 1994 werd dan maar besloten om de uniformen in te 
vragen en veilig op te bergen.28

En er was nog meer afscheid op komst voor het muziekkorps. De jarenlange trouwe vlag-
gendrager Achiel Van Haecke hing zijn vlag aan de haak en ook dirigent Roger Vansteelant 
hield het rond die tijd voor bekeken. Het was duidelijk dat de Wingense fanfare nood had 
aan een nieuwe wind.29

Die nieuwe wind werd gevonden in Julien Stofferis uit Tielt. Op 1 mei 1995 had de fanfare 
zijn nieuwe dirigent die zijn vuurdoop kende op de kermis. De optredens volgden elkaar in 
een hoog tempo op met uitstappen naar Reims op 28 mei, naar Veldegem op 11 juni  en zes 
dagen later naar Izegem. Op 24 juni stond de Roefeldag voor kinderen op het programma 
en de dag nadien moesten de muzikanten opnieuw aan de bak voor een aperitiefconcert 
tijdens de Ondankfeesten. Tijdens de zomer werd opgetreden ter gelegenheid van 11 juli, 
in Antwerpen, Heist en op de Bruegelfeesten. Na de kermis van het eerste weekend van sep-
tember in Wingene ging het op 17 september al naar Oudenaarde en op 7 oktober naar Vel-
degem. Met de 11-novemberviering en het Sint-Ceciliafeest werd in november het drukke 
jaar afgesloten. De fanfare was terug van nooit echt weggeweest.30
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Het bestuur in 1986. Één jaar la-
ter zou Marc De Brabandere (der-
de van links) afscheid nemen als 
voorzitter en opgevolgd worden 
door Jozef Van Canneyt (eerste 
van rechts). In 1993 nam ook hij 
ontslag en zou worden opgevolgd 
door Filip Delesie (tweede van 
rechts), die evenwel een ongeluk 
kreeg voor hij kon overnmen. Dirk 
Roelens (eerste van links) werd 
dan voorzitter tot 2000, waarna de 
fanfare haar grootste crisis ooit zou 
kennen.

In 1994 werd een groepsfoto ge-
nomen met daarop de voltallige 
fanfare en bestuur (met onder 
meer proost Guido Samoy (derde 
van links) en burgemeester en ere-
voorzitter Hendrik Verkest (vierde 
van links). Het majorettekorps, 
dat niet op de foto staat, was toen 
al ontbonden.
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Optreden in de nineties

Tijdens het einde van de jaren 90 volgden de optredens elkaar aan een regelmatig tempo 
op. Traditioneel waren daar een taptoe voor de kermis, het lenteconcert en de St-Cecilia-
vieringen bij, maar ook de kerstconcerten met zangvereniging Cantando of de uitstappen 
naar de batjes van Izegem kwamen vaak terug. De verplaatsingen naar Noord-Frankrijk 
bleven telkens mooie herinneringen opleveren. Ze gingen ondermeer naar Reims, Cambrai 
of Pont-à-Celles.

Een hoogtepunt was het optreden met Koen Crucke op 27 september 1997. De kostprijs 
voor de komst van deze artiest naar het cultureel centrum werd gedragen door de culturele 
raad. Kaartjes voor dit optreden kostten 300 fr., maar uit latere bestuursverslagen leren we 
dat de opkomst eerder matig was. Jammer, want het concert was wel erg geslaagd.31

Tegen de eeuwwisseling was het programma van de fanfare goed gevuld. Naast alle traditi-
onele afspraken bracht de zomer van 1999 bijvoorbeeld op 24 juni een taptoe in Sint-Trui-
den en op 21 juli een optreden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van voetbalclub 
Hogerop Wingene. De fanfare trad toen op in de rand van de voetbalmatch tussen Club 
Brugge en SK Roeselare. Op 1 augustus trok het gezelschap richting Deinze voor een op-
treden tijdens de old-timers rally en op 21 augustus werd een jumbo run opgeluisterd. Een 
dag later was er een afspraak in Zwevegem voor de reuzenstoet.32

Een kink in de kabela

Na het Sint-Ceciliafeest van 1999 gaf Dirk Roelens te kennen dat zijn mandaat als voor-
zitter ten einde liep en dat hij geen kandidaat zou zijn om zichzelf op te volgen. Dit was op 
zich niet onlogisch gezien de jaren daarvoor de gewoonte was gegroeid om telkens na twee 
termijnen van drie jaar te wisselen van voorzitter. In januari 2000 diende Dirk Roelens 
officieel zijn ontslag in als voorzitter en twee maanden later, op de vergadering van 7 maart, 
zou beslist worden wie de volgende jaren voor zijn rekening zou nemen. Hier liep het echter 
mis. Er werd met name niemand gevonden die bereid was zich kandidaat te stellen. Aange-
zien een fanfare niet zonder voorzitter kan, verzochten enkele bestuursleden Dirk Roelens 
nog voor de bestuursvergadering om even aan te blijven tot een opvolger zou gevonden 
worden. In het verslag van 7 maart 2000 lezen we echter: “Er waren enkele heftige discussies 

a Dit gedeelte van het boek werd op uitdrukkelijke vraag van het huidige bestuur van de Koninklijke 
harmonie Sint-Cecilia gecensureerd. Alle fouten zijn dan ook geheel voor hun rekening.

Julien Stofferis (30 novem-
ber 1947), werd in 1995 dirigent 
van de fanfare. Hij was een uit-
muntend muzikant die onder 
meer speelde bij de muziekkapel 
van de Zeemacht. Hij zou diri-
gent blijven tot 2000, toen hij, 
moegetergd door de crisis van de 
fanfare, zijn ontslag indiende.
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|b| Een foto van wat waarschijnlijk 
één van de laatste optredens van de 
fanfare was, in 2000.

