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Izegem gebombardeerd

Woensdag 22 mei 1940 werd Izegem gebombardeerd. Op de “Lijst van burgerlijke en militaire gekwetsten opgenomen in 
de kliniek” (Oud stadsarchief Izegem) komt Mathilde Lioen voor. Zij woonde in de Vlietmanstraat en werd die dag zwaar ge-
wond door een bom. Zij werd het rechterbeen afgezet, tot 5 juni verbleef zij in de kliniek. (Ten Mandere, nummer 183, pagina 8, 
augustus 2022). 

Zij kreeg later het bezoek van een Duits of icier die “das Mädchen” wou zien. “Tilleke” zoals zij genoemd werd bewaarde 
een stukje van de bomscherf. (Getuigenis Erik Dewitte, Izegem, 2-10-2022). 

Hendrik Meert was korporaal en richter van kanon nr 11. Zondag 26 mei tijdens een Duitse aanval op zijn stelling in de 
Manegemstraat probeerde hij een machinegeweer terug te halen maar werd daarbij getroffen. Wellicht was hij overleden 
toen zijn makkers hem konden binnen hun stelling brengen. Wat blijkt uit het relaas van oud-strijder Odi Menseeren (pa-
gina 12 nr 183 Ten Mandere). Onder de titel “Gesneuvelden van het 9e Linie” (pagina 19 nr 183 Ten Mandere) staat vermeld 
dat hij gevallen is onder geweervuur in de Krekelmotestraat. Dit stond zo te lezen in de Izegemse Mandelbode van 29 juni 
1940. 

De notities van Odilon Menseeren vermelden echter dat Hendrik Meert door zijn makkers meegenomen werd en een veld-
graf kreeg in de Wallemotestraat in de nabijheid van café “De Krekel”. (pagina 13 nr 183 Ten Mandere)

Petrus Roelands uit Lebbeke, milicien van 1939, was soldaat in de 15e compagnie van het 9e Linie. Al op de eerste oor-
logsdag sneuvelde hij in Riemst aan het Albertkanaal. Op 10 mei 1940 en niet 1950 zoals vermeld op pagina 22 van het 
tijdschrift nr 183 Ten Mandere.

Sedert 29 juni 1964 rust hij op de militaire begraafplaats in Leopoldsburg, graf Q81. 

Odilon Menseeren en Karel Mertens die in 1940 de veldtocht en de gevechten meemaakten ontmoetten mekaar opnieuw 
in 1984 op de herdenking van het 9e Linie in Kachtem. Daar ontsproot de idee om de gebeurtenissen van de achttiendaagse 
veldtocht te bundelen. Hun notities vormen de basis voor het artikel “Mei 1940, het 9e Linie in Izegem, Emelgem, Kachtem” 
dat verscheen in het tijdschrift van Ten Mandere in augustus dit jaar. 
Zij behoorden tot het vierde bataljon van het 9e Linie, het bataljon van de zware wapens. De miliciens van de lichting 1939 
zouden het jaar daarop deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog.

Odilon Menseeren, geboren op 28 april 1920 in Sint-Jansmolenbeek, overleed in Zarren op 10 december 1995. Karel 
Mertens net 20 jaar op de eerste dag van de oorlog, werd geboren in Beersel 10 mei 1920 overleed op 8 maart 2021 in 
Libramont-Chevigny.

1987, Klein Kasteeltje Brussel: de veteranen van het 9e 
Linie. De persoon met de politiemuts is wellicht Karel 
Mertens.

De mannen van “stuk 10” in het IV bataljon van het 9e Linie: 
vlnr  Staf Marroten, Jan Van Bellingen, Odi Menseeren, Jean 
Debroyer, Pierre Luyckvanzeel, gehurkt chauff eur Urbaan De 
Wannemaeker.



Marcel Dirix en Gaston Vanderschueren

Zij behoorden tot de 13e Cie in het IVe Bn. Het bataljon van de zware wapens, de compagnie mitrailleurs. Op 25 mei 
overleden beiden in de woning van Jules Corteville, in de Kortrijkstraat 112. 

Een weinig verder hadden twee Belgische soldaten hun mitrailleur opgesteld in de Kortrijkstraat om de vanuit Lendelede 
oprukkende Duitsers tegen te houden. Duitse verkenningsvliegtuigen regelden artilleriebeschietingen, zij werden het 
slachtoffer van een granaat. De twee soldaten die werden binnengedragen in de woonst van facteur Corteville zijn zo goed 
als zeker mitrailleur en lader Gaston Vanderschueren uit Voorde en Marcel Dirix uit Dworp. (Getuigenis Erik Dewitte 2-10-
2022).

