
 
 104

Dewilde Jules 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 8 augustus 1890 als zoon van Augustus en Devroe Sophie en hij 
woonde in de Veurnestraat. Hij sneuvelde te Moorslede op 3 oktober 1918 als soldaat bij het 14° 
Linieregiment met stamnummer 114/29122. Hij werd begraven te Poelkapelle in het graf nr. 13. 

 
D'Haene Marcellus Renatus – niet vermeld op het oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Mannekensvere op 25 juni 1889 als zoon van Désiré en Desaever Louise. Van 10 
december 1905 tot 23 oktober 1906 was hij dienstknecht bij Louis De Grave in de Nieuwpoortstraat 
(Berkelhof 204). Bij het uitbreken van de oorlog was hij woonachtig te Nieuwpoort. Hij was soldaat 
vrijwilliger bij de 1° Grenadiers toen hij op 26 augustus 1915 te Alveringem overleed tengevolge 
opgelopen verwondingen. Hij ligt begraven te Oeren op de Belgische Militaire begraafplaats in het graf 
nr. 7. 
 
Driesse Arthur Joannes 

 
 
 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 7 juli 1885 
als zoon van Karel en Sissau Amelia. Hij 
woonde op de Proostdijk. Op 31 oktober 
1918 sneuvelde hij te Zomergem als soldaat 
bij het 1° Linieregiment met stamnummer 
61905. Hij ligt nog steeds begraven op de 
Belgische Militaire Begraafplaats te 
Zomergem. 
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Exter Achilles Maria Josephus 
 
Hij werd geboren te Lampernisse op 5 juli 1887 als zoon van Amatus 
(geboren Oudekapelle 1853) en Vallaeys Amelia (geboren Lampernisse 
1860). Sedert 12 februari 1908 was hij dienstknecht bij Isidoor Pollet . 
Hij woonde voorheen te Oudekapelle. Hij overleed op 6 november 1918 
te Sint Michiels Brugge als soldaat bij de compagnie Buurtspoorwegen 
met stamnummer 135. Eerst werd hij begraven op de stedelijke 
begraafplaats te Brugge. Later werd hij herbegraven te Brugge op de 
Belgische Militaire begraafplaats in het graf nr. 143. 
 
 
 
Feryn Joseph Louis 

 
 
 
 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 21 september 1890 als 
zoon van Robert en Deceunynck Eclema. Hij woonde in 
de Veurnestraat. Op 29 oktober 1913 werd hij uit het 
bevolkingsregister geschreven naar Lampernisse. 
Waarschijnlijk op 21 oktober 1914 sneuvelde hij aan de 
Ijzer als soldaat van het 3° Linieregiment met 
stamnummer 55528. Hij ligt begraven op het kerkhof 
van Pervijze in het oude gedeelte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Feryn Ludovicus Engelbertus 
 
 
 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 17 juni 1892 als zoon van Robert 
en Deceunynck Eclema. Hij woonde samen met zijn broer  die ook 
sneuvelde eveneens in de Veurnestraat.  Hij overleed te Saint 
Jacques de Lisieux in Frankrijk op 21 juni 1919 tengevolge van 
opgelopen verwondingen. Hij ligt begraven bij zijn gesneuvelde 
broer op het kerkhof van Pervijze. 
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Germonpré Camiel Arthur 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 18 juli 1891 als 
zoon van Engelbertus en Vandekerckhove Melania. 
Voor de oorlog woonde hij op de Proostdijk. Hij was 
soldaat bij het 23° Linieregiment toen hij op 18 
augustus 1914 sneuvelde te Sint Margriete Houtem. 
Hij werd begraven te Grimde op de Gemeentelijke 
begraafplaats Necropolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Loncke Edmond Gustave 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 1 mei 1896 als zoon van 
Gustave en Vandermeersch Emerence. Voor de oorlog 
woonde hij op het einde van de Veurnestraat. Hij was 
soldaat 2° klas bij het 8° Linieregiment met stamnummer 
60933. Hij werd gekwetst overgebracht naar Cap Ferrat in 
Frankrijk waar hij op 24 april 1918 overleed. Hij werd 
begraven op het militair kerkhof van Saint Jean Cap 
Ferrat, departement Alpes Maritimes in Frankrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maddelein Henricus Josephus Cornelius – niet vermeld op het 
oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Alveringem op 7 september 1891 als zoon van 
Aloisius en Degraeuwe Amelia Sophia. Hij kwam van Alveringem op 
29 november 1910 als dienstknecht naar de Oude Diksmuidestraat 
nr. 299. Hij bleef daar tot 16 februari 1912 toen hij terug werd 
uitgeschreven naar Lampernisse.  Op 15 september 1914 sneuvelde 
hij te Rotselaar als soldaat bij het 1° Jagers te Voet. Hij werd 
begraven te Leuven. 
 
