
Cordie Victor Alphonse 

Eretekens 

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens: 

5 frontstrepen 

het Oorlogskruis  

de Medaille van de Yzer 

Ridder in de Orde van Leopold II 

Levensloop 

Victor Alphonse Cordie werd in Veulen geboren op 21 juli 1887 als zesde kind van het echtpaar 

Henri Cordie en Maria Lucia Moers. Zijn oudere broer Pierre Jean Cordie diende eveneens in het 

leger tijdens de oorlog. 

Van beroep was Victor onderwijzer. Op 21 oktober 1911 trouwde hij met Maria Julia Antoinette 

Coune. Al voor de oorlog kregen zij twee kinderen. 

Na de oorlog kreeg het echtpaar nog drie kinderen zodat zij in totaal vijf kinderen hadden waarvan 

er nog één in leven is, hun zoon Felix, geboren op 24 april 1925 in Veulen. 

Victor Alphonse Cordie overleed in Hasselt op 1 augustus 1960. 

 

Militair overzicht 

Hij was van de klas 1907. Op 1 augustus 1914 werd hij gemobiliseerd als verpleger. Van 3 augustus 1914 tot 15 augustus 1914 

diende hij als verpleger in het Fort van Loncin. Op 15 augustus 1914 werd hij gewond bij de explosie van het fort. Hij ging echter 

op eigen kracht naar huis en werd verpleegd door dokter Ingebos van Engelmanshoven. Na zijn genezing trok hij met de fiets 

naar het Kamp van Beverlo om zijn dienst weer op te nemen. Van 7 september 1914 tot 1 november 1914 was hij weer in dienst 

als brancardier te Waarloos; vervolgens van 1 november 1914 tot 24 november 1914 in het Fort de Liège; dan van 24 november 

1914 tot 5 maart 1915 als brancardier in het 'Hôpital de Passage' in Calais en verder van 5 maart 1915 tot 27 mei 1915 in het de-

pot der Genie te Brêmes-lez-Ardres. De rest van de oorlog, van 27 mei 1915 tot 31 januari 1919 was hij verpleger in het 'Hôpital 

militaire Belge' in Calais. 