Tegenaanval vanuit Kachtem 

Maandag 27 mei 1940 kwam het 9e bataljon Genie aan in Kachtem. Het bataljon zou worden ingezet als infanterie in de 
noordrand van Emelgem en aan Liester. De commandopost vond een onderkomen in café Kruipendaarde. Na een artil-
leriebeschieting moet het bataljon wijken. Diezelfde dag omstreeks 16 uur passeert op Kruipendaarde de 9e compagnie van 
het 9e Linie, versterkt met mitrailleurs en anti-tankkanonnen. Het restant van het 8e Linieregiment dreigde aan Liester en 
verderop richting Sint-Jan en ’t Veld overrompeld te worden. 

Toen duidelijk werd dat het 8e Linie het niet alleen zou redden stuurde bevelhebber Kol Bouha de compagnie in de aanval,. 
gesteund door mitrailleurs en 47 mm kanonnen. De tegenaanval van het 9e Linie drong door over Liester tot aan Weze. De 
vorderende fuseliers werden zwaar onder vuur genomen door mitrailleurvuur en springgranaten. De bemanning van het 
kanon ziet verscheidene gekwetsten. Na enige tijd kon het kanon in stelling gebracht worden in een boomgaard om een 
hoeve door Duitsers ingenomen te beschieten. Ineens werd vandaar een andere hoeve waarin mannen van het 9e zaten 
beschoten. De overmacht was te groot, door de verliezen aan gesneuvelden en gewonden moest worden teruggetrokken 
tot Kachtem. (Ten Mandere nr 183, pagina’s 14 en 15).

De gewonden zijn niet bij naam bekend, de gesneuvelden wel: Henri Bastiaensen uit Tienen, 20 jaar; Albert Bosmans uit 
Buizingen, 20 jaar; Paul Delbeecke uit Zonnebeke, 24 jaar; Isidoor Deprince uit Nieuwkerke, 23 jaar; Stefaan Lauwaert 
uit Meerbeke, 23 jaar; Joseph Peeters uit Binkom, 20 jaar; August Reniers uit Tienen, 20 jaar; Omer Vansteelandt uit Lich-
tervelde, 26 jaar.
Theo iel Busschots uit Hoegaarden werd in Kachtem gewond en overleed ’s anderendaags. In het veldhospitaal van Zarren 
overleden diezelfde dag nog Frans Dekoster uit Groot-Bijgaarden en Jos Delhaye uit Westouter. 
Als eerbetoon aan het 9e Linie en zijn gesneuvelden werd in Kachtem een gedenkzuil opgericht. Die staat voor het voorma-
lige gemeentehuis. 

Na de gevechten

Op Kruipendaarde was de familie Joye gaan schuilen in de kelder van buren, iets 
verderop aan de overzijde van de straat in Ardooie. Wanneer de gevechten voorbij 
waren moest de kleine Gilbert van moeder (uit schrik) op de zulle zitten zwaaien 
naar die eerste Duitse motorrijder die aarzelend voorbij reed.

(Getuigenis Gilbert Joye, 26 augustus 2022).

De  gebroeders  Lauwaert 

Monument Meerbeke 

Monument Meerbeke 



De broers Lauwaert woonden in de Stierstraat in Meerbeke. Albert geboren op 14-05-1916, Stephanus-Edgard geboren 
op 26-06-1917. Hun ouders Philemon en Francisca Beeckman waren in 1903 in Pollare gehuwd. Er waren elf kinderen: 
Petrus-Josephus, Maria-Sylvia, Ghislenus, Petrus-Renatus, Remi, Maria-Alice, Camille, Franciscus, Albert, Stephanus, Marta-
Maria.  De ouders verloren vier kinderen op jonge leeftijd en dan ontnam de oorlog hun jongste zonen.

Beide zonen keerden niet terug uit de oorlog. Zij maakten de veldtocht mee met het 9e Linie. Albert sneuvelde in de Roese-
larestraat in Izegem op 25 mei 1940, Stefaan-Edgard in Kachtem op 27 mei 1940. 
Albert werd op zaterdag 13 juli 1940 van de stedelijke begraafplaats in Izegem overgebracht naar Meerbeke. Van Stefaan 
zijn tot nu geen documenten teruggevonden maar waarschijnlijk zijn de broers samen overgebracht. 
Zij rusten samen in eenzelfde graf op de begraafplaats in Meerbeke.

