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Herman Declerck 

WAT VOORAFGING 

In de loop van augustus 2014 lanceerde een Franse dame op internet een oproep in verband met een 
‘weide’ in Neuville-sous-Montreuil, 30 km ten zuiden van Boulogne.  

Haar klacht: in dit kleine dorpje van om en bij de 700 inwoners liggen in een weide zowat 600 vluchtelingen 
uit de Westhoek. Of beter, ze zijn er, maar er is totaal niets dat op hun aanwezigheid wijst. Alle 
bovengrondse tekenen van de graven zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw verdwenen, om plaats te 
maken voor weidegras en koeien. En sindsdien is die begraafplaats helemaal in de vergetelheid geraakt. 
Ook 19 (oud-)inwoners van Pervijze, Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke vonden er hun laatste 
rustplaats. 

.  

Het onderzoek van mevrouw Annick Lefranc was ongeveer een jaar vroeger begonnen. Tot 2011 was ze gids 
geweest in de nabijgelegen ‘Chartreuse’. Hierover verder meer. Vragen van individuele Vlaamse bezoekers 
in verband met een (over)grootvader of –moeder of een ander familielid die tijdens de Grote Oorlog als 
vluchteling in de Chartreuse verbleven, en er overleden, kon ze nauwelijks beantwoorden. Ze dook daarom 
eind 2013 in de archieven van Neuville-sous-Montreuil, en ontdekte dat in een weide op enkele honderden 
meters van de Chartreuse 600 overleden vluchtelingen, uit de periode april 1915 tot april 1919, inderdaad 
begraven liggen.  

De Chartreuse 

Deze Chartreuse is 
een abdij van de 
orde van de 
Kartuizers.  

De abdij in Neuville 
werd gesticht in 
1324. Bij de Franse 
Revolutie werd ze 
aangeslagen als 
nationaal goed en 
raakte zo in verval. 
In 1870 werd ze 
overgedragen aan 
de orde van de 
Kartuizers en herop-
gebouwd tot het 
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complex zoals het nu nog bestaat. In 1901 weken de monniken uit naar Engeland, hiertoe verplicht door de 
wet door de scheiding tussen kerk en staat. De gebouwen verloren hun religieuze functie en werden 
geleidelijk aan een opvangcentrum voor verschoppelingen. In 1907 was de Chartreuse een sanatorium 
geworden. Bij het begin van de oorlog werd het een Frans militair hospitaal maar al kort daarop installeerde 
er zich een ‘hôpital civil Belge’. Dat gebeurde op 20 april 1915. Daarmee opende het complex zijn deuren 
voor de vluchtende Westhoekers.  

DE BELGISCHE BEVOLKING VAN DE CHARTREUSE 

Zowat 3000 Belgen zouden er verbleven hebben: hele gezinnen, religieuzen, wezen, soldaten…. Het 
Belgisch hospitaal was als het ware een klein dorp. Gemiddeld verbleven er 700 tot 1000 personen.  

De Belgische regering was er vertegenwoordigd in de persoon van Directeur Jonlet en het bestuur werd 
verzekerd door Abbé Plouvier, een Vlaams aalmoezenier. Er waren dokters en verpleegsters en werklieden 
namen logistieke taken op zich. Alles samen waren er een honderdtal personeelsleden. Er was een eigen 
bakker, klompenmaker, schrijnwerker, kruidenier, een naaiatelier enz…  

De vluchtelingen zelf staken ook de handen uit de mouwen: ze bewerkten het land, onderhielden de 
gebouwen… De kloosterzusters gaven er (huishoud)onderwijs aan de vrouwen. Later werd de Chartreuse 
ook één van de Belgische schoolkolonies. Er waren geboorten, plechtige communies, en … ook 
sterfgevallen. Honderden … 

