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BRCIEDER.LTEFDE
EDWÀRD EN FRÀNS VÀN RÀEMDONCK

Heel Temsche was in rep en roer... En de menscherr

keken bedrukt, Geen wonder ook! Duitschiand had',t
kleine .België den oorlog verklaard en zijn soldaten ston-
cen reeds in ons land. Te Tèmsche kwamen vele treinen
voorbij, di.e onze eigen krijgers ter bestemming voerden.
En de menschen hoopæn zich aan het station op, en

keken naar de landverdedigers. Ze bemoedigden hen en

gaven hun brood, vleesch, kaas, chocolade, tabak; siga-
ren, sigaretten en al zoo meer."

Edward, Frans en Esther, lcinderen van brouwer
Van Raem{onck, brachten kannen bier aan. Het was
w-àrm weer, en dat wekte dorst.

Et vertrokken vele Temschenaars en men aanschouw-
cie droevige tooneelen... Het was vooral pijnlijk, om te
zien, hoe vaders afscheid namen van vrouw en kinderen.
Zau vader ooit terugkeeren? Die vraag re€s op. Oorlog
was zoo wreed.

Edrvard Van Raemdonck kreeg de tranen in de oogen.
Hij voelde zoo'n medelijden met die vaders, moeders ec

kinderen.



* Als wij, jongeren, soldaar werden, dan konden c.tc

getrouwden in hun gezin blijveî, zoo dacht hij. Wi.j
rnoeten ons aanmelden. De Koning v(aagt vrijwilligers,
om het land te verdedigen.

Hij sprak er over met zijn broeder Frans...

- 
Ge hebr gelijk, zei deze. Ik ga mee... We zullen

thuis vragen of we mogen dienen!
Met dat besluit begaven ze zich naar de ouders.

- 
Gij sold3at worden i riep moeder uit. Gij zijt. veel

te jong.
Frans was pas zeventien en Edward achttien jaar.

- 
Moeder, wij zijn kloek en gezond, pleirte V/ard.

En als veel jongeren vertrekken, zullen de gerrouwdr
soldaten mogen weerkeeren. Wij moeten voor niemanrl
zorgen en kunnen thuis gemist worden. Ik durf hier
niet blijven rondloopen...

Zoo sprak de zoon. En ook Frans deed zijn best, om
rnoeder te overhalen.

- 
De jongens _hebben gelijk! riep vader uit. Van mi j

mogen ze gaan,
Eindelijk gaf moeder ook toe. 't Was een zwaar offer
Mijnheer Van Raemdonck begaf zich met zijn zonet,

naar 't gemeentehuis. Zonder zijn toestemming' konden
de jongens geen verbintenis sluiten. Vader moesr voor
hen teekenen" Fn hij deed het. Maar zijn oogen werden
vochtig. Er ging ook zooveel door zijn hart. Trvee zenen
stond hij af voor het land. Zauden ze ooit weer rhuis
terug keeren?...

Ja, 't was een heel besluit. Edward en Frans gevoelden

4
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zich echter tevreden. Ze vertelden het nieuws aan fami_
iieleden en vrienden. Meer jonge lieden namen dienst.
En zoo eindigde die roerige Maandag, 3 Augustus l9l4

Het gezin Van Raemdonck bewoonde een groot hui,;.
Er waren twee dochters, Maria en Esther en vier zoîen.
Fr11s en Edward, die we reeds kennen en dan nog Ernes:
en Willy. Ze beminden elkander innig. Het was hun allerr
zoo goed bij vader en moeder. Hoe dikwijls noodigde
men familie.--den en kennissen. En dan werd er luJtig
gek.out en gelachen, ook r:eel muziek gemaakt un gruonl
gen. En hqe leutig vierde men den naamdag der ouders.
Kersrfeest en Oud- en Nieuwjaar.