|r| Nadat de werking van de Wingense fanfare in de zomer van 
2001 door interne onenigheid stil was komen te vallen, werd deze 
toestand op 19 september door het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Wingene officieel gemaakt door de 
ontbinding vast te stellen. Op 31 juli 2012 werd door ditzelfde 
college gesteld dat deze beslissing enkel de vzw omvatte en niet 
de vereniging zelf gezien deze de facto steeds is blijven voortbe-
staan. Ondanks het hier getoonde besluit tot ontbinding, wordt 
de muziekvereniging door het huidig bestuur en gemeentebestuur 
dus gezien als de voortzetting van de vereniging die in 1862 werd 
opgericht.
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als onze voorzitter voorstelde zichzelf op te volgen als voorzitter en dat voor nog een termijn 
van 3 jaar.”33 Het was het begin van oplopende spanningen tussen enkele muzikanten en 
de meerderheid van de bestuursploeg. Dat Dirk Roelens op deze bewuste vergadering niet 
door een stemming opnieuw tot voorzitter werd verkozen zou later zijn legitimiteit ernstig 
ondermijnen.34

Dit groeiend ongenoegen mondde uit in een regelrecht conflict door een financieel geschil, 
waarop Dirk Roelens ontslag nam als voorzitter. Hij bleef wel in het bestuur van de fanfare 
zetelen en werd opgevolgd door Marc Detavernier. Het conflict sleepte aan en de druk op 
het bestuur om af te treden groeide. Op 5 april 2001 meldde het bestuur dat alle bestuurs-
leden die geen muzikant waren ontslag namen, behalve voorzitter Marc Detavernier en 
proost Guido Samoy. Later zou ook Dirk Roelens aangeven dat hij toen geen ontslag had 
wensen te nemen. Er kwam een algemene ledenvergadering waarbij de muzikanten de wens 
uitdrukten om een heropstart te maken zonder de niet-spelende bestuursleden.

De maanden nadien werd de situatie vaak besproken. Ondanks de wens van de muzikanten 
drukte Marc Detavernier toen zijn hoop uit om voorzitter te kunnen blijven. Een ander 
knelpunt waren de bezittingen van de fanfare die oud-voorzitter Dirk Roelens nog bij zich 
thuis bewaarde.35 Er werd een voorlopig bestuur gevormd dat de dagelijkse leiding van de 
fanfare opnam en de bedoeling had de werking van het muziek te verzekeren. Het conflict 
tussen dit voorlopig bestuur en oud-voorzitter Dirk Roelens duurde echter voort. Deze 
laatste schreef in juni 2001 een brief aan alle leden van de fanfare om zijn standpunt uit te 
leggen. Aangezien hij geen ontslag wenste te nemen uit het bestuur, bleef hij statutair gezien 
zijn functie uitoefenen. Dit was een moeilijke situatie aangezien de dagelijkse werking van 
het muziek duidelijk bij het voorlopig bestuur was komen te liggen. Dit laatste bestuur wou 
echter niet langer samenwerken met de oud-voorzitter en hield een algemene ledenvergade-
ring om steun te zoeken voor deze houding. Via telefonische bemiddelingen en een aange-
tekend schrijven werd ondertussen verder geprobeerd om de bezittingen van de fanfare die 
bij Dirk Roelens werden bewaard naar de nieuwe bestuursploeg te halen.

Echt problematisch voor het voortbestaan van de fanfare werd de situatie pas toen dirigent 
Julien Stofferis op 24 juni te kennen gaf ermee op te houden. Enkele dagen later lezen we in 
een brief aan de muzikanten waarom: “Enige tijd geleden drukte Julien de wens uit om, we-
gens gezondheidsredenen, zijn dirigentfunctie niet meer uit te oefenen. Dit en de jammerlijke 
problemen die wij ondergaan met Dirk Roelens hebben Julien uiteindelijk doen beslissen om 
nu effectief het dirigeerstokje aan iemand anders door te geven.”36
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Roger Van Steelant werd bereid gevonden om het Wingense muziek opnieuw te dirigeren, 
maar enkele dagen later volgde opnieuw een brief met een bittere pil. De moeilijke waters 
waardoor de fanfare zwom, waren ook Roger Van Steelant te troebel en ook hij zag het 
dirigeerstokje niet langer zitten. Het vertrek van twee dirigenten op nauwelijks enkele da-
gen tijd kwam het muziek voorlopig niet meer te boven. In een bedroefde brief lezen we: 
“Zonder dirigent geen muziek, ook een nieuwe dirigent aantrekken heeft geen zin want deze 
zou alleen maar in dezelfde impasse terechtkomen.”37

Het moeilijke besluit om ermee op te houden werd genomen. Officieel viel het doek over 
de Wingense fanfare op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 
19 september 2001. Daar werd het einde van de werking vastgesteld en werden de bezittin-
gen van het muziek toegewezen aan de kerkfabriek. Aangezien hiermee alle mandaten en 
volmachten kwamen te vervallen, betekende dit meteen ook het einde van elke discussie.38 
Tegelijk was meteen ook duidelijk dat de muziekvereniging Sint-Cecilia in Wingene niet 
dood was, want de repetities en van de trommelaars gingen ondanks alles onverminderd 
door. Tijdens de stille periode van de fanfare werd door het trommelkorps zelfs opgetre-
den.39 Het verhaal van Sint-Cecilia in Wingene is dus nog niet uitverteld.
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Op 6 oktober 2002 werden de kan-
didaten van “Miss Belgian Beauty” 
voorgesteld in Wingene op het 
kerkplein en voor die gelegenheid 
trad de fanfare voor het eerst op-
nieuw op.

Één van de eerste optredens van 
het trommelkorps na de heroprich-
ting was de traditionele Breughel-
stoet, op 25 augustus 2002.
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De feniks herrijst1

Op 13 maart 2002 werd een vergadering gehouden in het gemeentehuis van Wingene om 
de toekomst van het muziek te bespreken. Op 12 april 2002 viel het verlossend bericht in 
de brievenbussen van muzikanten en trommelaars: de Wingense fanfare was herrezen uit 
de nog warme as. Secretaris van dienst Leo Brengman, eredirecteur van de Vrije Gemeen-
telijke Basisschool van Wingene, nodigde iedereen uit op de eerste repetities van het ver-
nieuwde muziek. De fanfare zou elke woensdagavond repeteren vanaf 17 april. Twee dagen 
later startten de wekelijkse repetities van het nieuwe trommelkorps op vrijdagavond. Na de 
heroprichting kwamen zij onder leiding van instructeur Wim Lievens te staan.2

Toch was ook de continuïteit opvallend. De Wingense fanfare vond opnieuw zijn thuis 
in de repetitieruimte boven café 't Breughelhof. Een heleboel van de vroegere muzikanten 
waren opnieuw present. Een belangrijke nieuwe impuls voor de fanfare kwam er door de 
inbreng van de nieuw aangetrokken dirigent. Het bestuur had Pascal Cooman aangespro-
ken die notenleer gaf in de plaatselijke afdeling van de Tieltse Academie voor Muziek en 
Woord. Hij nam graag de nieuwbakken fanfare onder zijn vleugels en overtuigde heel wat 
van de jonge muzikanten uit zijn klas om zich ook aan te sluiten. De verjonging van de 
Wingense fanfare was hiermee ingezet en zou de volgende jaren één van de opvallendste 
kenmerken van het muziekkorps blijven.