Deze honderden sterfgevallen werden nauwgezet genoteerd in de registers van de Burgerlijke Stand van 
Neuville-sous-Montreuil en de overledenen werden begraven op de nabijgelegen dodenakker. Men kan zich 
afvragen wat de oorzaken zijn van dit toch relatief hoog aantal sterfgevallen. De oorzaak van de overlijdens 
wordt niet vermeld en uiteraard zijn er de natuurlijke overlijdens wegens hoge leeftijd. Wat echter zeker een 
rol speelde is tyfus, dit in de periode vanaf eind december tot voorjaar 1915. Een aantal vluchtelingen was 
ziek toen ze veiliger oorden moesten opzoeken en kwamen verzwakt toe in de Chartreuse. Dan is er 
natuurlijk ook de beruchte grieppandemie van 1918-1919 – de zogenaamde Spaanse Griep – die 
wereldwijd miljoenen doden eiste, veel meer slachtoffers dan het totaal aantal doden van Wereldoorlog I.  

 

 

19 OVERLEDENEN AFKOMSTIG VAN ONZE GEMEENTEN 

Zoals hiervoor reeds gezegd werden er vlakbij de Chartreuse ook 19 personen afkomstig van Pervijze, 
Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke begraven.  

Wie waren zij?  

De enige nog merkbare sporen van de begraafplaats, een 
kruis langs de kerk van Montreuil en de fundering waar 
dit kruis stond. 
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Na analyse van de overlijdensakten door Joeri Stekelorum van VVF Westkust was dit al heel wat duidelijker 
geworden. De neergeschreven namen waren dikwijls verkeerd gespeld, maar grondig opzoekwerk heeft al 
die fouten eruit kunnen filteren. Via verder persoonlijk opzoekwerk werd geprobeerd nog beter te situeren 
wie deze mensen waren, waar en wanneer ze in onze gemeenten woonden. Van veel van deze oud-inwoners 
was het tot op heden een mysterie waar en wanneer ze overleden waren. Daar is nu duidelijkheid over, ze 
liggen begraven te Neuville-sous-Montreuil zonder nog enige herkenbare herinnering. We geven ze hierna in 
chronologische volgorde zoals ze overleden zijn. 

1. Virginie Vanstechelman overleden op 28 juni 1915 om 11 uur ’s avonds. 
Zij was geboren te Avekapelle op 1 oktober 1847 als dochter van David en Sophia Deschoolmeester. In 
1880 huwde ze te Veurne met Karel Devroe, geboren Pervijzenaar, en namen ze hun intrek in een huis 
gelegen op de wijk Vijf Huizen waar ze bleven tot het uitbreken van de oorlog. Haar man keerde na de oorlog 
niet meer terug naar Pervijze, mogelijk is ook hij tijdens de oorlog overleden. 

2. Pieter Jacobus Gouwy overleden op 30 december 1915 om 9 uur ’s avonds 
Hij was geboren te Oostkerke op 17 januari 1845 als zoon van Tiberius en Anna Maria Denef. Hij huwde in 
1873 te Oostkerke met Catharina Desaever, een 18 jaar oudere weduwe die herbergierster was te 
Oostkerke. Waar ze toen gingen wonen is niet bekend maar in 1901 woonden ze ondertussen in 
Stuivekenskerke want daar overleed toen Catharina Desaever. In 1902 hertrouwde Pieter Jacobus Gouwy te 
Koekelare met Juliana Sinnesael. Hij woonde toen nog steeds te Stuivekenskerke. Volgens zijn 
overlijdensakte woonde hij voor de oorlog te Diksmuide. 

3. Daniel Delanoye overleden op 13 januari 1916 om 8 uur ’s avonds. 
Hij was geboren te Oostkerke op 20 juni 1907 in het gezin van Pieter en Leonie Glorie. Zijn vader was 
strodekker, een echte Oostkerkenaar en er voor de eerste maal gehuwd in 1872 met Anna Theresia 
Depuydt. Zij overleed te Oostkerke in juni 1893 en amper drie maanden later hertrouwde zijn vader te Sint 
Jacobskapelle met Leonie Glorie. Leonie trok in bij haar man te Oostkerke en kreeg samen met hem nog 
verschillende kinderen waarvan Daniel de jongste was. 

