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Leopold-Gustaaf wordt geboren te Zele 
op 27 februari 1887 als 3e zoon in het 
gezin van Hypoliet-Frans Van Genabet en 
Maria-Leonia Van Damme. 
 
Als 20-jarige wordt hij ingeschreven in 
het militieregister van Zele. Hij meet 
1,77 m en zijn kennis reikt verder dan 
lezen en schrijven. Hij is op dat ogenblik 
hulplijnenlegger bij de staatstelefoon. Hij 
trekt het hoge nummer 181 en is 
bijgevolg vrijgeloot. 
 
Net voor de 1e wereldoorlog trouwt hij te 
Zele op 18 mei 1914 met Adela-
Constantia Rombaut. Op 27 december 
1914 ziet Albert-Emiel het levenslicht. 
Het is oorlog en gelukkig wordt Leopold 
begin oktober 1916 niet door de Duitsers 
als "Zivilarbeiter" opgeëist. 
 

Op 10 mei 1940 breekt de Tweede 
Wereldoorlog uit. Duitse duikbommen-
werpers viseren Belgische strategische 
doelen zoals stations en bruggen. 
 
Bij de tweede Duitse luchtaanval op 11 
mei 1940 wordt het R.T.T.-kantoor1, dat 
naast het station van Lokeren staat,  
zwaar getroffen. 
  

 
 
Paula Kiekemans (18 jaar - telegraaf-
bediende), Gaston Cliquet (34 jaar - 
telegraaf-ontvanger), Arthur Van Hove 
(46 jaar - telegraaf-bediende) en 
Zelenaar Leopold Van Genabet (53 jaar - 
telefoonwerker) overleven de aanval niet. 
 
Op 12 mei 1940 stappen zijn broer Frans 
en zijn neef Emiel naar het stadhuis van 
Lokeren. Zij komen het overlijden van de 
53-jarige Gustaaf Van Genabet aangeven. 
Volgens hun verklaring is Gustaaf de dag 
voordien, op 11 mei 1940, om twee uur in 
de namiddag overleden in het 
telegraafkantoor op het statieplein te 
Lokeren. 
  
Het stoffelijk overschot wordt naar Zele 
overgebracht. De begrafenis heeft plaats 
op 14 mei 1940.  
 
 
 

                                                
1 Regie Telefoon en Telegraaf 



 
 

Zijn weduwe Adela Rombaut blijft achter 
met zoon Albert. Deze is op 27 april 1940, 
net voor het overlijden van zijn vader,  in 
het huwelijksbootje gestapt met de 20-
jarige Juliana-Augusta De Maere.  
 
Het officiële overlijdensbericht komt pas 
op 18 juni 1940 op het gemeentehuis van 
Zele toe. 
 
Op 20 mei 1941 wordt Gustaaf-Leopold 
geboren. Hij krijgt de naam van zijn 
overleden grootvader. Na de oorlog 
vervolledigen  Annie en Jenny het gezin. 
 
Het graf van Gustaaf is ondertussen  
verdwenen. 
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