
De weggevoerde dwangarbeiders  
uit de Eerste Wereldoorlog 

De 7 weggevoerde Hulstenaren die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten

Vanaf oktober 1916 werden in het Kortrijkse 
jongemannen verplicht om zich aan te melden 
in de König-Wilhelm-Kaserne aan de Minister 

Vanden Peereboomlaan in Kortrijk. Zo ook 63 Hulste-
naren. Ze werden in Zivielarbeiter-Batallionen inge-
deeld en in goederenwagons weggevoerd naar plaatsen 
achter de frontlinie om in erbarmelijke omstandigheden 
als dwangarbeider allerhande zwaar werk uit te voeren. 
Zeven Hulstenaars kwamen daarbij om. Door ziekte 
veroorzaakt de slechte leefomstandigheden of door het 
fysieke geweld die ze moesten ondergaan.

De König-Wilhelm-Kaserne aan de Minister Vanden Peereboom-
laan in Kortrijk. Het gebouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vernield. 

Zij die het niet overleefden:
 
Ampe Maurice 
° Hulste 5 februari 1892  
† Hulste 15 juni 1918 - 26 jaar
 Hij was het zevende kind van tien uit het gezin 
van Alphons en Ludovica Devoldere. Het gezin woonde 
in de Muizelstraat 97. Zijn moeder was herbergierster 
van het café De Meirlaan. Maurice was net als zijn va-
der zwingelaar. Een jongere broer (Aloys (°8 november 
1892) werd ook weggevoerd. Hij overleefde het wel. 
 Maurice verliet Hulste als opgeëiste op 31 ok-
tober 1916, samen met Adolf Staelens. Na een verblijf 
van 5 maanden in Barisis verhuisden ze samen naar 
Toulis. Maurice werd daar na 4 maanden ziek en men 
stuurde hem naar het hospitaal van Effry. Vermoedelijk 
was er voor hem maar weinig hoop op genezing want na 
1 maand en 10 dagen lieten de Duitsers de uitgeputte 
Hulstenaar huiswaarts keren. Bij zijn thuiskomst op 10 
september 1917 werd onmiddellijk dokter Honoré Vle-
gels erbij gehaald. Er kon echter geen hulp meer baten. 
De 26-jarige Zivilarbeiter overleed thuis in de Muizel-
straat op 15 juni 1918.

Devolder René
° Hulste 7 oktober 1899 
† Effry 23 april 1917 - 17 jaar
 René was het tweede kind van 6 uit het gezin 
van Fernandus en Octavia Debrouwere. Het gezin 
woonde in de Klein Harelbekestraat. Ook zijn één jaar 
oudere broer Remi werd opgeëist maar overleefde de 
kampen. René stierf in het lazaret van Effry.



ten in die streek. De Fransen, onder bevel van Generaal 
Nivelle, waren in april 1917 een hevig offensief gestart 
tussen Soissons en Reims.
In februari waren al vijf Zivilarbeiter terug thuiss geko-
men. Het dorp stond toen in rep en roer. Toen het bericht 
kwam dat Victor Remmerie op 26 februari in Barisis van 
ontbering en ziekte overleden was, sloeg de stemming om. 
De dorpelingen hadden nu gehoord in welke onmenselijke 
omstandigheden hun vaders en zonen er werden tewerk-
gesteld. De dagtaak begon om 6 uur en duurde tot 18 
uur. Het middageten bestond uit een stuk brood met wat 
waterige erwtensoep. ‘s Avonds kreeg men nog een stuk 
brood met wat bruin sop dat voor koffie moest doorgaan. 
De dagtaak beston meestal uit stenen houwen, spoorlijnen 
aanleggen en hout zagen.

