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Leeman Aloysius-Franciscus 
 
Soldaat 2de klas v.m.p. 
Stelling Namen - 8ste vestingslinieregiment 
 
Zele 9 juli 1878 
Gelbressée 19 of 23 augustus 1914 
 
 
 
Aloysius-Franciscus Leeman wordt op 9 
juli 1878 te Zele-Hoek geboren in het 
gezin van Petrus-Ludgerius en Stefania 
Fiers. Hij heeft een oudere broer en 3 
jongere zussen. 
 
De 31-jarige aardewerker treedt op 4 
september 1909 te Zele in het huwelijk 
met de 27-jarige kantwerkster Maria-
Joanna Maes. Het gezin vestigt zich op de 
Lokerenbaan in de wijk Hoek. In dit gezin 
zullen 4 kinderen worden geboren: 
Ernestina (°Zele 08-02-1910 - +Zele 22-
06-1999), Margareta (°Zele 30-12-1910 - 
+Zele 20-09-1911), Henricus-Maria (°Zele 
24-12-1911 - +Zele 14-02-1980) en 
Pharaïldis (°Zele 26-09-1914 - Lokeren 
25-05-1992). 
 
 
Militie 
 
Zoals voorzien laat Aloysius zich 
inschrijven in het militieregister van de 
lichting 1898. Hij trekt het nummer 256 
wat hem de vrijstelling van militaire 
dienst oplevert. Hij besluit zich echter op 
26 januari 1899 als vrijwilliger met 
premie op te geven. De 1,71 m grote 
ongeleerde landbouwwerkman wordt 
ingelijfd bij het 8e linieregiment. 
Stamnummer 48666 wordt hem 
toegekend. Kort na zijn inlijving overlijdt 
zijn moeder te Zele op 20 april 1899. 
 
 
1914 
 
Op 1 augustus 1914 dient de 36-jarige 
gehuwde Aloysius, vader van 3 kinderen 
en 1 op komst, zich aan te bieden bij zijn 
regiment. Gezien zijn leeftijd wordt hij 
ingelijfd bij het 8e vestingslinieregiment, 
1e bataljon, 4e compagnie en wordt 
ingezet ter verdediging van de 4e sector 

van de versterkte vestingplaats te 
Namen. Zijn eenheid bewaakt de 
ondersector "Sud", tussen het fort van 
Marchovelette in de buurt van de 
gemeente Gelbresseé en Marche-Les-
Dames, gelegen aan de linker Maasoever. 
 
De Belgische troepen graven zich in in de 
bossen van "Neumoulin" en "Baigmeuse" 
en wachten de komst van de 3e Garde 
Infanterie Divisie af dat een onderdeel is 
van het 2e Duitse Leger onder leiding van 
general Max von Gallwitz. 
 
De Duitsers herhalen hun bestorming van 
de Luikse fortengordel niet en zullen de 
Belgische troepen ten oosten van Namen 
met zwaar artillerievuur bestoken. 
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Op 19 augustus start het Duitse offensief. 
De aanvallers beschikken over 90.000 
man en 400 vuurmonden. Volgens het 
legerdossier van Aloysius sneuvelt hij 
reeds dezelfde dag en wordt hij door zijn 
makkers begraven op de baan van 
Gelbressée naar Marche-les-Dames, 
rechts in het bos graf nr. 120. Later zal 
hij worden herbegraven op de Belgische 
militaire begraafplaats te Champion. 
 
 

 
 
 
Blijkbaar is men ondertussen te Zele 
ingelicht over het overlijden van Aloysius. 
Het gedachtenisprentje vermeldt wel de 
plaats van begraven maar de juiste 
datum van overlijden wordt niet gedrukt. 
 
Volgens de officiële inschrijving van de 
overlijdensakte in het register van 
overlijden te Zele op 13 december 1923 - 
in Marche-les-Dames was dit reeds op 5 
maart 1921 gebeurd - is Aloysius 
overleden op 23 augustus 1914. Het 
legerdossier vermeldt evenwel 19 
augustus 1914. 
 

Op 26 september 1914 wordt zijn 3e  
dochter Pharaïldis te Zele geboren. Een 
kind dat nooit haar vader heeft gekend. 
Aloysius laat een weduwe met 3 kleine 
kinderen achter. 
 
 

 
 
 
Op 6 november 1922 ontvangt de weduwe 
postuum de medaille in de orde van 
Leopold II met palm en het oorlogskruis. 
Bijkomend wordt haar nog een 
vergoeding van 400 frank uitbetaald. 
 
 
Bron: 
 
Legerdossier 154439 
Militieregister 1898 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensakte 224/1921 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 

 


