
Aan onze helden - Frank Coene 

Philips Franciscus-Clemens 
 
Soldaat 2e klas 
3e legerafdeling - 4de jagers te voet 
 
Zele 22 juli 1894 
Hoogstade 24 september 1916 
 

 
 
Franciscus-Clementius Philips wordt als 
2de kind en oudste zoon geboren te Zele-
Dijk op 22 juli 1894 in het gezin van 
Ludovicus en Elodia-Rosalia De Man. 
 
Militie 
 
Zoals de nieuwe militiewet van 1913 het 
voorschrijft dient Frans persoonlijk zijn 
legerdienst te vervullen. Uit het 
militieregister blijkt dat hij 1,70 m is en 
dat zijn kennis verder reikt dan lezen en 
schrijven. Van stiel is hij aardewerker. 
 
De goedkeuring gebeurde in de loop van 
de 1ste semester van het jaar. Het actief 
in dienst treden was voorzien op 15 
september 1914. 
 
 

 
 

1914 
 
Frans wordt ingedeeld bij de 4de jagers te 
voet. Zijn regiment bevindt zich op dat 
ogenblik te Kontich, maar gezien het 
gebrek van aan opleiding wordt hij 
doorgestuurd naar het opleidingscentrum 
"C.I. nr. 4" te Caen.  
 
Op 25 februari 1915 is hij één van de 
nieuwe 900 rekruten die naar de Panne 
worden gestuurd. Hier wordt hij 
ingedeeld in het 3de bataljon, 1ste 
compagnie. Hij wordt volgens een 
beurtrol (wacht, piket, halve rust en rust) 
ingezet in de ondersectoren 
Oudstuyvekenskerke en Vicogne. Op 21 
oktober 1915 wordt hij opgenomen in het 
hospitaal maar keert op 1 november 
reeds naar zijn eenheid terug. 
 
Volgens zijn legerdossier kan hij tussen 4 
april en 12 april 1916 van een 
verlofperiode genieten. Vanaf 6 
september bevindt zijn eenheid zich in de 
sector Diksmuide, meer bepaald in de 
ondersector 3 tussen de brug van 
Diksmuide en kilometerpaal 17 aan de 
ijzer. 
 
In deze gevaarlijke sector wordt hij op 24 
september 1916 in de omgeving van de 
dijk van de IJzer te Kaaskerke tweemaal 
door een kogel verwond. Hij wordt door 
brancardiers geëvacueerd naar het 
Belgisch Veld Hospitaal De Clep te 
Hoogstade. Ondanks de nodige zorgen 
overlijdt hij rond 3 uur in de namiddag. 
Volgens het doktersattest wordt hij 
begraven te Hoogstade, graf nr. 555. 
 
Reeds in 1917 met het Koninklijk Besluit 
van 15 september ontvangt hij postuum 
de medailles "Ridder in de orde van 
Leopold II" en het "Oorlogskruis". 
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Op zijn graf op de Belgische Militaire 
Begraafplaats te Hoogstade worden nog 
de symbolen van de IJzermedaille, de 
Overwinningsmedaille en de herinnerings-
medaille aangebracht. 
 
Op 27 april 1921 werd aan Franciscus-
Clemens Philips wegens zijn inzet aan het 
Belgisch front nog 2 frontstrepen 
toegekend. 
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