4. Georgius Depoover overleden op 15 januari 1916 om 5 uur ’s morgens. 
Hij was geboren te Lampernisse op 21 april 1914 als zoon van de ongehuwde Olga Depoover en was dus 
amper 6 maanden oud toen zijn moeder met hem op de arm de vlucht nam weg van Lampernisse. 

5. Karel Thomaere overleden op 7 februari 1916 om 6 uur in de namiddag 
Hij was geboren te 
Oostkerke op 22 oktober 
1865 als zoon van Louis 
en Marie Therese 
Bauden. Na zijn huwelijk 
te Vladslo in 1903 met 
Augusta Riviere kwam 
hij te Pervijze wonen in 
de Pervijzestraat. Vier 
jaar later ging hij 
opnieuw te Oostkerke 
wonen maar niet voor 
lange tijd want reeds op 
1 mei 1913 vestigde hij 
zich opnieuw te Pervijze, 
ditmaal in het begin van 
de Schoorbakkestraat 
met uitzicht op de kerk. 

Hij werd er één van de talrijke herbergiers. Zoals te zien op bijgaande foto waren van de zes zichtbare 
huizen, er vier met een herberginsigne. Hij woonde er niet samen met zijn echtgenote want die was drie 
maanden eerder geplaatst in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper. 
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6. Catharina Vanhove overleden op 4 maart 1916 om 3 uur ‘s morgens 
Zij was geboren te Lampernisse op 27 juli 1833 als dochter van Pieter en Anna Desmedt. In 1871 huwde ze 
te Lampernisse met de eveneens van Lampernisse afkomstige Carolus Degryse, een tien jaar oudere 
weduwnaar. Ze kreeg bij hem slechts twee kinderen en haar man overleed te Lampernisse op 13 augustus 
1909. Bij het uitbreken van de oorlog woonde ze nog steeds te Lampernisse. 

7. Leopold Vandenbussche overleden op 29 juni 1916 om 11 uur ’s avonds. 
Hij was geboren te Pervijze op 23 september 1847 als zoon van Joannes en Maria Theresia Berten die 
landbouwers waren. Na zijn huwelijk in 1885 met de Veurnse Eugenia Vanbillemont verliet hij Pervijze en 
ging het echtpaar te Veurne wonen waar ze in de twee volgende decennia 11 kinderen kregen. Zijn 
overlijdensakte vermeldt dat zijn laatste woonplaats Pervijze was, dat klopt dus niet. Na de oorlog kwam zijn 
echtgenote terug naar Veurne waar ze pas in 1948 zou overlijden. 

8. Sophia Coleta Deraedt overleden op 28 januari 1917 om 6 uur ’s morgens 
Zij was geboren te Pervijze op 6 maart 1860 als dochter van Engelbertus en Amelia Willaert. Haar ouders 
waren pas het jaar voordien gehuwd op 43- en 39- jarige leeftijd. Sophia was hun eerste kind en later 
kregen ze nog een dochter die slechts 6 maanden in leven zou blijven. Sophia was pas 13 jaar toen haar 
moeder op 17 januari 1873 te Pervijze stierf. Ze bleef achter met haar vader die echter ook stierf, pas 
enkele jaren later op 21 april 1876. Sophia werd dus wees en het is niet duidelijk wat er verder met haar 
gebeurde. Door wie werd ze opgevangen en waar ging ze wonen? Het is twijfelachtig of ze bij het uitbreken 
van de oorlog nog te Pervijze woonde of had ze Pervijze reeds verlaten in 1876? Haar overlijdensakte meldt 
dat haar laatste woonplaats Pervijze was. 