De impuls die Leo Brengman gaf was van groot belang voor de heropstart van de fanfare. 
Als toezichter van de Wingense afdeling van de muziekacademie zag hij een grote groep 
jonge muzikanten die jammergenoeg niet meer de mogelijkheid hadden om te leren samen-
spelen in een fanfare. Daarom vond hij dat de fanfare niet definitief verloren mocht gaan.3

Met de zomer in aantocht werd meteen hard gerepeteerd voor de eerste publieke optredens 
onder leiding van de nieuwe dirigenten. Op 25 augustus 2002 hesen de trommelaars zich 
in hun Breugheloutfit en toonden zich tijdens de Breughelstoet aan het Wingense publiek. 
Met de verkoop van ribben en beenhesp werd ook financieel gewerkt aan de heropstart.

Ondertussen werd besloten dat de repetities voor de muzikanten niet langer op woens-
dagavond zouden plaatsvinden. Vanaf 23 augustus werd door iedereen gerepeteerd op vrij-
dagavond: eerst de muzikanten en daarna de trommelaars. Het zou de volgende jaren de 
gewoonte blijven. Ondertussen had ook de vernieuwde fanfare zijn eerste optreden achter 
de rug. Eind juni 2002 nam Pascal Cooman zijn muzikanten mee naar het leerlingencon-
cert van de Tieltse muziekacademie waar ze voor het eerst hun kunnen mochten bewijzen. 

Pascal Cooman (9 maart 
1972), was leraar aan de mu-
ziekschool te Tielt en werd aan-
getrokken als de eerste dirigent 
van de heropgerichte fanfare in 
2002. Hij nam in 2010 afscheid 
als dirigent.
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|lb| In Wingene bleef men nood heb-
ben aan een fanfare, en dus besloot 
burgemeester Verkest om een verga-
dering bijeen te roepen om de fanfare 
nieuw leven in te blazen.

|rb| Op het Sint Ceciliafeest van 
2002 nam men voor het eerst weer een 
groepsfoto met de jonge muzikanten 
en de vernieuwde bestuursploeg.

|o| In café Paradijs werd duchtig gere-
peteerd, zo kon de fotograaf vaststel-
len op 15 april 2005.
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Het eerste optreden in het centrum van Wingene kwam er op 6 oktober in een tent op het 
Kerkplein bij juwelierszaak Vancauwenberghe. De fanfare was daar te gast ter gelegenheid 
van de voorstelling van de kandidaten voor “Miss Belgian Beauty”. Voor het eerst sinds 
lange jaren speelde de fanfare weer zonder uniform. Het trommelkorps beschikte wel nog 
over de oude kostuums, maar voor de jonge muzikanten was er niets voor handen.

De draad van het Sint-Ceciliafeest werd op 23 november 2002 opnieuw opgepikt. Op min-
der dan een jaar tijd was de fanfare opnieuw een vaste waarde geworden. Het gemeente-
bestuur bevestigde de heropstart van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia zodat niemand 
meer hoefde te twijfelen dat het muziek helemaal terug was.4

Van Breughel tot Paradijs, van fanfare tot harmonie

De fanfare en het trommelkorps bleven een jaartje repeteren in 't Breughelhof, maar in 
2003 gingen ze, onder andere door de komst van eigen pauken, op zoek naar een grotere 
ruimte om wekelijks bij elkaar te komen. Na een tussenstop in het parochiaal centrum werd 
die ruimte gevonden in de feestzaal van café Paradijs in de Zandbergstraat. 

Een jaar na de doorstart werd het programma meteen goed gevuld. Op 26 januari 2003 
traden de trommelaars op in Sint-Elooi. Op 2 februari was de jonge fanfare, toen nog steeds 
geen jaar opnieuw aan het repeteren, te gast in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt voor een 
aperitiefconcert. Er was op 4 april een open repetitie en de traditie van het lenteconcert 
werd op 10 mei in ere hersteld. Op 25 mei werd opnieuw een aperitiefconcert gegeven, 
ditmaal in de gemeenteschool in Zwevezele. De 11-juliviering, de ontvangst van de Miss 
Belgian Beauty-kandidaten in de sporthal en een avondconcert in het opvangcentrum van 
het Rode Kruis in de Boskapeldreef waren de zomeractiviteiten. Het trommelkorps trok 
op 19 juli 2003 nog eens naar de Belgische kust voor de reuzenstoet in Wenduine. Op 15 
november werd Sint-Cecilia andermaal gevierd. Het jaar werd afgesloten met een optreden 
in Westkapelle ter gelegenheid van de stratenloop en de kerstmarkt op het Kerkplein van 
Wingene. De muzikale apotheose van het eerste volle werkjaar van de vernieuwde fanfare 
kwam er op zondagavond 21 december. Toen gaf de fanfare samen met het koor Cantando 
en het Gregoriaans kerkkoor een kerstconcert in de Sint-Amanduskerk. 

