BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Op dinsdag 21 mei 1940 wordt het Belgisch leger
gedwongen om de verdedigingslijn Terneuzen – Gent –
Oudenaarde op te geven. Ten zuiden van Oudenaarde
zijn de Duitsers immers door de Britse lijnen gebroken.
Er wordt een nieuwe verdedigingslijn aangeduid, met name
het Leopoldkanaal – Afleidingskanaal van de Leie – Leie.

   65 jaar geleden, mei 1940

DE LEIESLAG TE BISSEGEM
Aanvankelijk is het voorzien dat de Britten de verdediging
ten zuiden van Kortrijk zouden op zich zouden nemen, maar
dit bleek voor hen dan toch plots onhaalbaar en dus moest
de Belgische legerleiding hiervoor in allerijl een oplossing
vinden. Zij stuurde de 1ste Infanteriedivisie naar de sector
Kortrijk – Menen.
Van deze divisie krijgt het 3de Linieregiment de sector bij
Bissegem toegewezen. De eenheid verzamelt op 22 mei bij
Gent en vertrekt vanaf 17 uur vanuit Mariakerke. Ze trekken met
autobussen in vier groepen naar de Drie Masten, waar de eerste
bussen omstreeks 19u45 aankomen. Vandaar gaat het te voet
naar Bissegem. Het IIde bataljon komt tegen middernacht aan
bij de kerk van Bissegem. Kolonel Williams beveelt om onmiddellijk stellingen in te nemen langs de Leie. Dit neemt de hele
nacht en de volgende ochtend in beslag. Het divisiehoofdkwartier heeft zich intussen in
Sint-Eloois-Winkel geïnstalleerd.
Op 23 mei 1940 zijn de
posities als volgt: het Iste
bataljon van het 3de
Linieregiment heeft zich
ingegraven tussen Klein
Volander en de weg
Kruiskouter – Neerbeek,
het IIde bataljon sluit aan
tot
aan
het
SintJanskerkhof. Bij het IIde
bataljon worden de
mitrailleurs van de 8ste
mitrailleurscompagnie
verspreid opgesteld. Twee secties van onderluitenant Verplaetse zijn ingezet het verst naar Kortrijk, twee secties van luitenant Lievens liggen recht tegenover het Kasteel de Béthune
en twee secties van luitenant Dumon bevinden zich meer in de
omgeving van de Driekerkenstraat. Om 4u30 laten Britse genietroepen de brug tussen Bissegem en Marke springen. Het is nu
wachten op de Duitsers...
Aan Duitse kant is het IV. Armeekorps (General der Infanterie
Viktor von Schwedler) in aantocht. Het legerkorps maakt deel
uit van het 6. Armee (Generaloberst Walter von Reichenau),
dat tot de Heeresgruppe B behoort (Generalfeldmarschall
Fedor von Bock). Op 22 mei 1940 is dit legerkorps nog ingezet
langs de Schelde tussen Bossuit en Antoing met als doel in westelijke richting aan te vallen. De verrassing is compleet als blijkt
dat op 23 mei 1940 de Britten hun stellingen verlaten hebben.
De divisies van het IV. Armeekorps kunnen zonder noemenswaardige tegenstand de hele zuidelijke oever van de Leie bezetten. Aan de Leie zelf ondervinden ze wel tegenstand. Intussen
worden er noodbruggen over de Schelde geslagen, die moeten

