
Gaston MOUTON  (1885 – 1918) ,   Belgisch Sergeant-Instructeur in Frankrijk   W.O.I 

 

 

Gaston Hilaire MOUTON was een telg uit een typische West-Vlaamse boerenfamilie, zoals er in onze 

contreien veel waren. Hard klawieren en stilletjes vooruit gaan. Dat was dus meer hectaren of betere 

grond verwerven.  

 

Deze familie komt voor het eerst voor rond 1600 in St Joris-ten-Distel (nu Beernem). Vanaf deze 

Aernout Mouton volgden de generaties mekaar snel op, met telkens vele kinderen. Telkens bleef het 

beroep landbouwer, ook "amborger" en "Baljuw van St Joris-ten-Distel".  Maar niet iedere telg kon 

op de ouderlijke hoeve blijven. Toch werd er alsmaar voortgeboerd, zelfs tot heden. De tak waaruit 

onze focus Gaston Mouton voortspruit, verschoof naar Oostkamp, later naar Beernem, waar Petrus 

Mouton (6° generatie na Aernout) "één der disch-meesters" was. De volgende generatie (naar 

Gaston toe) woonde dan weer te Waardamme (nu Oostkamp). Allemaal dezelfde regio … 

 

Daar gebeurt iets heel eigenaardigs. Na de dood van Jozef Mouton te Waardamme, komt ook 

schoonzoon Constant RYCKAERT nog vaak op bezoek bij weduwe Sophia ROETS. Hijzelf is ook uit 

Beernem afkomstig, maar had zich als landbouwer te Dikkebus kunnen vestigen. Ryckaert wil haar 

overtuigen dat de grond zoveel vruchtbaarder en rijker is in de streek rond Ieper. Rond 1860 gaat ze 

met paard en kar en met een paar getrouwen toch maar ginds op prospectie.  Ter staving voor de 

achterban kwam ze  terug thuis met een zakje ( een "vaderlandertje" ) van die goede aarde uit de 

Westhoek. Ze vergewissen zich en uiteindelijk kan ze met zoon Pieter een hofstede pachten die 

afhangt van het Kasteel van Elverdinge, en er ongeveer aanpaalt.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Elverdinge 

 

Zo vertrekt ze definitief naar Elverdinge  met haar vier nog thuis verblijvende kinderen. Zoon Pieter 

Mouton werd hier de boer, maar moest nog even naar eigen streek terug om er een vrouw te kiezen. 

Nog steeds zijn het nakomelingen van Pieter die deze hoeve runnen. 

 

Schoonzoon Constant Ryckaert uit Dikkebus, ook schoonbroer van Pieter, kreeg dus gelijk. Dit wàs 

een goede zaak. De hofstede kon nadien zelfs verworven worden en de gronden aanzienlijk 

uitgebreid. 

 

Zo ook de familie, want Pieter Mouton had er 11 kinderen, onder wie onze focus Gaston Hilaire 

Mouton (9° generatie). De échte Westvlaamse boerenfamilie wast nog steeds verder want heden is 

op dit bedrijf reeds de 11° generatie aan het boeren … 

 

In deze context werd Gaston Hilaire Mouton dus geboren op de hoeve te Elverdinge op 16 mei 1885. 

Hij werd geen landbouwer. Hij was pas de vijfde zoon in lijn bij Pieter. 

 

De twee oudste broers gingen in de buurt gaan boeren, de derde werd vlashandelaar, de vierde en 

de zesde gingen boeren in Conty en in Méricourt (beide aan de Somme = alweer die goede grond), de 

zevende was als landbouwingenieur koloniaal Administrateur Principal in Elisabethville, en de jongste 

zette alweer de ouderlijke hoeve verder … 



 

Gaston ging verder studeren te Leuven en rond 1910 behaalde hij het diploma van Doctor in de 

Natuurwetenschappen. Tot aan de oorlog woont hij te Brussel en is hij werkzaam bij de Botanische 

Tuinen (de Kruidtuin, de Botanique). Deze waren een staatsinstelling geworden in 1870, een toen 

modern bedrijf dat ressorteerde onder het Ministerie van Landbouw. 

 

Hij had er een mooie toekomst in het vooruitzicht, doch W.O. I besliste anders over zijn lot … 

 

In augustus 1914 wordt hij opgeroepen om de Burgerwacht te vervoegen. Waarschijnlijk wordt hier 

de Burgerwacht van Ieper bedoeld. Elverdinge ( in 1921 : 950 inwoners) is immers "slechts" een dorp 

en beschikt niet over een Burgerwacht. Bovendien rentenierden zijn ouders in Ieper op dat ogenblik. 