In de zomer van 2004 diende de fanfare een aanvraag in om de naam te veranderen in har-
monie. Door de komst van heel wat nieuwe houtblazers dekte de naam fanfare de lading 
al een tijdje niet meer. De aanvraag werd goedgekeurd en de naamsverandering werd aan 
de muzikanten bekendgemaakt op een repetitiedag in Brugge. Ter voorbereiding van het 
lenteconcert van 21 mei 2005 werd op 27 februari een dag gerepeteerd in de lokalen van de 
Scoutsharmonie Sint-Leo. Dirigent Pascal Cooman had hiervoor enkele beroepsmuzikan-
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|b| Stefaan De Clerck speelt even 
tamboer-majoor op de landbouw-
beurs op 26 juni 2007.

|r| Ondanks de woelige periode 
bleef de fanfare zeer succesvol, zo-
als ze ook bewees op 22 oktober 
2006 toen ze provinciaal kampi-
oen werden.



| 113 |

ten aangetrokken zodat per instrumentengroep kon worden geoefend. Als namiddagacti-
viteit werd een zoektocht georganiseerd in de centrumstraten van Brugge. De oplossing van 
de zorgvuldig opgestelde vragen leidde tot de bekendmaking dat de fanfare een harmonie 
was geworden. Vanaf toen ging de muziekvereniging door het leven als de Koninklijke har-
monie St-Cecilia Wingene. Datzelfde jaar nam Leo Brengman ook ontslag als secretaris, 
spelend lid Arne Vermeersch volgde hem op.

In januari 2005 werd beslist om opnieuw een uniform aan te schaffen voor de muzikanten. 
Gezien de nog steeds jonge leeftijd van de meeste muzikanten werd geopteerd voor een 
witte polo met het logo van de harmonie en een donkerblauwe jas. In 2006 verhuisden de 
harmonie en het trommelkorps andermaal naar het voorlopig lokaal in het parochiaal cen-
trum, de oude jongensschool waar in het verleden ook trommelkorps en majorettes zoveel 
repetities hadden gehouden. Een nieuwe tussenwand zorgde ervoor dat het materiaal veilig 
weggeborgen kon worden. Zeker gezien de recente aankoop van zware slagwerkinstrumen-
ten zoals een derde pauk en een xylofoon was deze ingreep welgekomen.5

De grote test

In 2005 besliste dirigent Pascal Cooman dat het tijd was voor een uitdaging. Hij schreef de 
harmonie in voor de orkestwedstrijd van Vlamo West-Vlaanderen. Na de doorstart in 2002 
was Sint-Cecilia Wingene onder impuls van Leo Brengman immers niet langer aangesloten 
bij Fedekam, maar bij Vlamo. De harmonie trad op 23 oktober 2005 aan in de tweede af-
deling. De wedstrijd vond plaats in De Stringe in Vichte.

Maandenlang werd hard geoefend aan de twee stukken die zouden worden opgevoerd. 
Pascal Cooman koos voor “Admiral Spirit" van Timothy Travis en “New Horizons” van 
Douglas Court. Het optreden ging goed en de harmonie kreeg goede en opbouwende kri-
tiek mee naar huis. Met een score van 78,5% werd in 2005 een tweede plaats behaald.

Deze ervaring smaakte naar meer en in 2006 schreef de harmonie zich andermaal in voor 
de orkestwedstrijd van Vlamo in Vichte. Ditmaal werd gekozen voor de werken “Sand-
castles” van James Curnow en het uitdagend klinkende “Palaoyoyo” van John Swain. Het 
optreden in de vroege voormiddag van 22 oktober verliep nog beter dan het jaar voordien 
en met een score van 81,3% behaalde de Wingense harmonie de eerste prijs in de tweede 
afdeling. De jonge groep keerde huiswaarts met de titel van provinciaal kampioen op zak 
en een uitnodiging voor de nationale orkestwedstrijd.
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|lb| De nieuw-opgerichte prehar-
monie in concert met Raymond 
van het Groenewoud.

|rb| Op 20 oktober 2007 speelde 
de Wingense harmonie een dub-
belconcert met Raymond van het 
Groenewoud, die toen 35 jaar op 
de planken stond.

|ro| Één dag later al werd het 
trommelkrops nationaal kampi-
oen in Wevelgem.
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Aan het nationaal kampioenschap werd echter nooit deelgenomen. Nochtans was de uit-
nodiging om zich met de andere provincies te meten op 2 en 3 december van dat jaar in het 
Lemmensinstituut in Leuven wel aanlokkelijk. Het probleem lag hem bij de jonge leeftijd 
van de meeste muzikanten voor wie deze afspraak in de examenperiode van de middelbare 
scholen viel. Omdat de harmonie hierdoor niet voltallig zou kunnen aantreden,  besliste 
het bestuur om af te zien van verdere deelname in de Vlamo-wedstrijd.6

Een feestelijk weekend

In het parochiaal centrum bereidde de harmonie zich in 2007 voor op een concert in sa-
menwerking met Raymond van het Groenewoud. Intussen had dirigent Pascal Cooman 
ook een preharmonie opgericht, waar de jongste leden hun eerste stapjes konden zetten. 
Ook zij kregen de kans om op te treden en ze herinneren zich vooral de vele extra repetities 
om alle puntjes op de i te zetten. Het resultaat was een uniek dubbelconcert op zaterdag 
20 oktober 2007 in De Verrekijker in Wingene, waarin de harmonie Raymond Van het 
Groenewoud mocht begeleiden tijdens het eerste deel, en de artiest nog eens het beste van 
zichzelf gaf met zijn eigen muzikanten tijdens het tweede deel van de avond. Het concert 
met Raymond en z'n Straffe Mannen was een mooie muzikale viering van de vijfde verjaar-
dag van de vernieuwde werking van de fanfare. Bovendien stond in 2007 Raymond ook zelf 
35 jaar op het podium.

De dag na dit geslaagde dubbelconcert, zondag 21 oktober 2007, was voor sommige trom-
melaars alweer een belangrijke dag. Nog niet helemaal bekomen van de lange avond er-
voor werd koers gezet naar Wevelgem voor het nationaal kampioenschap. Het Wingens 
trommelkorps kwam uit in de derde afdeling in de reeks “drumbands en ritmische percus-
sie-ensembles, marching”. Het concert met Raymond was blijkbaar goed verteerd en werkte 
inspirerend, want de drumband behaalde de eerste plaats. De trommelaars kroonden zich 
nationaal kampioen met een mooie score van 83,7%.

