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Michel Boon wordt geboren in het gezin 
van Adolphius en Maria-Blondina Van 
Hecke op 12 september 1906 te Zele-Elst. 
Hij is het eerste kindje. Op 12 februari 
1910 wordt broer Roger geboren. 
 
Vader Adolf overlijdt op 34-jarige leeftijd te 
Hoboken op 8 december 1913 en moeder 
blijft met de 2 jongens achter. 
 
In 1926 wordt Michel in het militieregister 
ingeschreven. Hij woont in de Langemunt-
straat 35 en hij wordt goed voor de dienst 
bevonden. Er wordt geen legereenheid 
achter zijn naam vermeld. Ook zijn beroep 
wordt niet weer gegeven. 
 
Michel is in 1931 of begin 1932 gehuwd 
met Romania Verrooten Het gezin vestigt 
zich in de Drieputtenstraat 113 te Zele en 
telt 4 kinderen: Roger (°1932), Maria 

(°1938), Magdalena (°1939 - +1940) en 
Antoon (°1942). 
 

 
 
Op 1 december 1939 is hij gemobiliseerd 
bij het reservevoertuigenpark, afdeling 
automobiel te Gent. Hier blijft Michel tot 1 
februari 1940. Bij het uitbreken van de 
oorlog op 10 mei 1940 is onze Zelenaar bij 
het reserveleger ingedeeld. Hij vervult zijn 
opdracht bij het voertuigenpark, afdeling 
motorrijwielen te Gent. (lt. Hermans). Na 
de capitulatie van het Belgisch leger op 28 
mei 1940 keert hij na enkele dagen naar 
Zele terug. 
 
Michel werkt als mecanicien te Brussel. Hij 
pendelt iedere dag met de trein van Zele 
naar Brussel-Noord. Op donderdag 11 mei 
1944 verlaat hij in de late namiddag zijn 
werk en neemt de trein naar huis. 
 
Tijdens de namiddag voert de 8e 
Amerikaanse luchtmacht met haar B-17 
bommenwerpers een aanval uit op onder 
andere Brussel en Brussel-Zuid. Er vallen 
in totaal 104 bommen op de stationssites 
en omgeving. De aanval is gekend als 
mission 351. 
 
Tijdens de 2e bommenregen springt Michel 
uit de trein. Tijdens zijn vlucht geraakt hij 
zwaar gewond. Brussel telt die dag 276 
dodelijke slachtoffers. 



Michel wordt opgenomen in het burgerlijke 
hospitaal, Dr Jean Joly-plein 2 te 
Etterbeek waar hij op 14 mei 1944 om 
11u45 aan zijn verwondingen overlijdt. 
 

 
 
Volgens zijn bidprentje zou hij een dag 
eerder overleden zijn. In het 
kerkhofregister van Zele-Centrum werd 
geen ter aardebestelling gevonden. Hij is 

dus meer dan waarschijnlijk te Brussel 
begraven en niet naar Zele overgebracht. 
 
Zijn overlijden wordt genoteerd in het 
overlijdensregister te Zele op 19 juni 1944 
door dienstdoend burgemeester Robert 
De Leenheer. 
 

 
 
Op het oorlogsmonument werd zijn naam 
familienaam foutief gebeiteld. De "E" dient 
te worden weggelaten. 
 
Op 22 november 1945 overlijdt moeder 
Van Hecke te Zele op 66-jarige leeftijd. 
Heeft zij het overlijden van haar zoon en 
kleindochter Magdalena-Ludovica Boon 
(°Zele 01-10-1939 - +Zele 27-02-1940) 
geen plaats kunnen geven? 
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