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Cornelis Clemens 
 
Soldaat 2de klas v.m.p. 
1e legerafdeling - 3de linieregiment 
 
Zele 21 september 1868 
Saint-Pair-sur-Mer (F) 3 mei 1915 
 

 
 
Clement Saeys wordt geboren op 21 
september 1868 als onwettig kind van de 
weduwe Maria-Josepha Saeys. Door haar 
huwelijk op 22 augustus 1874 te Zele met 
de 38-jarige stoelenvlechter Judocus-
Carolis Cornelis wordt Clemens 
aangenomen. Vanaf nu gaat de 6-jarige 
knaap als Clement Cornelis door het 
leven. Zijn halfbroers en -zussen dragen 
de familienaam Copejans. 
 
Militie 
 
In 1888 wordt Clemens 20 jaar en zoals 
gebruikelijk schrijft hij zich in het 
militieregisters. Hij loot zich vrij. Op 12 
februari 1893 besluit hij zich op te geven 
als vrijwilliger met premie. Hij wordt 
goed bevonden en wordt ingelijfd bij het 
3de linieregiment, 3de bataljon, 2de 
compagnie. Hij ontvangt het stamboek-
nummer 103/46347. 
 
Net voor het uitbreken van de oorlog, op 
15 juni, overlijdt zijn moeder. Is dat zijn 
beslissing om zich opnieuw als 46-jarige 
als vrijwilliger op te geven? 
 
1914 
 
Clemens Cornelis biedt zich op 1 augustus 
aan bij zijn regiment te Oostende. Het 
regiment wordt per spoor overgebracht 
naar Tienen en neemt er onmiddellijk 
hun positie achter de Gete in. Op 22 
augustus bevindt het 3de linieregiment 
zich te Grimde. Zij verliest die dag 45% 
van haar manschappen. 
 
Bij de 1ste uitval uit Antwerpen (24 t/m 
26 augustus 1914) is Clemens actief in de 
regio Zemst-Weerde-Elewijt. De 1ste 
legerdivisie herovert op 25 augustus de 
gemeente Zemst en Weerde. De pogingen 
om Elewijt in te palmen mislukken de dag 
nadien. 

Op 9 september is Clemens in zijn 
geboortestreek. De 1ste legerafdeling 
bezet opnieuw Dendermonde. Eén 
Bataljon blijft te Dendermonde achter. 
De rest wordt ingezet in de streek van 
Walem - Sint-Katelijne-Waver om op 11 
september over te gaan tot een aanval 
tussen de Zenne en het kanaal Mechelen-
Leuven. Het is de bedoeling om de dag 
nadien op te rukken tot Kampenhout. 
 
Op 27 september wordt de 1ste 
legerafdeling, die een vooruitgeschoven 
zone bezet ten zuiden van Mechelen, 
teruggedrongen. Haar opdracht is gericht 
op de zone tussen Heindonk en het fort 
van Sint-Katelijne-Waver. Op 30 
september moet de 1ste legerafdeling 
wijken onder hevig Duits 
artilleriegeschut en positioneert zij zich 
te noorden van de Nete. Op 1 en 2 
oktober is er een vruchteloze poging om 
het verloren terrein tussen de forten 
opnieuw te veroveren. 
 
In de nacht van 6 op 7 oktober trekken 
de manschappen van de 1ste legerafdeling 
via een brug over de Schelde te Burcht 
terug. Op 8 oktober sporen ze van Sint-
Niklaas naar haar garnizoenstad 
Oostende om de nieuwe bevoorradings-
basis te bewaken. 
 
De 1ste legerafdeling wordt vervolgens 
tussen kilometerpaal 4 en 10, in de bocht 
van Tervate ingezet. Zij verdedigt het 
bruggenhoofd te Schoorbakke en de 
voorpost te Schore. 
 
Op 18 oktober wordt uiteindelijk Schore 
onder Duitse druk opgegeven. De dag 
nadien wordt de Tervatebrug 
opgeblazen. Ondanks het geweldige 
artillerievuur op Schoorbakke slaagt het 
3de linie er in om op 21 oktober een 
Duitse aanval af te slaan. De dag nadien 
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dringt de vijand de bocht van Tervate 
binnen. Het bruggenhoofd te Schoorbakke 
wordt op 23 oktober opgegeven en de 
brug wordt opgeblazen. Drie dagen later 
wordt de Belgische verdedigingslinie 
verlegd naar de spoorlijn Diksmuide-
Nieuwpoort. Op 30 oktober wordt de 
IJzervlakte onder water gezet. De Heilige 
Wacht kan beginnen. 
 
Op 8 december 1914 wordt Clemens ziek 
achter de IJzer. Hij wordt ter plaatse 
verzorgd. Pas op 11 maart 1915 besluit de 
behandelende dokter om hem te laten 
overbrengen naar een herstellingsoord of 
Depôt de Convalexants te Saint-Pair-sur-
Mer in het Franse depar-tement Manche. 
Daar overlijdt hij op 3 mei 1915 aan zijn 
ziekte om 5u45 's morgens. Op 5 mei 
wordt de 47-jarige, ongehuwde Zelenaar 
begraven te Saint-Pair, ongeveer op 4 km 
van Granville en 570 km van zijn 
geboortedorp. 
 

 
 
Op zijn gedachtenisprentje staat ten 
onrechte dat in een hospitaal is 
gestorven. Het was weldegelijk een 
"convalo". 
 
Oorspronkelijke begraafplaats: Saint-Pair-
sur-Mer, Manche, FR. Sinds 1983 begraven 

in de (Franse) "Nécropole nationale" van 
Sainte-Anne-d'Auray, Morbihan, FR, graf 
B/3/8 
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