Met dank aan Mevr. Neuckermans, archivaris van de stad Ninove.

Omer Vansteelandt 

Zo dicht bij huis, in Kachtem, sneuvelde Omer Vansteelandt uit Lichtervelde. Op 27 mei, daags voor de capitulatie, de dag 
van de tegenaanval. Hij was milicien van de lichting 1936.

In Lichtervelde staat hij vermeld op de gedenkzuil vlak voor de kerk. 



Remi Depraetere 

Remi Depraetere overleed op 26 mei aan zijn verwondingen in het veldhospitaal in Zarren.  
Hij was brancardier en kreeg in Zarren een eerste graf. Op 11 juni 1940 werd hij in Stase-
gem herbegraven.  

Op de begraafplaats in Stasegem bevindt zich naast zijn grafzerk ook die van zijn broer. 
Jozef Depraetere was tijdens de oorlog in het verzet tegen de bezetter bij de Gewapende 
Partizanen. Hij werd opgepakt en in 1943 in Oostakker gefusilleerd. 

(De geschiedenis van de executieoorden Rieme en Oostakker Tim De Craene Promotor: Prof. Dr. Bruno 
De Wever - https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/296/059/RUG01-001296059_2010_0001_
AC.pdf)

Maurice-Theo iel Busschots

Op 27 mei had reserve-onderluitenant Buss-
chots met zijn mannen in Kachtem een Duit-
se patrouille onderschept. Daarbij werden 
gevangenen gemaakt. Later die dag werd 
hij in Kachtem gewond bij een vijandelijke 
aanval. Hij overleed ’s anderendaags in een 
Duits lazaret. 
Maurice Busschots was onderwijzer in 
Hoegaarden, en werd naar zijn woonplaats 
overgebracht. 

Beeldbank Kortrijk

Monument Stasegemdorp Begraafplaats Stasegem

Hoegaarden begraafplaats Walestraat 
Hoegaarden - Bij een bezoek aan de begraafplaats van de 
Walestraat vindt men, sedert de gedeeltelijke ontruiming, een vijftal 
van die Hoegaardse grafkruisen verzameld op een rij, nabij de 
gedenkzuil voor oudstrijders. De kruisen zijn geanonimiseerd maar 
het eerste ervan komt van het graf van Theo Busschots (1914-1940), 
geboren in de Eerste en gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Het 
was een van de reeks graven waarvoor vzw Hoegaards Erfgoed het 
behoud had bepleit.

(Bron: WWW.NIEUWSBLAD.BE/CNT/DMF20201101_93540913)



Paul Delbeecke

Milicien fuselier Paul Delbeecke werd op Kerstmis 1915 geboren in Geluwe. Op 27 mei 1940 kwam bruusk een einde aan 
zijn leven. Nog geen 25 jaar. Hij sneuvelde tijdens de tegenaanval vanuit Kachtem over Emelgem in Ardooie. 
Hij werd begraven op de Ardooise begraafplaats en in juni 1940 naar Zonnebeke overgebracht. In zijn woonplaats werd hij 
bijgezet in de crypte. Er liggen elf gesneuvelden van de Eerste, drie van de Tweede Wereldoorlog en één vrijheidsstrijder 
van de ona hankelijksoorlog van 1830. Wij gingen Paul groeten en maakten deze foto’s. 

De 6e en 7e compagnies

Maandag 27 mei - Het 9e Linie was in tweeën gesplitst, de 6e en 7e compagnie waren ten zuiden van het kanaal gebleven 
en hadden stelling genomen in de verdediging van Rumbeke. Van aan de oude spoorweg naar Ieper: het 5e Jagers te Voet, 
het 1e Grenadiers voor het Sterrebos, het 3e Jagers te Voet, en de 6e en 7e Cie van het 9e Linie op het gehucht Armoede tot 
Kachtem-brakske en het kanaal. 
Na voorbereidende artilleriebeschieting werd omstreeks 18.00 uur de Duitse aanval ingezet. Tegenover de compagnies van 
het 9e Linie stond het 1e bataljon van het 59e Infanterieregiment. 