toelaten dat het zware materiaal (vooral de artillerie) aangevoerd kan worden, wat een tijdrovende bezigheid is.
's Morgens in alle vroegte op 24 mei, omstreeks 2 uur, merken
de Belgen van het 3de Linieregiment de Duitse opmars op de
andere oever van de Leie op en nemen hen onder vuur. Aan
Duitse kant graaft de 31. Infanterie-Division zich in. De Duitsers
willen diezelfde namiddag nog de Leie oversteken en beginnen
met de voorbereidingen. Zij krijgen intussen meer en meer af te
rekenen met geallieerd artillerievuur en luchtbombardementen
op belangrijke aanvoerlijnen en op hun noodbruggen over de
Schelde, wat de aanvoer van hun zwaar materiaal bemoeilijkt. In
het kasteelpark de Béthune wordt ondertussen een Duitse observatieballon opgelaten. Duitse observatoren proberen de
Belgische posities te ontdekken en geven aanwijzingen aan de
Duitse artillerie, die zich vanaf 11u30 inschiet.
Om 14u10 begint de
echte artilleriebeschieting bij Bissegem. Van
zodra de Duitse kanonnen in actie komen, reageren de Belgische en
Britse kanonnen uit de
omgeving van Menen,
Moorsele en Gullegem.
Tien minuten later brengen de Duitsers ook hun
mitrailleurs en hun
zware luchtafweermitrailleurs in stelling op
de
spoorwegberm.
Deze mitrailleurs dwingen het 3de Linieregiment om dekking te nemen. Nog eens 10
minuten later wordt de Leievallei in een mist gehuld als de
Duitsers rookgranaten afvuren om hun oversteek te verhullen.
Bij de Duitsers valt het I. Bataillon Infanterieregiment 17 aan in een
eerste golf, met de 3. Kompagnie op kop. Deze eenheid rent
met de stormboten van in het bos de Béthune naar de Leie, over
200 meter open terrein.
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Luitenant Lievens geeft
daarop het bevel aan zijn
sectie mitrailleurs om de
Duitse aanvallers onder
vuur te nemen, maar vele
Belgische militairen zijn zo
onder de indruk van het
Duitse artillerie- en mitrailleurvuur dat ze bang in hun
schuttersputten blijven. Lievens bedient daarop zelf
een mitrailleur, maar wordt
al snel getroffen door een
aantal Duitse kogels in de
buik. Tegen 15u. is de Duitse infanterie en masse over
de Leie en drijft het IIde
bataljon van het 3de
Linieregiment terug. Tegen
16u45 is het bataljon
omsingeld en wordt het
gedwongen zich over te
geven.
Wat overblijft van het 3de
Linieregiment blijft evenwel
hardnekkig weerstand bieden en krijgt daarbij ondersteuning van het eskadron
wielrijders van de 1ste
Infanteriedivisie, van het
4de Linieregiment en het
1ste Linieregiment. De
Duitsers slagen er in om
terrein te winnen, maar
Wevelgem
blijft
in
Belgische handen. Hier
wordt
het
4de
Linieregiment aan de Leie
omzeggens niet aangevallen. Enkel in de omgeving
van het vliegveld wordt een
deel van de artillerie van de
1ste Infanteriedivisie verrast door de Duitse opmars.
De meeste kanonnen kunnen in veiligheid gebracht
worden, maar twee kanonnen blijven achter in Duitse handen.
Bij Gullegem wordt intussen een nieuwe weerstandslijn opgesteld en met de aangevoerde versterkingen wordt het gat in de
frontlijn bij Bissegem gestopt. De Duitsers hebben een bruggenhoofd van ongeveer 4 kilometer breed en 3 kilometer diep.
Hoeveel Duitse slachtoffers dit heeft gekost, is moeilijk in te
schatten. Eén Duitser wordt wel ter plaatse begraven in Bissegem: de 28-jarige Feldwebel Karl-Heinz Schmidt, II. Bataillon
Infanterieregiment 12, wordt begraven langs de Wevelgemvoetweg (Moravie).
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De Duitsers kunnen pas op 25 mei het
succes uitbuiten dat ze hadden bereikt
ten oosten van Kortrijk de dag voordien.
Twee divisies waren grotendeels over de
Leie geraakt en dwongen het Belgische
24ste Linieregiment terug. Deze beide
divisies worden 's namiddags in westelijke richting gestuurd en hierdoor neemt
de druk op Gullegem toe.
Vanuit Bissegem hernieuwt de 31. InfanterieDivision in de voormiddag haar aanvalspogingen in de richting van Wevelgem. De
hardnekkige Belgische verdediging wil van
geen wijken weten en wordt ook doeltreffend ondersteund door artillerie vanuit de
omgeving van Rijsel. Pas in de namiddag
kan ook Wevelgem ingenomen worden, als
de druk op de Belgische verdedigers door
het verschijnen van de 18. InfanterieDivision bij Gullegem vanuit de richting van
Kuurne en Heule te groot wordt.
Hierop brengt de 31. Infanterie-Division zo
veel mogelijk troepen over de Leie.
Aanvankelijk krijgt het IV. Armeekorps het
bevel op te trekken tot aan de weg Menen-Roeselare, maar
gezien de ontwikkelingen laat General von Schwedler zijn
korps verder aanvallen in de richting van de Kemmelberg.
Twee dodelijke slachtoffers van de 31. Infanterie-Division van 25
mei worden ter plaatse begraven: de 24-jarige Obergefreiter
Karl Melatzcek (6. Kompagnie Infanterieregiment 17) wordt
begraven op de Tuinwijk, de 30-jarige Schütze Alfred Köhler (3.
Kompagnie Infanterieregiment 17) krijgt een veldgraf niet ver
van het kapelletje in de Gullegemsesteenweg.
Bissegem is op 25 mei stevig in Duitse handen en zij zetten hun
offensief onverminderd verder. In Bissegem kunnen de burgers
beginnen met puin ruimen, de twee dagen van gevechten hebben immers heel wat schade veroorzaakt.
Gezien de verdere aanvallen van het IV. Armeekorps wordt
Bissegem een knooppunt in het Duitse achterland. In de meisjesschool richten de Duitsers, wellicht vanaf 27 mei 1940, een
Feldlazarett in. Vooral in de omgeving van het Kanaal IeperKomen wordt een harde strijd geleverd. Tot en met 1 juni 1940
sterven 31 Duitse soldaten aan hun verwondingen in Bissegem.
Ook twee burgerslachtoffers sterven in het Duitse Feldlazarett,
net zoals 8 Britse krijgsgevangen militairen. Zij worden op en
langs de Bissegemse begraafplaats begraven. Nog tijdens de
oorlog worden de Duitse graven naar een verzamelbegraafplaats overgebracht en vandaar na de oorlog naar Lommel. De
Britse oorlogsslachtoffers worden later tussen de Britse graven
Jan Vancoillie
uit de Eerste Wereldoorlog herbegraven. 
1: Duitse artilleristen wachten af tot ze het bevel krijgen om de Belgische posities bij Bissegem onder vuur te nemen. Ondertussen is er tijd om iets te drinken.
2: De Leie na de oversteek. Enkele stormboten zijn nog te zien aan de oevers.
3: Een vernielde spinnerij in Bissegem na de beschietingen eind mei 1940.
4: Duitse militairen bezoeken militaire graven van 1940 langs de Bissegemse
begraafplaats.
5: Belgische krijgsgevangenen in de Meensesteenweg (huisnummers 194 en 196).
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