Op het Sint-Ceciliafeest van 2007 werd dan ook met veel plezier teruggeblikt op dit feeste-
lijk weekend van 20 en 21 oktober. Zowel de fanfare als het trommelkorps hadden bewezen 
dat ze er stonden met uitstekende prestaties. Toch waren er ook wat zorgen. Vooral binnen 
de fanfare haakten na het concert met Raymond heel wat muzikanten af. Waarschijnlijk 
waren velen wat langer gebleven om dit unieke optreden nog mee te maken en het vertrek 
van enkelingen zorgde spoedig als een sneeuwbal voor nog meer afscheidnemende muzi-
kanten onder hun vrienden. Ook binnen het trommelkorps was de opkomst naar de repe-
tities niet altijd zoals verhoopt. Hier zou de volgende jaren werk van worden gemaakt, met 
als eerste belangrijke stap: het verwerven van een eigen repetitielokaal.7



| 116 |

Op zaterdag 17 mei werd eerst 
verzameld aan het parochiaal 
centrum dat na het vertrek uit 
het Paradijs dienst gedaan had als 
lokaal voor de harmonie.

Een eigen lokaal
In 2008 kreeg de Koninklijke Harmonie eindelijk waar het al jaren van droomde: een eigen lokaal, ter 
beschikking gesteld door het gemeentebestuur van Wingene. Door de komst van De Tuimelaar kwam 
de oude voetbalkantine leeg te staan, een ideale plaats om de muziekvereniging in onder te brengen. Met 
vereende krachten stoomden de leden hun eigen lokaal klaar voor gebruik. De muren kregen een nieuw 
kleurtje, de ruimte werd naar eigen believen ingericht en de aanwezige toog was voor vele leden een heel 
aangename verrassing. De repetities in de nieuwe ruimte gingen vanaf dan eens zo vlot en werden zelfs 
steeds langer. De komst van een aantal sofa’s zorgde ervoor dat ook de jongste leden wat langer bleven 
hangen na de repetitie, waardoor de vriendschapsbanden nog sterker gesmeed konden worden. De offi-
ciële opening vond plaats op zaterdag 17 mei 2008. We geven een overzicht van de dag aan de hand van 
enkele foto’s.



| 117 |

In stoet ging het van het parochi-
aal centrum naar het nieuwe lo-
kaal. Een symbolische tocht van 
oud naar nieuw.

Aan het nieuwe lokaal werd een 
erehaag gevormd door het trom-
melkorps om het bestuur en ge-
meentebestuur te ontvangen.
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|b| Voorzitter Marc Detavernier 
en burgemeester Hendrik Ver-
kest knipten plechtig het lint 
door en verklaarden daarmee het 
nieuwe lokaal voor geopend.

|l| Als eerste kwam proost E.H. 
Guido Samoy aan het woord. 
Omdat de gelovigen op hem 
wachtten, kon de man namelijk 
niet lang blijven.

Het nieuwe lokaal en de muzi-
kanten werden daarop gewijd 
door hun proost. Het kruisje 
wordt vastgehouden door koster 
Danny Vandenbroucke, tevens 
vader van enkele muzikanten.
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|lb| De eer om het met wijwater 
gewijde kruisje aan de muur te 
hangen was weggelegd voor voor-
zitter Marc Detavernier.

Als laatste sprak voorzitter Marc 
Detavernier zijn dank uit. Op vijf 
jaar tijd had het muziek vier lokaal-
wijzigingen doorstaan. Van het Brue-
gelhof naar het parochiaal centrum, 
daarna via het Paradijs opnieuw naar 
het parochiaal centrum. Een eigen 
lokaal was met andere woorden meer 
dan welkom.

|rb| Ook burgemeester Hendrik 
Verkest nam het woord. Het 
gemeentebestuur van Wingene 
stelt dan ook de oude voetbal-
kantine ter beschikking van de 
harmonie als lokaal.
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|lb| Bij het klein koper zien we 
hier hoe Vic, Mauren, Paul en 
Bart geconcentreerd spelen op 
dit feestelijke moment.

|rb| Dat er in het lokaal ook een 
bar voorhanden was zou de re-
petities en vooral de uren na de 
repetities vanaf dan een stuk ple-
zieriger maken.

|lo| De muzikanten speelden 
hun nieuwe lokaal een eerste keer 
warm met enkele deuntjes. Een 
klein voorsmaakje van het aperi-
tiefconcert dat een week later zou 
worden gespeeld.
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Nieuwe gezichten

Het herfstconcert van 2008 in de Verrekijker was het laatste concert met trommelinstruc-
teur Wim Lievens. In 2009 werd hij opgevolgd door Joachim Vandendriessche, die van dan 
af de leiding op zich nam. Niet veel later, begin 2010, besliste ook dirigent Pascal Cooman 
om een stapje opzij te zetten. Acht jaar lang had hij de jonge harmonie geleid, maar zijn 
nieuwe job als directeur van een lagere school betekende het einde van zijn periode in Win-
gene.

Het bestuur besliste om de keuze voor een nieuwe dirigent niet alleen te maken, maar de 
muzikanten ditmaal te betrekken. Om die reden werden in januari en februari van 2010 
enkele proefrepetities gehouden met verschillende kandidaten. Ondertussen werd aan Yves 
Pieters gevraagd om op te treden als interim-dirigent en de overige repetities voor zijn reke-
ning te nemen. De keuze van de muzikanten viel op Mario Spiessens, beroepsmuzikant bij 
de muziekkapel van de marine.

Ondertussen kwam het aperitiefconcert van 25 april steeds dichterbij. Gezien de beperkte 
tijd werd ervoor gekozen om een concert te geven met twee dirigenten. Interim-dirigent 
Yves Pieters zou het eerste deel leiden, waarna hij tijdens het concert symbolisch het diri-
geerstokje zou overlaten aan de nieuwe dirigent Mario Spiessens. Op deze manier werd ook 
dit concert nog een succes.

Door het vertrek van Pascal Cooman was ook de preharmonie zonder dirigent gevallen. In 
maart 2010 werd deze jongste tak van de harmonie overgenomen door Anthea Deblaere, 
zelf al verschillende jaren klarinettiste bij de Wingense harmonie en studente aan het con-
servatorium van Gent. De nieuwe dirigenten kregen hun vuurdoop op het herfstconcert 
van zaterdag 23 oktober 2010. Een jaar voordien was al beslist om deze concerten voortaan 
in de Feniks te organiseren omdat deze zaal een gezelligere sfeer bezorgt.