De toestand werd kritiek naarmate de avond viel. En rond 21 uur werd de brug over het kanaal tegenover Kachtem opge-
blazen. De splitsing van het 9e Linie was de initief. 
De gevechten duurden tot laat in de avond. In de omgeving van de Kwadestraat ontaardde dit in een huis-aan-huis gevecht. 
Het 3e Jagers en de compagnies van het 9e gaven zich niet zomaar gewonnen en zetten zelfs een tegenaanval in. De strijd 
om Rumbeke was hard. De verdedigers konden echter niet blijven standhouden, spijts er zuid van Roeselare een nieuwe 
verdediging werd uitgebouwd. (Jelle Angillis in “Rumbeke 27 mei 1940”)

Op de hoeve Vermander (enkele honderden meter van de spoorweg) hadden de mannen van het 9e Linie vlak achter de 
haag naast de poort een kanon geplaatst waarmee de aanvaller werd beschoten. Enkele soldaten gebruikten de keuken van 
de hoeve om eten te bereiden terwijl de bewoners, buren en vluchtelingen in de kelder zaten. Veilig voor rondvliegende 
scherven van het artilleriebombardement. De naastliggende hoeven werden in brand geschoten. De hoeve Vermander bleef 
als bij wonder gespaard. De gevel van de schuur vertoont echter nog kogelinslagen en (dichtgemaakte) schietgaten waar de 
verdedigers hun wapen konden door richten. Langs de weg voor de hoeve lagen wapens, uitrusting, gamellen…
(Getuigenis Raphaël Vermander, 9 oktober 2022).

Hoeve Vermander, Armoede. In de gevel van de schuur bovenaan kogelinslagen, onderaan 
(dichtgemaakte) schietgaten van de verdedigers van het 9e Linie. 



Zij sneuvelden op het gehucht Armoede, zuid van het kanaal tegenover Kachtem op 27 mei 1940:
Jules Boucher uit Châtelet 23 jaar, Honoré De Latte uit Gent 24 jaar, Marcel Haeck uit Ruiselede 24 jaar, Marcel Poisson uit 
Aspelare 25 jaar nabij hoeve Donck, Frans Schoevaers uit Nederokkerzeel 23 jaar, Joseph Vanderjeugd uit Lokeren 21 jaar. 

Elie Segers uit Kessel-Lo, geboren in het Franse Agen (25-09-1915), was sergeant in het 8e Linieregiment. Hij bevond zich 
op 27 mei met zijn peloton in een veld naast de Gistelbeek in Emelgem vanwaar de troepenbewegingen op de steenweg 
naar Ingelmunster konden waargenomen worden. Hij sneuvelde nadat zij groep omsingeld was. Elie Segers werd overge-
bracht naar begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo. 

Het monument ter nagedachtenis van Elie Segers werd in 1951 geplaatst in de Haaipanderstraat naast de brug over de 
Gistelbeek.  De tekst in het artikel op pagina 27 van het tijdschrift nr 183 is echter onvolledig. 

In 1985 kreeg het monument zijn huidige plaats in de Koningin Elisabethlaan met de rug tegen de Gistelbeek. Spijtig 
genoeg uit het zicht van voorbijgangers.  

Oud stadsarchief 

Dank zij een stuk uit het oud stadsarchief zijn de namen bekend van de Belgische en Duitse militairen die in Izegem sneu-
velden. Het moet een verwarrende tijd zijn geweest. En in alle ijver heeft de beambte van toen het niet gemakkelijk ge-
maakt. Namen kregen een verschillende schrijfwijze of er ontstond verwarring met gelijkluidende namen wat aanleiding 
gaf tot foute documenten. En wanneer het graf van een burgerslachtoffer werd opengemaakt vond men het stoffelijk over-
schot van een Belgisch soldaat. 
Zo werd Franz Stuke genoteerd als Stupeio… Dank zij Frau Kalbhenn van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kon-
den de namen geveri ieerd worden tussen de duizenden oorlogsslachtoffers.
Andere stukken betreffen gewonde burgers of militairen die verzorgd werden in de Sint-Jozefskliniek. En de lijst van bur-
gers die overleden ten gevolge van de beschietingen of luchtbombardementen op Izegem. 
Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Brandenburg 

Veldhospitaal  Zarren

Nog voor de Duitsers Izegem bezetten waren de medische diensten 
achteruit getrokken.
Het 3e Evacuatiehospitaal verhuisde samen met het Mobiele Chirur-
gisch Centrum (MCC) Roeselare-Izegem naar Klerken en Zarren. 