9. Josephus Degraeuwe overleden op 2 november 
1917 om 6 uur ’s avonds. 
Hij was geboren te Pervijze op 19 maart 1845 als zoon 
van Ludovicus en Misselijn Joanna Theresia. In 1879 
huwde hij te Veurne met Leonie Vandenbussche die ook 
afkomstig was van Pervijze maar toen in Veurne woonde 
waar ze landbouwster was. Eerst vestigden ze zich te 
Pervijze om dan later te verhuizen naar Veurne waar ze 
zeker tot 1908 woonden. Dan kwamen ze terug naar 
Pervijze om te gaan wonen in de Oude Diksmuidestraat. 
Op 14 oktober 1911 verlieten ze Pervijze om in 
Nieuwkapelle te gaan wonen. 

10. Engelbertus De Clerck overleden op 31 
december 1917 om 10u ’s morgens. 
Hij was geboren te Wilskerke op 10/05/1842 als zoon 
van Philippus en Maria Theresia Samin. In 1868 huwde 
hij te Koksijde met Catharina Marrannes die zou 
overlijden in 1901. Op 14 juni 1902 kwam hij van 
Koksijde te Pervijze wonen om opnieuw te vertrekken, 
ditmaal naar ’s Heerwillemskapelle, op 14 juli 1903. Op 
3 oktober 1903 huwde hij te Veurne op 61-jarige leeftijd 
met Catherina Degraeuwe. Na haar overlijden, 
waarschijnlijk begin 1911 kwam hij opnieuw naar 
Pervijze op 24 oktober 1911. Hij nam zijn intrek in het 
klooster als kostganger en bleef er tot oktober 1914 
toen de toestand in Pervijze zienderogen verslechterde 

door het naderende oorlogsgeweld en het begin van de IJzerslag. 

 
11. Marie Therese Labeau overleden op 19 april 1918 om 9 uur ’s morgens. 

Zij was geboren te Houtem bij Veurne op 18 juli 1829 als dochter van Albertus en Catharina Romon. In 
1867 huwde ze te Houtem met Pieter Franciscus Lefranc, afkomstig van Bulskamp. Verder is er niets 
bekend over dit echtpaar. Volgens haar overlijdensakte woonde ze tot voor de oorlog te Lampernisse. 

  



25 

 

12. Rachel Warlop overleden op 29 april 1918 om 5 
uur ’s morgens. 

Zij was geboren te Pervijze op 9 maart 1905 als dochter 
van Emiel en Sidonia Duchatelez. Haar vader was 
beestenkoopman en ze woonden in de Schoorbakkestraat 
niet ver van het station. Hun woonplaats lag dan ook 
meteen onder vuur bij het begin van de IJzerslag en ze 
waren verplicht de vlucht te nemen. Ze kwamen terecht in 
Veurne waar ze ook bleven. Deze beslissing werd 
noodlottig voor haar vader want op 16 januari 1916 werd 
hij het slachtoffer van een bombardement in de Sasstraat. 
Op 14 mei 1916 overleed nog haar oudere broer René in 
een hospitaal te Koksijde. Waarschijnlijk is haar moeder 
dan, het zekere voor het onzekere kiezende, Frankrijk in 
gevlucht voor de verdere duur van de oorlog. 

13. Theresia De Landmeter overleden op 31 mei 1918 
om 7 uur ’s avonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij was geboren te Sint Pieters op den Dijk op 22 
september 1824 en kwam na haar huwelijk in 1866 met 
Petrus Haver-
beke te Pervij-
ze wonen. 
Haar man 
overleed in 
1875 waarna 
ze haar intrek 
nam in een 
huis in de 
Pervijzestraat  

 

ongeveer aan de overzijde van de 
Molenstraat. Toen ze overleed had ze de gezegende leeftijd van 94 jaar bereikt. 

Het grafzerk opgericht voor haar man in 1875 droeg ook haar naam en het is één van de weinige zerken op 
het kerkhof van Pervijze dat de oorlog overleefde.  
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14. Maria Theresia Bossaert overleden op 12 juni 1918 om 1u ’s morgens 
Zij was geboren te Steenkerke op 01/07/1840 als dochter van Petrus en Maria Deeren. Ze huwde te 
Avekapelle in 1860 met Carolus Bouttry en kwam te Pervijze wonen in de Molenstraat. Na de dood van haar 
echtgenoot in 1869 hertrouwde ze te Pervijze in 1874 met Petrus Synaeghel die reeds in 1881 zou 
overlijden. Ze huwde voor een derde maal te Pervijze in 1884 met Jacobus Pylyser. Ze bleven te Pervijze 
wonen tot het uitbreken van de oorlog.  