Met al deze nieuwe gezichten zou men de trouwe leden wel eens durven vergeten. Deze 
worden echter op de Sint-Ceciliafeesten traditiegetrouw elk jaar gevierd. In 2010 ging daar-
bij speciale aandacht uit naar Albert Debouck. Hij was op dat moment 65 jaar actief lid van 
het Wingense muziek. Bovendien was hij daarvan 20 jaar lang de secretaris van de fanfare. 
Een uitzonderlijke prestatie die meer dan het vermelden waard is.

Mario Spiessens (geboren), is 
beroepsmuzikant in de muziek-
kapel van de marine en sedert 
2010 dirigent van de fanfare in 
Wingene.



| 122 |

Voor het lenteconcert van 2011 
maakten de jonge muzikanten een 
aantal filmpjes bij een aantal ge-
speelde liedjes. De filmpjes werden 
vertoond tijdens het concert.

Om de sfeer in de groep te bevorde-
ren gingen een aantal muzikanten 
naar het dierenpark Planckendael 
in 2011.
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Vriendschap als basis

Onder impuls van de nieuwe dirigent probeerden de jongste muzikanten een nieuwe aan-
pak voor het aperitiefconcert van 15 mei 2011. Ze gingen een aantal weken aan de slag 
met camera en statief, wat resulteerde in filmpjes die tijdens het concert de muziek konden 
begeleiden. Voor de muzikanten betekende dit niet alleen heel veel plezier, maar ook leuke 
teambuilding. 

Datzelfde jaar kreeg het nieuwe lokaal van de harmonie ook een opfrisbeurt. De lange toog 
werd ingekort om de speelruimte te vergroten, er kwamen nieuwe verwarmingstoestellen 
en de ramen werden voorzien van dubbel glas. Een kans voor de muzikanten om hun lokaal 
bij te schilderen en de muren te voorzien van tekeningen.

Door de jaren heen werden ook heel wat activiteiten georganiseerd voor preharmonie, har-
monie en trommelkorps. Soms hadden die rechtstreeks te maken met muziek, zoals de sec-
tierepetities in Brugge, waar zowel hard gerepeteerd werd per instrumentengroep, als tijd 
gemaakt werd voor ontspanning. Maar evengoed waren er activiteiten die alleen tot doel 
hadden de muzikanten nog dichter bij elkaar te brengen. Zo stond er al een filmnamiddag 
op het programma en trokken een aantal muzikanten in 2011 samen naar het dierenpark 
Planckendael. Één van de nieuwste aanwinsten is de spaarkas, in het leven geroepen door 
bestuursleden Joachim Vandendriessche en Bart De Rammelaere. Alle muzikanten ouder 
dan 16 jaar kunnen maandelijks een bijdrage in de spaarkas steken, om zo te sparen voor 
een leuke activiteit. 

150 jaar en meer

In de aanloop naar 2012 groeide de nervositeit binnen het bestuur. Niet alleen viert men 
de tiende verjaardag van de vernieuwde werking van de harmonie, Sint-Cecilia Wingene 
bestaat dit jaar 150 jaar. Een grote verjaardag die men onmogelijk zomaar voorbij kan laten 
gaan. Er werden veel ideeën op tafel gelegd, waarvan enkele ook gerealiseerd werden. 

Op zaterdag 8 september werd voor het eerst een concert gegeven samen met de beiaard van 
Wingene. De gerestaureerde beiaard uit 1927 was dringend aan een nieuwe opknapbeurt 
toe en werd recent volledig in het nieuw gestoken. Een uitgelezen kans om een concert te 
geven samen met het instrument dat, zoals in het eerste deel werd vermeld, zelfs nog ouder 
is dan het Wingens muziek zelf.
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Het eerste weekend van oktober stond dan het echte feest van 150 jaar Sint-Cecilia gepland. 
Niet alleen werd dit overzichtswerk over de geschiedenis van de fanfare er voorgesteld, op 
vrijdagavond kwamen de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en de zangers Stefanie 
en Steffen een concert geven in de sporthal. Op zaterdag 6 oktober trad de harmonie zelf 
op in het centrum van Wingene en stond het feest voor de muzikanten geprogrammeerd. 

Nu de vernieuwde harmonie alweer tien jaar aan de slag is, vond het bestuur het tijd worden 
voor nieuwe uniformen. Naar aanleiding van 150 jaar Sint-Cecilia mogen de muzikanten 
hun oude uniformen dus voorgoed aan de kapstok hangen en steken zowel harmonie als 
trommelkorps in het nieuw.

Daarmee is deze geschiedenis nog niet ten einde, want na de viering van het 150-jarig be-
staan beginnen harmonie, preharmonie en trommelkorps met goede moed aan een nieuw 
werkjaar. Met nieuwe muziekstukken en nieuwe uitdagingen, maar vooral met een hechte 
groep vrienden. Op weg naar meer muziekgeschiedenis.
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|p. 126–127| De Koninklijke 
Harmonie Sint Cecilia in 2012. 
Namen op p. 128—129.
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p. 126 (van links naar rechts)

onderste rij (zittend): Vic Verhenne, Jordy Vandoorn, Ilya Dierckens, Toon 
Ingelaere, Ivo De Brabandere, Anton De Brabandere, Dieter Crombez, Bavo Ingelaere, 
Irisha Haeck, Sam Hinnekens

tweede rij: Luc Berteyn, Stefaan Deryckere, Arne Vermeersch, Gerda Boudry, 
Henriette Werbrouck, proost Guido Samoy, voorzitter Marc Detavernier, Albert 
Debouck, Florent Scherpereel, Danny Fraeyman, Freddy Delaey

derde rij: Alex Van Killeghem, Lorenzo Clinckemaillie, Dymphna Fraeyman, Ewout 
Depauw, Michelle Vandenbroucke, Lien Depauw, Margot Hinnekens, Eva Verhenne, Jana 
Vermeersch, Anthea Deblaere, Bieke De Vrieze, Liesbeth Crombez

bovenste rij: Robby Denoo, Roger Volckaert, Jens Quintyn, Wim Vermeire, Ignace 
Decoster, Annelies Deprez, Lotty Denoo, Floor Minne, Tine Rysman, Nathalie Mahieu, 
Filip Deblaere, Gontrand Deguffroy

afwezigen: Bart De Rammelaere, Inge Vanoverschelde, Luca Vanoverschelde, Hannes 
Ingelaere, Olivia Spriet, Dimitri Durmez, Nicky Durmez, Erwin Muller, Mauren 
Vandenbroucke, Maurits Van Vynckt
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p. 127 (van rechts naar links)