 

Op 24 oktober 1916 dient hij voor de recruteringscommissie te Watou te verschijnen. Hij wordt 

opgeroepen om deel uit te maken van het Speciale Contingent van 1916. Door de verliezen die het 

Belgisch leger had geleden sinds het uitbreken van de oorlog, zijn onze militiewetten van voor 1914 

niet meer effectief genoeg. In die wetten wordt bepaald dat de mannen tussen 18 en 25 jaar kunnen 

opgeroepen worden. Bovendien is het grootste deel van het nationaal grondgebied bezet en kan dus 

geen beroep meer worden gedaan op deze jonge mannen. Er dienen dus drastische maatregelen te 

worden genomen om het effectief van het leger op een aanvaardbaar niveau te houden. Het 

(nieuwe) koninklijk besluit van 21 juli 1916 bepaalt daarom dat alle mannen die geboren zijn na 30 

juni 1878 en voor 1 januari 1895 dienen te worden opgeroepen. Uiteraard slaat dit enkel op de 

mannen die niet in het bezette deel van België verblijven, namelijk in Frankrijk, in Groot-Brittannië en 

in het kleine onbezette deeltje van België.  

 

Gaston Mouton wordt geschikt bevonden om deel uit te maken van de infanterie. 

 

Hij begint zijn militaire dienst in het Instructiecentrum N° 5 te Auvours (Frankrijk) op 1 februari 1917. 

Hij krijgt het stamnummer 8817. Dankzij de militaire administratie kunnen we een vrij goed beeld 

van hem krijgen. Hij is 1,72 meter en weegt 77 kilogram. Zijn gelaat is ovaal en heeft een rozige teint. 

Hij heeft groene ogen, een eerder ronde kin, een brede en lange neus en 

kastanjebruine haren. Deze trekken vinden we inderdaad terug op de pasfoto 

(zie afbeelding links) die van hem genomen is bij de aanvang van zijn opleiding te 

Auvours. In dit instructiecentrum, dat bestaat uit meerdere centra, wordt hij 

ingedeeld bij de C.I.A.X., de "Centre d'Instruction d'Auxiliaires" of het 

instructiecentrum voor de hulptroepen. Dit waren troepen die niet geschikt 

waren om frontdienst te doen. Zijn leeftijd van 32 jaar zal hier wel bepalend 

geweest zijn. 

 

Vrij vlug, op 22 april 1917, wordt Mouton bevorderd tot korporaal. Gelet op zijn universitaire 

opleiding voor de oorlog is dit niet verwonderlijk. In de daaropvolgende maanden volgt hij ook 

meerdere cursussen : van 22 april tot 16 mei 1917 in de granaatwerpersschool te Fécamp (Frankrijk). 

Van 22 juli tot 10 november 1917 volgt hij opleiding in de C.I.S.O.I. (Centre d’ Instruction des Sous-

Officiers Instructeurs) te Bayeux (Frankrijk). Het is dus duidelijk welke richting zijn militaire carrière 

uitgaat : hij wordt onderofficier-instructeur in een opleidingscentrum van het Belgisch leger in 

Frankrijk. Hij wordt dan ook bevorderd tot sergeant op 6 januari 1918. 



 

Helaas gaat het daarna mis met Gaston Mouton. 

 

Volgens zijn moeder Sophia ROETS (zie hoger), en de mondelinge overlevering, klaagde hij in zijn 

brieven steeds weer over het verkouden zijn en het daaropvolgend ziek zijn door het heen en weer 

sporen in onhebbelijke treinen zonder vensters. 

 

Maar een vaststaand feit is wel dat hij op 8 mei 1918 wordt  opgenomen in het hospitaal te Auvours 

en op 15 juli wordt overgebracht naar het Belgisch Militair Hospitaal te Faverges (Frankrijk, 

departement Haute-Savoie).  

 

De Medische Dienst had in de loop van de oorlog een aantal Belgische hospitalen opgericht in 

Frankrijk voor de tuberculosepatiënten, namelijk : 

 

- te Montpellier (departement Hérault) op 1 mei 1915,  

- te Chambéry (departement Savoie) op 29 januari 1915,  

- te Saint-Jean du Cap Ferrat (departement Alpes Maritimes), in een domein dat nog heeft 

toebehoord aan koning Leopold II, op 15 januari 1916  

- en te Cauvelat (departement Gard) op 6 maart 1916.  