 
 
 

De gemeentelijke begraafplaats Necropolis te Grimde 
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Platteeuw Isidoor Leopold – niet 
vermeld op het oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 30 april 
1884 als zoon van Constantinus en 
Carron Eudoxie. Waarschijnlijk kort na 
zijn geboorte hebben zijn ouders Pervijze 
verlaten. Bij het uitbreken van de oorlog 
woonde hij te Adinkerke. Hij was soldaat 
van de klas 1917 bij het 20° 
Linieregiment met stamnummer 3559 
toen hij tijdens het bevrijdingsoffensief 
gekwetst werd te Melle. Hij werd 
overgebracht naar naar Calais waar hij 
op 8 november 1918 overleed. Eerst 
werd hij begraven op de begraafplaats 
van Calais Nord. Later werd hij 
herbegraven op de Belgische Militaire 
begraafplaats van Calais in het graf nr. 
1030. 
 
 
 
 
 

 
Scheirsen Alphons Désiré – niet vermeld op het 
oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Sint Niklaas op 16 januari 1896 als zoon 
van Juliaan Pamphilus en Vanregenmoortel Maria Christina. 
Op 14 oktober 1897 kwam hij van Sint Niklaas naar de 
Dorpplaats 75 (= in de Pervijzestraat) wonen. Hij verhuisde 
naar Waasmunster op 25 juni 1905. Toen hij op 28 
september 1918 sneuvelde te Linde was hij korporaal bij het 
3° Linieregiment met stamnummer 103/61291. Hij werd 
begraven te Linde op de Militaire begraafplaats maar later 
overgebracht naar het graf met nr. 258 op de Militaire 
begraafplaats te Hoogstade. 
 

 
 
 
 
 
Vandamme René 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 24 juni 1894 als zoon van Eduard en 
D'Haene Emerence. Hij sneuvelde te Roeselare op 14 oktober 1918 als 
soldaat bij het 3° Carabiniers. Hij werd begraven te Houthulst maar op 
18 juni 1922 herbegraven op het kerkhof van Pervijze bij zijn ouders. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment van het oorlogsmonument van Adinkerke 
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Vandewoude Edmond Jan 
 
Hij werd geboren te Antwerpen op 28 juli 1889 als 
zoon van Edmondus Joannes en Baeten Joanna. 
Zijn vader die geboortig was van Pervijze was 
beenhouwer te Antwerpen. Op 10 juni 1895 kwam 
hij te Pervijze wonen in de Groene Poort 94 bij 
Victor David, zijn stiefgrootvader. Op 5 mei 1906 
werd hij terug uitgeschreven naar Antwerpen 
waarna hij vrijwillig dienst nam bij het leger. Toen 
hij op 26 augustus 1914 sneuvelde te Eppegem 
was hij sergeant majoor bij de 2° Jagers te Voet 
met stamnummer 49254. Hij werd begraven te 
Grimbergen op het kerkhof Verbrande Brug. 
Volgens het Staatsblad van 25 augustus 1922 was 
hij bij zijn overlijden woonachtig in het Rechterlijk 
Arrondissement Mons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vercruysse Richard – niet vermeld op het oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 15 augustus 1893 als zoon van Hendrik en 
Missuwe Brigitta. Zijn ouders kwamen pas te Pervijze wonen in 1892 op het adres 
Groene Poort 106. Zijn vader kwam van Westende en zijn moeder van het Noord 
Franse Teteghem alhoewel ze geboren was te Adinkerke. Zijn vader overleed 
reeds in 1892 waarna zijn moeder hertrouwde in 1905 met een herbergier uit 
Oostduinkerke, Rochus Callecaen. Daarna verhuisde het gezin op 6 september 
1905 naar Oostduinkerke. Tijdens de oorlog werd Richard Vercruysse ingedeeld 
bij het 8° Linieregiment met stamnummer 108/61.021. Hij sneuvelde tijdens het 
bevrijdingsoffensief te Torhout op 15 oktober 1918. Momenteel ligt hij begraven 
te Houthulst op de Militaire Begraafplaats met nummer K1-1611. 

 
Vercruysse Leon – niet vermeld op het oorlogsmonument 
 
Hij werd geboren te Pervijze op 3 oktober 1896 als de jongere broer van 
Richard, hiervoor vermeld. Net als zijn broer verhuisde hij in 1906 naar 
Oostduinkerke waar hij bij het uitbreken van de oorlog nog woonde. In 1915 
werd hij opgeroepen en ingedeeld bij het 20° Linieregiment als soldaat 
milicien. Hij overleed op 31 maart 1919 in het militair hospitaal te Luik. Zijn 
overlijden werd genoteerd in de Burgerlijke Stand van Luik op 26 februari 
1920. Het is niet duidelijk of hij overleed aan verwondingen opgelopen tijdens 
het eindoffensief of werd hij na de wapenstilstand ziek, misschien kreeg hij de 
Spaanse griep ? Het is ook onbekend waar hij in eerste instantie werd 
begraven en waar hij momenteel begraven ligt in zoverre dat er nog een graf 
van hem bestaat.  

Opschrift van zijn graf te Grimbergen 