Maar nu zou er in dat goed gezin een groote leegtc
komen! Edward en Frans gingen heen! En nog wel
tcn oorlog. lWat kon alles spoedig veranderenl

Edward werkte bij vader in de bror.rwerij en rvas een
flinke hulp. Frans studeerde, om na de vacantie naar dr
hoogeschool te gaan... Edward was een stevige gasr. Hij
kon zware lasten optillen ed ferm de handen uit <le
mouwen steken.., Frans was zwakker.,. En men noemdc
hem wel eens een droomer. Hij wandelde gaarne alleen
langs de Scheldedijken en dan mijmerde hij over boeken
cn gedichten, Hij. las gaarne verzen: ook had hij lief de
voor de natuur. Maar nu zov eefl ander leven aanbreken.

't'Werd Dinsdag. Om half elf vertrokken Edward e.t
Frans Van Raemdonck raaar Sint-Niklaas, waar vrijwil-
ligers uitgerust werden. Àndere jongelingen gingen mec.
En allen spraken over den oorlog en het leger.

's Namiddags kwamen de vrijwilligers rerug te Tem-

6

sche. Ze stak€n allen in een uniform. Edward en Frans
Iiepen naar huis. Ze wilden zich aan vader en rlo€dt?r
foonen. Eenige uren nog mochten ze in hun woonplaats
vertoeven. Gauw goeden daggaan zeggen bij familieleden
en vrienden. Dan de laatste oogenblikken thuis. Te vlug
sloeg het uur van afscheid. Ransel op den rug, 't geweer

klaar ...En nu, rdoeder vaârwel zeggen... O, wat voelde*r
de zonen het, hoe diep ze haar bemindenl Die omhelzing,
die kussen... die tranen. $/ant 't is vreeselijk ten oorlog
vertrekken... Misschien gingeù de kinderen voor altijd
heen. << Ward... Sooi >>'..

Frans of Fransooi werd altijd Sooi genoemd.
De namen klonken door de snikken heen... Moeder

wilde haar lievelingen omkneld houden. Maar 't was ti.id
nu, hoog tijd...

De jongens vertrokken. Ze flloesten zich niet. schamen

over hun tranen. Ieder mocht die zien'..
Vader ging mee naar het statio11. Er waren wel dertig

vrijwilligers. Het r'olk hoopte samen en juichte de seld;.-
ten toe. Men verdrong zich aan de rijtuigen... O, die

laatste oogenblikken !

Maar de trein reed heen". Vader Van Raemdonck
keerde huiswaarts...

:k**

E-r kwam tijding. Edrvard en Frans bevonden zich te
Mechelen. Daar moesten ze zich oefenen. Ze waren tnge-
kwartierd in het Kollege. Een neef, Clement De Lands-
heer en Esther gingen, hen daar bezoeken. Ook vader

bcgaf nch twge rnaal naar Meeheteq çn moede( eenmaal:.
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Maar veertien dagen later stonden Frans en Edward
eensklaps voor hun ouders. De vrijwilligers moesten van
Mechelen naar Gent. En de broeders konden voor een

nachtje naar huis... Wat werd er veel bçsproken! De
knapen bcmoedigden hun ouders. Ze waren tevreden,

dienst genomen te hebben, verklaarden ze,

De vrijwilligers begaven zich thans naar Gent, waar
ze patroeljeerden. Vervolgens van Gent naar Brugge
Ln deze stad moesten ze Duitsche krijgsgevangenen be-

waken.
Edward en Frans wa(en in hetzelfde regiment, h:t

derde voetvolk. Hoe gelukkig vcnden ze het, samen te

zijn... De sterke Edu'ard kon dikvri.jls zijn broer helpen.
Bij lange marschen droeg hij heele einden zijn ransel.

En hij bewees hem allerlei diensten.
Moeder wilde hare kinderen nog eens zien. En ze

reisde naar Brugge. Dat was in die dagen een lastig:
tocht. Toch geraakte ze er. Maar waar zau ze haar
zoneî vinden? Na lang zoeken en veel vragen ontdekte
zehen. Edward en Frans waren aan den poederrnolen...
\ffelk een heerlijke verrassing, dit bezoek! De tijd vloog
te gaùw om. Maar mcrgen zouden ze 3lkaar weer onf '

moeten. En dat gebeurde ook, maar stechts even. want
de soldaten moestcn heen.