onderste rij (zittend): Sam Hinnekens, Irisha Haeck, Bavo Ingelaere, Dieter 
Crombez, Anton De Brabandere, Ivo De Brabandere, Toon Ingelaere, Ilya Dierckens, 
Jordy Vandoorn, Vic Verhenne

tweede rij: Rosy Devooght, Freddy Delaey, Danny Fraeyman, Florent Scherpereel, 
Albert Debouck, voorzitter Marc Detavernier, proost Guido Samoy, Henriette 
Werbrouck, Gerda Boudry, Arne Vermeersch, Stefaan Deryckere

derde rij: dirigent Mario Spiessens, Joachim Vandendriessche, Daphne Fraeyman, 
Liesbeth Crombez, Bieke De Vrieze, Anthea Deblaere, Jana Vermeersch, Eva Verhenne, 
Margot Hinnekens, Lien Depauw, Michelle Vandenbroucke, Ewout Depauw, Dymphna 
Fraeyman

bovenste rij: Gontrand Deguffroy, Filip Deblaere, Nathalie Mahieu, Tine Rysman, 
Floor Minne, Lotty Denoo, Annelies Deprez, Ignace Decoster, Wim Vermeire, Jens 
Quintyn, Roger Volckaert
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Deel V

1 De Beiaard, 25 mei 1963.
2 Interview Josef Van Canneyt.
3 Interview Lieve Deryckere.
4 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1974.
5 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1975.
6 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1977.
7 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1980.
8 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1983.
9 Het Volk, 22 november 1988.
10 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1992–1994.
11 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 16 januari 

1979.
12 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 18 

september 1979.
13 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 28 

oktober 1980.
14 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Brochure van Willy Fraeyman 

voor Sint-Cecilia 1980.
15 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 21 januari 

1981
16 G. Lams, “140 jaar fanfare (deel 3).” in Jaarboek 7, Heemkundige kring Ons Wingene, 

2004. 2004, Wingene, p. 120.
17 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, bestuursverslagen van 3 

november 1980 en 17 november 1980.
18 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Willy Fraeyman, perstekst van 

31 mei 1982.
19 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Willy Fraeyman, perstekst van 

31 mei 1982.
20 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Willy Fraeyman, perstekst van 

31 mei 1982.
21 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Officeel programma 120-jarig 

bestaan, 1982.
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22 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Willy Fraeyman, perstekst van 
31 mei 1982.

23 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Brochure van W. Fraeyman 
over 1985.

24 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Brochure van W. Fraeyman 
over 1985.

25 De Wingense Krant, 12 juni 1987.
26 De Wingense Krant, 12 juni 1987.
27 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 8 februari 

1994.
28 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 6 

december 1994.
29 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 8 maart 

1995.
30 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1995.
31 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 4 

november 1997.
32 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslagen 6 juni 

en 7 september 1999.
33 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 7 maart 

2000
34 Interview Dirk Roelens.
35 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslag 25 april 

2001.
36 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Brief aan muzikanten 27 juni 

2001.
37 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Brief aan muzikanten 30 juni 

2001.
38 Verslagboek gemeenteraad, 19 september 2001, GAW.
39  Interview Stefaan Deryckere en Wim Vermeire.

Deel VI

1 Dit volledige deel werd geschreven aan de hand van het archiefmateriaal dat de 
harmonie bewaard, mondelinge getuigenissen van bestuursleden en muzikanten en 
de briefwisseling naar de muzikanten toe.
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2 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Briefwisseling 2002.
3 De Weekbode, 2002.
4 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Briefwisseling 2002.
5 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Briefwisseling 2005.
6 Documentatie Vlamo-wedstrijden, bewaard door Arne Vermeersch.
7 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Briefwisseling 2007.

Klein Muziekske

a G. Lams, “140 jaar fanfare (deel 3)”, p. 131.
b Brugs Handelsblad, 9 februari 1979.
c Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1977.

Majorettes

a Met dank aan Lieve Deryckere voor haar getuigenis.
b Het Nieuwsblad, 12 mei 1992.
c G. Lams, “140 jaar fanfare (deel 3)”, pp. 127–128.

Trommelaars

1 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1980.
2 Verslagboek Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, Bestuursverslagen 

1980–1981.
3 Archief Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Wingene, map 1982, 1983 en 1984.
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Namenregistera

Deel I

p. 38

onderste rij: Hector Houttekier, Jules Bourquin, Emiel Goethals, Prudent 
Vanrenterghem, Alfons Deserranno, Emiel Anseeuw

tweede rij: Alfred Verkain, Désiré Callemeyn, Charles Vanmaele, Adolf Van Canneyt, 
Emeric Vandewiele, Alfons Vanrenterghem, Edmond Anseeuw, Alfons Vandenberghe

derde rij: Gustaaf Debruyne, Gustaaf Goethals, Alfred Tillieux, proost Florimond 
Rooms, dirigent Aimé Bouckaert, Adolf Vanrenterghem, August Spriet, Alfrin 
Vancauwenberghe

bovenste rij: Jules Vanrenterghem, Arthur Gernaey, Oscar Delrue, Adolf Anseeyw, 
Henri Dejaeghere, Jan Devooght, Henri Vanhove, Jules Blancke, René Vanrenterghem, 
Edmond Houttekier

Klein muziekske

p. 31

zittend: Luc Gobyn, André Vancauwenberghe, Eric Vaneenoo, André Hurtekant

staand: dirigent Roland Deryckere, Johan 't Kindt, Gerard Vandemoortele, Jean-
Claude Van Haecke, secretaris Willy Fraeyman, Eric Lambrecht, Achiel Vanhaecke, Frans 
Callewaert, Roger Lannoo, Diego Denolf, Jacques Deblaere, Johan Depauw, Gino Denolf

a Alle opsommingen beginnen onderaan en gaan van links naar rechts.
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Deel II

p. 50b

onderaan: —, — Persyn, Constant Vanlandschoot

bovenaan: Remi Bonne, Godfried Verhoye, —, Firmin 't Kindt

p. 50o

onderste rij: Constant Vanlandschoot, Roger Bogaert, — Vanlandschoot

tweede rij: Remi Bonne, Godfried Verhoye, Cyriel Martens, Herman Anseeuw

bovenste rij: Georges Vande Voorde, Michel Vancauwenberghe, Hubert Pyfferoen

Deel IV

p. 64

onderste rij (zittend met trommel): Marc Vanhee, Sylvère Vanderhaeghen, 
Godfried Fraeyman, Aurèle Vyncke, Pierre Lambrecht