15. Augusta Deconynck overleden op 22 juni 1918 om 6 uur 
in de namiddag. 
Zij was geboren te Pervijze op 30 juni 1900 als dochter van 
Carolus en Irma Lombaert. Haar ouders waren te Pervijze komen 
wonen in 1897  in de Schoorbakkestraat niet ver van de spoor-
weg. Na de oorlog kwamen haar ouders terug naar Pervijze om er 
definitief weg te trekken in 1931. 

16. Julianus Annoot overleden op 30 juli 1918 om 8 uur ’s 
morgens.  
Hij was geboren te Oostkerke op 12 april 1857 als zoon van 
bierbrouwer Alexander en Sophia Degrave. Het gezin kreeg in 
totaal 11 kinderen waarvan Julianus de 9 in de rij was. In 1863 
overleed zijn vader. Zijn moeder die herbergierster was te 
Oostkerke op de dorpplaats, hertrouwde niet. In 1892 overleed 
ook zij te Oostkerke. De aangifte gebeurde door haar zoon 
Theophiel die de zaak van zijn vader verder uitbaatte en brouwer 
was, en door Julianus die landbouwer te Oostkerke was. Bij het 
uitbreken van de oorlog woonde Julianus nog steeds te Oost-
kerke.  

 
 

17. Amelia Dolfen overleden op 23 december 1918 om 4 uur 30 ’s morgens. 
Zij was geboren te Pervijze op 13 oktober 1832 als dochter van Dominicus en Maria Sackenprez. Toen ze in 
1855 een eerste maal huwde te Nieuwpoort met Ludovicus Coolsaet, was ze reeds inwoonster van 
Nieuwpoort. Na het overlijden van haar man in 1859 huwde ze een tweede maal in 1860 met Carolus 
Degraeuwe en was ze nog woonachtig te Nieuwpoort waar ze werkvrouw was. Ze volgde haar man naar 
Oostduinkerke, zijn geboorteplaats, waar ze nog woonde bij het uitbreken van de oorlog. 

 
18. Catharina Matten overleden op 11 januari 1919 om 6 uur ’s morgens. 

Zij was geboren te Pervijze op 21 februari 1835 als dochter van Carolus en Joanna Heesen. In 1859 huwde 
ze te Pervijze met Carolus Dedecker – 29 jaar ouder dan zij - en ze gingen wonen op het einde van de 

De overlijdensakte van Jules Annoot in de Burgerlijke Stand 
van Montrieul-sur-Mer. 
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Veurnestraat. Haar man was een weduwnaar die vroeger nog schaapherder was geweest. Mogelijk was hij 
de herder van de schapenkudde van het Blauwhuis. Het leeftijdsverschil weerhield er hen niet van nog twee 
kinderen te krijgen waarvan het jongste geboren werd toen Carolus Dedecker 70 jaar was. Haar oudste zoon 
is het huis uit getrokken na zijn huwelijk in 1888 en haar jongste zoon heeft waarschijnlijk Pervijze verlaten 
na zijn legerdienst in 1895. Catharina was op dat ogenblik winkelierster. Catharina bleef tot het uitbreken 
van de oorlog alleen te Pervijze wonen. 

19.  Sophia Dewilde overleden op 14 maart 1919 om 4 uur in de namiddag 
Zij was geboren te Pervijze op 14 september 1833 
als oudste kind van Petrus Joannes en Maria 
Theresia Debaillie. Na haar huwelijk in 1874 met 
Felix Vandenberghe afkomstig van Schore, namen 
ze hun intrek in een huis vlakbij het gemeentehuis. 
Op bijgaande foto genomen voor de oorlog staat 
een vrouw in het deurgat van dit huis. Is dit Sophia 
Dewilde? Mogelijk maar zekerheid is er niet. Ze 
woonden er echter in ieder geval nog bij het 
uitbreken van de oorlog.  