Staelens Adolf
° Ardooie 8 maart 1896
† Hulste 2 mei 1918 - 22 jaar
 Adolf was de oudste uit het gezin van Odo en 
Maria Demeyere. Hij had nog een zus Emma en een 
jongere broer Benignus. Zijn ouderlijke thuis was in de 
Kapelstraat 57, in café De Kapelle. Hij was net als zijn 
vader handelaar in pluimvee.  
 Adolf moest Hulste onder Duitse dwang verla-
ten op 31 oktober 1916. Hij verbleef eerst 5 maanden 
in Barisis, vervolgens 4 maanden in Toulis en daarna 
14 maanden in Chalandry. Op 9 september 1917 
kwam hij volledig verzwakt naar Hulste terug. De 
20-jarige weggevoerde bleef bedlegerig en stierf in zijn 
ouderlijk huis op 2 mei 1918. Zijn drie jaar jongere 
broer werd ook weggevoerd; op 30 mei 1917 maar kon 
op 26 september van hetzelfde jaar al terugkeren naar 
Hulste.

Vandeburie Odo
° Hulste 12 maart 1895 
† Pierremande 29 oktober 1917 
 Odo was het derde kind van elf uit het gezin 
van Carel en Amelie Dejaegher. Zijn ouderlijke thuis 
was in de Blauwhuisstraat 71 (foto). Zoals zovelen was 
zijn vader zwingelaar en hoevewerker. Zijn moeder 
kantwerkster. Zij stierf toen ze 43 was in het kraambed 
van haar elfde kind Alice op 7 december 1910. Zijn 
oudste broer Alphons was soldaat in de Eerste Wereld-
oorlog (klasse 1913).
 Odo overleed in het kamp te Pierremande (30 
km ten westen van Laon). Hij zou er doodgeslagen 
zijn. 

Remmerie Leon 
° Hulste 18 mei 1897 
† Chalandry 29 mei 1917 - 20 jaar 
 Leon staat ingeschreven in het bevolkingsregis-
ter als Remmerie Raymundus Remigius. 
Hij was het zesde kind van twaalf uit het gezin van 
wever Carolus en kantwerkster Maria Romania Ampe. 
Zijn oudere broer Henricus (°1889) was ook zivilarbei-
ter.  
Leon overleed op 31 april 1917 te Chalendry. Op het 
bidprentje van de oorlogsslachtoffers te Hulste staat als 
overlijdensdatum 29 mei 1917 vermeld.

Guillemin Remi
° Hulste 30 maart 1896
† Effry 13 april 1917 - 21 jaar
 Remi was het vierde kind van negen uit het 
gezin van Aloysius en Emma Debaveye. Het gezin 
woonde op het ogenblik van zijn opeising (31 oktober 
1916) op de Potteriehoek. Zijn oudste broer Renatus 
was soldaat, klasse 1909, en overleefde Wereldoorlog I.
 Wie eens in het lazaret van Effry geraakte was 
ten dode opgeschreven. Daar was een groot hospitaal. 
Eén van de vele hemelpoorten waar heel wat civielar-
beiders stierven aan ontbering, honger, ziekte of folte-
ring. Ze werden begraven op een stukje grond dichtbij 
het hospitaal. Aan het einde van de oorlog telde de 
begraafplaats 229 civielarbeiders uit Frankrijk, België, 
Rusland en Roemenië. Remi alsook René Devolder 
stierven er. 
Remi Guillemin is de enige die stierf als weggevoerde 
waarvan geen foto bestaat.

Remmerie Victor
° Hulste  1 april 1883 
† Barisis 26 februari 1917 - 33 jaar 
 Victor was de oudste van 3 kinderen van kant-
werkster Julia Remmerie. Alle drie de kinderen, Victor, 
Alouis (°1885) en Amelia (°1887) waren ‘onwettig’.  In 
1895 trouwt Julia met de 16 jaar jongere zwingelaar/
hoevewerker Adolf Debonnez. Vanaf 1911 wonen ze in 
de Muizelstraat middelste tussen 103-105. 
 Victor stierf op 26 februari 1917 te Barisis van 
honger en ontbering. 
 (1) In den andere oorloge ... 1914-1918 Harel-
beke Bavikhove Hulste door Philip Vannieuwenhuyze ism 
Heemkundige Kring vd Roede van Harelbeke 2008 druk-
kerij Groeninge Kortijk p.223  
63 Zivilarbeiter werden eind oktober 1916 naar de streek 
van Laon gestuurd om er voor de Duitsers te werken. In 
1917 vonden er 59 de weg naar huis terug. Deze terug-
keer had voornamelijk te maken met de oorlogsactivitei-


