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Domien werd geboren te Zele op 21 
oktober 1902 als 5e kind in het gezin van 
Joannes-Baptiste en Nathalia Poppe. Vader 
overlijdt op 4 december 1909 op 55-jarige 
leeftijd en de moeder blijft met 4 kinderen 
achter: Augusta (°1899), Domien (°1902), 
Anna (°1905) en Bertha (°1908). 
 
In 1922 moet Domien zijn legerdienst 
vervullen. Hij vraagt de vrijstelling aan 
wegens de onmisbare (financiële) steun 
van zijn moeder-weduwe. Het gezin woont 
in de Rinkhoutstraat 5, wijk Zandberg. 
Volgens het wervingsregister wordt hij, 
ondanks zijn verzoek, goed bevonden voor 
de dienst. Op 3 april 1923 wordt Domien 
ingelijfd bij het 1e carabiniers, 3e bataljon, 
10e compagnie. Domien biedt zich aan in 
de Prins Bouwewijn- of Daillykazerne te 

Schaarbeek. Hij ontvangt er het 
stamboeknummer 131-71436. 
 
Enkele jaren na zijn afzwaai treedt hij op 2 
januari 1926 in het huwelijksbootje te Zele 
met de 6 jaar jongere Stephania Hamelinck 
(°Zele 30-04-1908 - +Zele 14-12-1979). 
Het paar vertrekt op 30 september van 
hetzelfde jaar naar Gosselies om aldaar 
hun geluk te beproeven. Ze kunnen het 
echter in Wallonië niet gewoon worden en 
komen op 9 maart 1927 terug naar hun 
geboortedorp. Het koppel woont in de 
Vliegenwegel 15, een zijwegel van de 
Kouter.  
 
Op 16 juli 1928 wordt hun zoontje Cesar 
geboren. Het jongentje overlijdt op 4-jarige 
leeftijd 11 november 1932. Op 3 februari 
1936 verhuist Domien met zijn vrouw naar 
de Oude Kouterdreef 14.  
 
Moeder De Bock overlijdt op 14 maart 
1940 net voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog en wordt van nog meer 
ellende gespaard. 
 
Gezien zijn leeftijd, 38 jaar, wordt hij bij 
de tweede mobilisatie ingedeeld bij de 
steundiensten achter het front. Voor hem 
treedt de mobilisatie van augustus 1939 
pas in werking op 17 januari 1940 naar 
aanleiding van ontplooiing van fase D.  
 
Die dag bevindt hij zich in Antwerpen bij 
het 2e Territoiraal Intendance Korps - 4e 
compagnie alwaar hij op de lijst van de 
aanwezigen wordt ingeschreven. Drie 
dagen later wordt hij overgeheveld naar het 



Intendance Korps - Stationmagazijn - 8e 
compagnie te Gent. 
 

 
 

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 
is de Zelenaar belast met de wacht aan de 
spoorweg te Lokeren. Hij wordt bij het 
bombardement van zaterdag 11 mei 1940 
op het station te Lokeren zwaar gewond.  
 

Hij overlijdt aan zijn verwondingen op 17 
mei 1940 om 23u30 in het Algemeen 
Godshuis, Zelestraat te Lokeren. De dag 
nadien doen zijn twee oudere 
schoonzusters: de 38-jarige Maria 
Hamelinck, fabriekwerkster te Berlare en 
de 35-jarige Irma Hamelinck, zonder 
beroep te Zele de aangifte van zijn 
overlijden op het stadhuis te Lokeren. 
 

De begrafenis van Domien heeft plaats in 
de Sint-Ludgeruskerk te Zele op 20 mei 
1940. Het bidprentje vermeldt dat hij 
soldaat was bij het munitietransport zonder 
vermelding van de betrokken eenheid. 
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Op de grafzerk in het erepark staat ten 
onrechte 16 mei 1940 als datum van 
overlijden vermeld. 
 

 