Na hun vlucht uit Pervijze trokken ze naar Frankrijk 
waar ze gedurende de hele oorlog bleven. Haar 
man is er ook overleden, in Malô les Bains op 
nieuwjaardag 1917. Ze hadden slechts twee 
kinderen, een zoon en een dochter. De zoon zou 
na de oorlog niet meer terugkeren naar Pervijze 
maar zich vestigen in Mouscron. De dochter, 
Emma Vandenberghe, kwam terug naar Pervijze. 
Zij is mijn overgrootmoeder langs mijn eigen 
moeders kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overlijdensakte van Sophia Dewilde in de Burgerlijke Stand van Montrieul-sur-Mer. 
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Tot slot 

Velen zullen zich nu misschien afvragen hoe het in de eerste plaats mogelijk was dat een begraafplaats 
zomaar verdween zonder dat er zich ook maar iemand om bekommerde. De vragen kunnen gesteld worden 
wie destijds het initiatief genomen heeft om de begraafplaats om te vormen tot een weiland. Heeft een 
toenmalige burgemeester het allemaal oogluikend toegestaan?  

Ook Vlaanderen had de overledenen blijkbaar vergeten. Ook de Belgische overheid had geen belangstelling 
meer en tenslotte vergat ook Neuville de Belgen. Kan het hun kwalijk genomen worden dat zij niet langer 
bereid waren de begraafplaats te onderhouden waar de Belgen dat eigenlijk hoorden te doen?  

En zelfs toen ze verdwenen was, was er geen haan die ernaar kraaide dat ze toegedekt was. Men kan zich 
tenslotte ook afvragen of er geen protest kwam van familieleden. Maar hoeveel familieleden wisten in de 
eerste plaats al dat er een kennis of geliefde daar begraven lag. Werden er kort na de Grote Oorlog graven 
bezocht door familie? Twijfelachtig want niet iedereen had de middelen in die tijd, en de teruggekeerde 
overlevenden hadden wel andere zorgen: een nieuw bestaan opbouwen. 

Zoveel is nu wel zeker: het doet allemaal nog weinig 
terzake. De toestand kan onmogelijk nog hersteld 
worden. Maar is het niet mogelijk op een symbolische 
manier respect te tonen aan de daar begraven 
ongelukkigen? Al was het maar met een gedenkteken 
voor hen die 100 en meer kilometer van huis, terwijl 
hun dorp en woning verwoest werd, stierven en er 
begraven werden. De toekomst zal dit uitwijzen.  

Het door mevrouw Lefranc opgestarte project is 
ondertussen naar een hoger niveau getild en men is 
er mee bezig. Het zal tijd vergen, dergelijke zaken 
vragen nu eenmaal tijd. Eén ding is zeker. Dit 
vergeten kerkhof mag niet langer tot de vergetelheid 
behoren. 

Dit schreef ik afgelopen jaar en ondertussen  - meer 
bepaald op 24 september 2016 – werd een 
plechtigheid gehouden te Montrieul-sur-Mer en werd 
er een gedenkplaat ingehuldigd. De vergeten Belgen 
zijn niet langer vergeten.  

Bronnen 

Eenendertig Ieperlingen in een Noord-Franse weide – 
Aurel Sercu in Gidsenkroniek 2014-5 (met zijn 
toestemming werd dit artikel deels op zijn tekst 
gebaseerd) 

Joeri Stekelorum van VVF Westkust die me zijn 
gegevens over de ‘19’ doorspeelde 

http://www.1914-1918.be/cimetiere_neuville.php  
http://www.bel-memorial.org/cities/abroad/ 
france/neuville-sous-montreuil/neuville_ 
plaque_comm_cimetiere.htm 
 

  


