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“Belgian War Dead Register” 

 

In Het Nieuwsblad van 1 oktober 2015 werd verwezen naar een nieuwe website : www.wardeadregister.be    

 

      

 

Willem Segers van het Instituut voor Veteranen maakte er een heel werk van – een titanenwerk zoals hij zelf zegt - om alle info 

te verzamelen van die soldaten die in WO I sneuvelden voor het vaderland…. 

 

Deze website mag een aanvulling zijn op een andere site www.bel-memorial.org/all_names/mas.php. Deze site - 

zoals ze zelf vermelden -  beoogt een bescheiden hulde te brengen aan al degenen die gestorven zijn bij de 

gewapende conflicten waarin België was verwikkeld.  Tevens verwijst deze site ook naar een monument – met foto -  

waar de gesneuvelde eventueel op vermeld kan staan.   

Op beide hogervermelde websites zijn dan ook onze drie gesneuvelde militaire dorpsgenoten van WO I vermeld :  

 Evrardus Loddewyckx, Meensel, sneuvelde in Ermeton-sur-Biert, in de buurt van Namen. Hij was 29 jaar. De 

gedenksteen en het doodsprentje vermelden dezelfde data. De uitvaartmis was op 9 september 1915. 

 

 Alfons Mathues, Meensel, verloor het leven in Ougrée, langs de Maas, in de buurt van Luik; vermoedelijk al op 5 

of 6 augustus. Hij is zo al heel vroeg in de ‘Groote Oorlog’ gesneuveld. Hij werd bijna 25 jaar.  De uitvaartmis 

werd gehouden op 19 april 1915. Zijn naam is ook vermeld op het herdenkingsmonument in Ougrée.  

 

 Judocus Puttevils, Kiezegem, viel op 12 augiustus 1914 te Halen, tijdens ‘de Slag van de Zilveren Helmen’. Hij 

was net geen 22 jaar oud. Zijn naam is ook gebeiteld op het ‘Monument au 4
ème

 Régiment de Lanciers’ in Spa. 

 

 Op www.meensel-kiezegem.be is dan ook een pagina aan hen gewijd. 

  

http://www.wardeadregister.be/
http://www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
http://www.meensel-kiezegem.be/
http://www.meensel-kiezegem.be/images/wo_i_in_m-k_de_3_gesneuvelde_soldaten_ii.pdf
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Willem Segers maakte ook dankbaar gebruik van de fichebak van de Dienst Oorlogsgraven. Deze fiche werd 

opgesteld als een soldaat sneuvelde : datum, doodsoorzaak en plaats werden erop vermeld.  

Voor twee van onze dorpsgenoten is deze fiche hier dan ook terug te vinden. Voor het inkijken van de volledige fiche, surf  

naar de vermelde website…  

 

      

 

 

 

 

 

Bronnen :  

 Het Nieuwsblad 

 www.wardeadregister.be    

 www.bel-memorial.org 

 www.meensel-kiezegem.be  
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