
Aan onze helden - Frank Coene 

D’hooms Leon 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 11ste linieregiment 
 
Zele 21 augustus 1889 
Haacht 13 september 1914 
 
 
 
Leon D'hooms wordt geboren te Zele-
Kamershoek op 21 augustus 1889. Hij is 
het 3de kind in het gezin van Joannes-
Franciscus (°Berlare) en Melania Poppe. 
Leo heeft nog 4 broers waarvan 
uiteindelijk geen enkele naar het front 
zal moeten. Vader is aardewerker en 
moeder beoefent de stiel van 
kleermaakster. 
 
Militie 
 
In 1909 laat Leo zich zoals voorzien in het 
militieregister van Zele inschrijven. Op 9 
juli wordt hij voor de dienst goedgekeurd 
en mag hij, in afwachting van zijn 
effectieve inlijving op 16 november 1909, 
terug naar huis. De eenheid van onze 
Zelenaar is gekazerneerd te Hasselt. 
Volgens het militierapport is de 
vlasbewerker 1,665 m groot, weegt hij 60 
kg en meet zijn borstomtrek 80 cm. Zijn 
kennis strekt verder dan lezen en 
schrijven. Leo vervult zijn dienst in het 3e 
bataljon, 4e compagnie en ontvangt het 
stamnummer 111/57332. 
 
1914 
 
Volgens het legerdossier is Leo op 1 
augustus 1914 bij zijn regiment aanwezig. 
Het 11de linie maakt deel uit van de 3de 
legerdivisie die als opdracht heeft Luik en 
haar forten te verdedigen. In 
tegenstelling tot August Samson overleeft 
hij de eerste Duitse aanvallen en bereikt 
hij op 8 augustus veilig de Gete-stelling. 
 
Ook de eerste uitval uit Antwerpen op 24 
tot 26 augustus brengt hij tot een goede 
einde gezien zijn legerafdeling als 
reserve wordt gehouden te Putte 
(Mechelen) 
 

Het Groot Hoofdkwartier heeft beslist om 
op 9 september een tweede uitval uit 
Antwerpen uit te voeren ter 
ondersteuning van de geallieerde troepen 
die deelnemen aan de Slag aan de Marne 
in Frankrijk. 
 
Op 10 september 1914 neemt het 11de 
linieregiment Haacht, met de bajonet op 
het geweer, stormenderhand in. De dag 
nadien verovert het Wespelaar ten nadele 
van de 37e Landwehr brigade. Deze 
brigade zal Zele op 8 oktober bezetten. 
 

 
 
Balansrekening van die dagen: 55 doden, 
203 gekwetsten en vermisten, waaronder 
Leo D'hooms die te Haacht als vermist 
wordt opgegeven. 
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De familie in Zele blijft gedurende vele 
jaren in het ongewisse. Ook bij het 
invullen van formulieren op 22 november 
1920 geeft de vader zijn zoon als vermist 
op.. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 
1923 en in de kranten "L'Indépendance" 
en "De Werkman" van 6 april en 12 april 
1923 wordt een oproep gepubliceerd rond 
de verdwijning van onze soldaat. Met het 
vonnis van 4 mei 1923 wordt beslist dat 
Leon D'hooms te Haacht op 13 september 
1914 gewond werd in de veldslag te 
Haacht en aldaar is gestorven voor 
België. 
 
Dit vonnis wordt op 19 juni 1923 in het 
overlijdensregister ingeschreven. 
 
Ongeveer 9 Jaar na het verdwijnen van 
Leo, kunnen de nabestaanden aan het 
gemis een plaats geven. Een 
nagedachtenisprentje wordt niet meer 
gedrukt. 
 

 
 
Leon ligt begraven op de Belgische 
Militaire begraafplaats van Veltem-
Beisem. 

Met het Koninklijk Besluit nr. 21274van 8 
april 1926 wordt hem postuum de 
medaille Ridder in de Leopoldsorde met 
palm en het oorlogskruis toegekend. Zijn 
familie ontvangt deze eremetalen op 19 
maart 1928 of 14 jaar na zijn overlijden. 
 
Bron 
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