In Zarren werden de kerk en de jongensschool ingericht als hospitaal 
en onderkomen voor terugtrekkende Belgische soldaten. Het station 
van Zarren zou fungeren als evacuatietrein wanneer er voldoende 
treinstellen ter beschikking zijn. Gezien het verloop van de gevech-
ten geen sinecure. De overleden militairen werden begraven op het 
kerkhof, aan de koorzijde van de kerk. In een aparte zone voor oor-
logsslachtoffers en oud-strijders. Er kregen 42 Belgische soldaten 
een voorlopig graf. In 1967, na het in gebruik nemen van de nieuwe 
begraafplaats, werden zij ondergebracht in een massagraf 



In het veldhospitaal Zarren overleden van het 9e Linie:  Frans De Koster uit Groot-Bijgaarden 27-05-1940,  Joseph Delhaye 
uit Westouter 27-05-1940, Firmin Deruyter uit Ieper. 26-05-1940, Remi Depraetere uit Stasegem 26-05-1940. 

Militaire  begraafplaats  De Panne

Joseph Vanderjeugd was soldaat milicien in de 6e compagnie, IIe bataljon van het 9e Linie. Geboren in Lokeren 26-01-1919. 
Hij sneuvelde in Rumbeke-Armoede 27-05-1940, 21 jaar oud. Woonplaats Lokeren of was het Overslag, de grensgemeente 
vanwaar een familielid eind juni 1940 een kaartje schreef naar het gemeentebestuur van Rumbeke om inlichtingen want 
voor de familie was hij nog steeds vermist. Hij werd later overgebracht naar de grote Belgische militaire begraafplaats De 
Panne waar wij Joseph opzochten. 

Westerbegraafplaats  Gent

Op de grote oude Westerbegraafplaats rusten vier militairen van het 9e Linie: Renaat De Keyser, Honoré De Latte, Gustaaf 
Huys en Julien De Maertelaere. De eerste drie in een burgerlijk graf omdat zij door hun familie werden overgebracht. De 
laatste op een van de militaire ereperken.

Renaat of René De Keyser, soldaat milicien van de lichting 1939 in de 9e compagnie van het IIIe bataljon. Hij was geboren in Gent 19-
02-1919 en woonde aldaar op de Drongensteenweg. Op 29-05-1940 is hij in Brugge overleden aan de gevolgen van verwondingen. Werd 
overgebracht naar de Westerbegraafplaats Gent. 

Honoré De Latte, korporaal milicien van de lichting 1936. Sergeant in de 6e compagnie van het IIe bataljon. Op 15-05-1916 geboren in 
Gent en wonend aan de Lijnwaadstraat in Gent. Sneuvelde op 27-05-1940 op Armoede (Rumbeke). De 6e en 7e compagnies van het 9e 
Linie die ten zuiden van het kanaal samen met de Jagers te Voet en de Grenadiers Rumbeke verdedigden tot het niet meer kon. Overge-
bracht naar de Westerbegraafplaats Gent op 20-06-1940 



Gustaaf Huys, korporaal milicien van de lichting 1938. Maakte deel 
uit van de 7e compagnie in het IIe bataljon. Geboren in Gent 5-07-1919 
en woonachtig aan de Berouwstraat in Gent. Is op 21 mei 1940 in 
Brugge overleden aan de verwondingen opgelopen tijdens een lucht-
aanval. Werd overgebracht naar de Westerbegraafplaats Gent. 

Julien De Maertelaere soldaat milicien van de lichting 1938, geboren in 
Gent 9-12-1917, woonplaats Gent Maïsstraat. Hij stierf in Wenen op 29 juli 
1940 als krijgsgevangene. Volgens inlichtingen van het Rode Kruis op 5 no-
vember 1951 ontgraven op het Zentralfriedhof in Wenen (19, rei 2, gruppe 
88). Overgebracht naar de Westerbegraafplaats Gent 

Op de Westerbegraafplaats zijn er behalve de ereperken voor militairen uit 
de Tweede Wereldoorlog, ook ereperken van de Eerste Wereldoorlog, voor 
Britten, Fransen, Italianen en Russen. Op het Belgische ereperk rusten Leo 
Windels uit Emelgem, Jan Delaey uit Izegem en August Honoré uit Kachtem.

Herdenkingen in Kachtem

1946

19771976


