
Vandevelde Henri Pierre Hubert 

Eretekens 

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens: 

1 frontstreep 

de Overwinningsmedaille 14-18 

de Herinneringsmedaille 14-18 

Levensloop 

Hubert werd geboren in Rukkelingen op 23 januari 1881 als twee-

de kind van acht van Robert Vandevelde en Marie Raemakers.  

Hij  huwde in Rukkelingen op 23 juli 1919 met Rozalie Joris. Het 

huwelijk bleef kinderloos.  

Hubert overleed in Rukkelingen op 22 november 1957. 

Militair overzicht 

Hij was van Klas 1901 en vervoegde dat jaar dan ook het 14de Linieregiment. Op 2 april 1902 werd hij bevorderd tot korporaal. Bij 

de mobilisatie, op 1 augustus 1914, vervoegde hij opnieuw het 14de Linieregiment in Boncelles en op 24 augustus 1914 werd hij 

bevorderd tot sergeant. Na de val van de Forten van Luik werd hij gekazerneerd op de linkeroever in Antwerpen en stak hij op 9 

oktober 1914 met het ganse bataljon, onder leiding van Majoor Haneuse, in Putte de grens met Nederland over. Hij werd geïnter-

neerd in Assen. Op 1 februari 1915 verhuisde hij naar Oldebroek en op 24 mei 1916 naar Groningen waar hij bleef tot 31 decem-

ber 1918. 

Verhaal van gevangenneming door Henri zelf geschre-

ven: 

We waren op wacht voor het plein van Wilrijk tegenover 

de Kazerne toen de Duitsers de stad beschoten. Toen 

hebben we orders gekregen om terug te trekken en heb-

ben onze oversten gevolgd tot aan de poort. In het park 

van Lillo hebben we weer stellingen ingenomen en zijn 

vooruit getrokken tot aan het Fort. Al onze oversten wa-

ren met ons en vermits er geen brug lag over de Schelde 

hebben wij het leger niet kunnen vervoegen. We zijn dus 

verplicht geweest om ons over te geven aan de vijand. 

We zijn de grens overgestoken in Putte op 10/10/1914 en 

werden geïnterneerd in Assen, op 1/02/1915 werden we 

verhuisd naar Oldebroeck en op 24/05/1916 naar Gro-

ningen. We werden gerepatrieerd op 31/12/1918. 

                                                                                                                     

Vandevelde Henri 


