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Leander wordt te Zele-Kouter geboren op 
6 maart 1898 in het gezin van de 30-jarige 
dagloner Augustus-Benedictus Cornelis en 
25-jarige naaister Basilia De Petter. Hij is 
het 3e kind. Het volledige gezin telt 9 
kinderen: 5 jongens en 4 meisjes. 
 
Gezien zijn geboortejaar  wordt hij 
ingedeeld in de bijzondere militielichting 
1918-1919. Hij vervult zijn legerdienst bij 
het 1e regiment Gidsen te Brussel. De 
vellenpluizer wordt met verlof gestuurd op 
12 augustus 1923. 
 
Op 1 september 1928 overlijdt vader. Op 
dat ogenblik woont de ongehuwde Leander 
nog bij zijn moeder in de Oude 
Kouterdreef 37.  
 

Op het ogenblik van de mobilisatie in 1938 
en in 1939 wordt hij niet opgeroepen. 
 
Leander wordt als mogelijks werkloze door 
de Duitsers verplicht om in de 
oorlogsindustrie te Düsseldorf te gaan 
werken. Samen met zijn 2 jaar oudere 
broer Victor (°1896) en nog enkele 
Zelenaars verblijven zij in werkkamp dat 
gekoppeld is aan eén van de vele 
fabrieken. 
 
Op 8 februari 1944 overlijdt de 72-jarige 
Basilia te Zele. Zijn broer Victor mag 
wegens ziekte naar Zele terugkeren. Heeft 
hij zijn moeder nog gezien en gesproken? 
De ongehuwde Victor overlijdt te Zele op 
31 augustus 1944. Enkele dagen voor de 
bevrijding van onze gemeente. 
 
Leander was in Duitsland achtergebleven 
en de kans dat hij de op hoogte was van het 
overlijden van zijn moeder en zijn broer is 
klein. Onze Zelenaar lijdt aan 
gehoorverlies en hierdoor zou hij de Duitse 
bevelen niet of slecht gehoord hebben. 
Mogelijks voert hij hierdoor de opgelegde 
taken slecht of te traag uit. Hij wordt door 
de bewakers hardhandig aangepakt, 
gefolterd en zou na dergelijke 
mishandelingen aan zijn verwondingen te 
Düsseldorf-Oost op 25 januari 1945 zijn 
overleden. 
 
Leander wordt begraven op het 
Südfriedhof (nr. 402, park 41) te 
Düsseldorf.  
 
Op 10 mie 1947 om 15u30 wordt de 
gerepatrieerde as in een kruik bijgezet in 
de gemeentelijke grafkelder op het erepark. 
Zijn zussen Maria (°1894), Philomena 



(°1900) en Mathildis (°1910) zijn nog in 
leven. 
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