tweede rij: Jozef De Brabandere, Jozef Dobbelaere, Jules Deryckere, Maurits Spriet, 
burgemeester en ere-voorzitter Rudolf Coucke, voorzitter Urbain Bouckaert, proost Jozef 
Raes, Cyriel Deryckere, André Vandevoorde, Godfried De Brabandere, Remi Braeckevelt

derde rij: André Hurtekant, Jacques Ide, Cyriel Martens, Hugo Hurtekant, Albert 
Huyghe, Noël Lannoo, dirigent Willy Van Canneyt, Roger Lannoo, Marcel Braeckevelt, 
André Vancauwenberghe, Jozef Martens, Joris 't Kint

vierde rij: Eric Lambrecht, Willy Fraeyman, Antoon Hurtekant, Jacques Deblaere, 
Antoon Fraeyman, Werner Goethals, Luc Vancauwenberghe, Carlos Van Hee, Carlos 
Pyfferoen, Roland Deryckere, Eugène Demûelenaere, Marcel Depauw

bovenste rij: Roger Vanhove, Julien Deruddere, Robert Van Hootegem, Albert 
Debouck, Michel Vancauwenberghe, Florent Scherpereel, Antoon Mulier, Roger Bogaert, 
Gerard Vandemoortele, Roger Van Oost, Antoon Devriese
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p. 70b

onderste rij (zittend met trommel): Herman Vandeweghe, Daniël 
Vannieuwenburgh, Martin Lagrain, Wim Creytens, Jo Bogaert, Harry Dobbelaere, 
Gerdy Vandevijvere, — Schoonbaert, Luc Gobyn, Paul Anseeuw, Jacques Merlevede, Paul 
Vandemoortele

tweede rij (zittend): Robert Deschepper, René Deblaere, Waldemar Kesteloot, 
Valère Maenhout, voorzitter Jozef De Brabandere, proost Valère Ghesquière, Jozef 
Dobbelaere, Godfried De Brabandere, Willy Van Canneyt, Gaston Devlieghere, Jozef 
Van Canneyt

derde rij (staand): Achiel Vanhaecke, Cyriel Martens, Eugène Demûelenaere, Roger 
Lannoo, Luc Vancauwenberghe, Godfried Fraeyman, Paul Vancauwenberghe, Antoon 
Hurtekant, Joris Uyttenhove, Nico Detavernier, Albert Debouck, Willy 't Kint, Hugo 
Hurtekant, Jacques Deblaere, Noël Defauw, Siegfried Sette, André Vancauwenberghe, 
Frans Dewit

bovenste rij: Eric Lambrecht, Willy Fraeyman, Cyriel Uyttenhove, Florent 
Scherpereel, dirigent Roland Deryckere, Roger Van Oost, Roger Bogaert, Antoon Mulier, 
Gerard Vandemoortele, Frans Callewaert

Majorettes

p. 81b

staand: Rosy Lannoo, Jenny Callewaert, Kathleen Lagrain, Nicole Decloedt, Krista 
Verhaeghe, Marie-Roos Moeyaert, Jeanine Wildemauwe, Ludwine Persyn, Lena Lagrain, 
Marleen Callewaert, Nicole Desoete, Christine Deruddere, —, Rosanne Kerkhove, 
Katrien Debouck, Lieve Deryckere

p. 85b

onderste rij (zittend): Annick Volckaert, Dorine Callewaert, Claudine Volckaert, 
Daisy Vanpoucke, Aniana Verstraete, Nadine Vande Ginste, Ria Lescroart

tweede rij: Benedict Vanden Heede, Heide Fraeyman, Jeannine Bauwens, Claudien 
Vanpoucke, Kathy Danneels, Carine Hoste

bovenste rij: Mieke Huys, Sonja Schotte, Conny Vancauwenberghe, Marleen 
Welvaert, Hilde Huys, Mary Decloedt



Ewout Depauw (9 januari 1990) is afge-
studeerd Master in de Geschiedenis aan 
de Universiteit Gent, waar hij ook actief 
is in het studentenleven als praeses van 
Minos Gent. Naast zijn studies schrijft 
hij ook voor de regionale “Krant van 
West-Vlaanderen” en is hij presentator 
op de Tieltse radio MolenlandFM. Hij 
woont in Wingene, waar hij klokken-
spel speelt in de Koninklijke Harmonie 

Sint-Cecilia.

“Men wilde op meikermesse eene groote ringsteking geven, die veel bijval zou hebben, 
en om dien te vermeerderen en het feest op te luisteren moest men de medewerking 
afsmeeken van 't muziek van Zwevezeele! Dat kittelde 't herte van de Wynghenaars. 
Elkeen zei er zou hier toch een muziek moeten zijn. Er MOET een muziek zijn! En... 
'twas al muziek dat de eenige klokke van Wyngene sloeg. En er werd een muziek. ER 
IS EEN MUZIEK.”

In 1923 werden deze gevleugelde woorden uitgesproken in een bevlogen toespraak 
van Desiré Callemeyn. Hij was de voorzitter van de Wingense fanfare die na de 
Groote Oorlog opnieuw tot leven werd gewekt. We schrijven augustus 1862 wan-
neer onder impuls van pastoor Termote de eerste muzikanten bijeen komen in 
Wingene. 150 jaar later repeteert de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia nog elke 
week. Zo'n jubileum is vooral een tijd om feest te vieren, iets wat in het verleden 
meermaals gebeurde. Maar het is ook de ideale gelegenheid om even achterom te 
kijken naar de rijke geschiedenis van de lokale fanfare. Dit boek kwam tot stand 
naar aanleiding van de feestelijkheden rondom de 150ste verjaardag van de Win-
gense muziekvereniging. Het vertelt een verhaal van vallen en opstaan. Een verhaal 
dat door oorlogswapens, politieke strijd en interne onenigheid op de proef werd 
gesteld. Maar ook een verhaal van feesten, vuurwerk en vriendschap.
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