 

Dit laatste hospitaal laat echter te wensen over qua infrastructuur en wordt gesloten op 15 

november 1917. De patiënten van Cauvelat worden overgebracht naar het nieuwe hospitaal te 

FAVERGES dat dezelfde dag operationeel wordt en pas sluit op 10 juli 1919 (ttz. acht maanden na het 

einde van deze wereldoorlog). Dit was een versterkt kasteeldomein dat later was gebruikt als 

katoenfabriek en zijdefabriek, tot in 1914. 

 

In totaal zullen er 324 tuberculosepatiënten worden behandeld te Faverges. 

 

Een van deze patiënten is dus Gaston Mouton. Jammer genoeg is de behandeling niet doeltreffend 

voor hem en hij overlijdt in het hospitaal op 2 november 1918 om 22u45. (ttz. 

negen dagen voor het einde van de oorlog) 

 

Drie dagen later wordt hij te Faverges begraven in graf 12 van het Belgisch 

ereperk. 

 

Notatie :  

- Lieu, complément : Sanatorium militaire belge du château 

- Genre de mort       : Mort des suites de maladie contractée en service 

 

Op de begrafenis op 5 November wordt een lijkrede van 5 Blz. uitgesproken door zijn goede vriend A. 

DESCHUTTER  (titelblad hiervan op afbeelding hiernaast). Hieruit blijkt dat de kolonel van het kamp 

aanwezig was en dat er reeds 38 van hen hier rustten op ditzelfde ereperk  …"in dit hoekje van de 

Cévennes". 

 



We lezen verder dat Gaston zijn humaniora deed aan het college van Ieper voor hij naar Leuven ging 

en ginds een woelig studentenleven leidde. Hij studeerde er af in 1913 en werd toen ambtenaar bij 

het Ministerie van Landbouw te Brussel. Eén maand voor zijn dood waren een broer en een zus 

Gaston nog komen bezoeken in Faverges. Ze waren bedroefd, maar Gaston sprak hen toen nog moed 

in. Ze vertrokken in tranen, maar waren "getroost in de ziel  omdat Gaston zo moedig was en gelaten 

en niet vreesdet". 

 

In 1954 wordt er een nieuwe, Franse militaire begraafplaats (Nécropole Nationale) plechtig geopend 

te LA DOUA, te Villeurbanne (departement Rhône). La Doua was eerder een militair kamp. 

Oorspronkelijk liggen er enkel militairen begraven die overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 

de daarop volgende jaren, tot 1986, worden heel wat graven gehergroepeerd op deze militaire 

begraafplaats. Zo ook de Belgische graven die afkomstig zijn van Faverges. Ze worden tijdens een 

ceremonie op 21 juni 1978 te La Doua bijgezet. (zie afbeelding links, uit de eigen collectie van Rob 

Troubleyn). 

 

Het is hier dat Gaston Mouton sindsdien rust in een graf met een Frans, betonnen kruis maar 

versierd is met een Belgische tricolore kokarde (zie foto). 

 

Na de Eerste Wereldoorlog vinden we nog correspondentie terug omtrent de nalatenschap van 

Gaston Mouton. Aangezien hij ongehuwd is gebleven, zijn zijn ouders de erfgenamen. In eerste 

instantie is dit zijn vader, Pierre (Pieter) Mouton (°Waardamme 30.06.18.40 +Roesbrugge-Haringe 

27.05.1924) die in 1920 (20 november) op de Grote Markt te Roesbrugge woont en er renteniert. Op 

15 september 1925 blijkt deze echter overleden want dan is zijn moeder, Virginie Taveirne 

(°Ruddervoorde 16.04.1851 + Elverdinge 25.07.1938) , de wettelijke erfgename. Zij is op dat ogenblik 

76 jaar, is huishoudster en renteniert in de Elverdingestraat 16 te Ieper-centrum. 

 

Gaston was de broer van mijn grootvader en dit artikel is mijn hommage om mijn grootoom te eren. 

 

Luc Mouton 

 

P.S. : Een speciale dank gaat naar mijn "comrade in arms" Rob Troubleyn, die deze identiteit in vele 

militaire archieven nasloeg. Rob is  ambtshalve "Expert Eerste Wereldoorlog bij het 

Documentatiecentrum Koninklijk LegerMuseum" en LtKol der  Grenadiers. 