Mevrouw Van Raemdonck volgde met den blik haar
kinderen. Een floers van tranen kwam voor haar oogen...

De moeder stond lang op dezelfde plaats.". Ze hadhaar
zonen v-oor het laatst gezien.., 7-e keede naat Temsche

terug.

I

:f ii t:

lidward en Franb \4/aren nog niet in den slag geweest

De - strijd woedde eerst bij Luik, Thienen' Leuven,

Àarschot, clan om Àntwerpen' De Duitschers vorderdert.

cndanks den heldhaftigen weerstand van onze soldaten.

I{et Belgisch leger was dapper maar klein. Ântwerpen
viel... De Duitschers werden ook baas te Temschc en

(ian te Gent en te Br:ugge en aan de kust.

Vader en moeder vroegen in onrust waar hun kinC:.'r
zouden zijn--- Pas een heelen tijd later kwam er bericht.

Ze ontvingen dezen brief :

Oye, 23 October, 1914.

Beminde Familie,
Ge hebt zeekr al lang angstig gewacht Raar een weinrg

nieuws van ons.

V/ij zijn nog niet dood... Toen rvij verleden week te

Lisseweghe bij Erugge door de Duitschers ve(rast wer'
den, zijn \r'e te voet.naar Oostende gegaan, met achter

ons het kanongebulder en boven ons een Duitsch vlie!-
tuig, dat ons volgde tot in Oosterrde. Op den weg zag

\tet zwart van vluchtelingen uit Brugge waar tusschen

de Belgische soldaten liepen. Van tijd tot tijd kwam
ons een auto voorbij,, waaruit eene stem ons toeriep,

in het Fransclr: << Haast u naar de zeestatie van Oostende'

anders wordt ge gevangen genomen! >> Ge ziet, 't spande

er nog al. Te Oostende vertrok de laatste boot juisr
voor onze neus. 'Wat te doen? Geen boot meer. Zonder
moed te verliezen liepen we Oostende af, om een. tram
te vinden, die in de richting van Duinkerke vertrok.
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Op den duur vonden we er een... maar geen plaats
heêr. Dan zijn wij van boven op de wagons geklom-
trlen ên zoo 's nachts.naar Nieuwpoort gereden. Van daai:

te voet naar De Panne en van De Panne ook te voe:
naar Duinkerke. Hier werden.we ingescheept. Over z€e

voeren we heen. We lagen twee dagen v66r Calais en

êén dag v66r Boulogne. V/e hebben dus al veel gereisd.
'k Zal later meer schrijven, want nu heb ik geen tijd.
Hoe steltge't allen? Ik hoop het beste. Met ons is alles

goed. Ik laat u een vast adres wetcn, zoo gauw mogelijk.
. De groeten aan allen, aan mijnheer Kramer en familie.
en al de kennissen. Ik weet veel nieuws van onze

'rrienden. We zullen kunnen vertellen.
. Vele kussen van

Frans en Edward
Leve België!

Tot later!
Soms schreef Frans, soms V/ard, maar elke brief was

door beide broeders onderteekend.
We hoorden dus uit dit schrijven, dat ze van West-

Vlaanderen naar Noord-Frankrijk waren getrokken.
Maar weldra keerden ze in't eigen land weer. Ze lagen ti
S/ulpen. Àan den lJzer woedde de slag.-Uit die dagen

weten we niets van Frans en Edward. Op 24 Decem-
ber schreven ze uit Veurne:

Zeer Bemtnde Ouders,

Eerst en vooral wensclr ik u een gelukkig en vroo-
lijk Kerstfeest en aan Marna een gelukkigen verjaardag!

rU

't Is jammer, dat wij den scho-onen KErstavond niet

,r..t'l"tten doorbre-ngen' gelijk we op andere jaren

deden; maar 't is hier heei wat anders:- een- heele'r

J"g g.fo-bardeer en geweervuur 
- 
van beide kanten'

ili".",o.t, gevoglt men' dat deze dag iets anders mee-

brengt dan een gewone dag' 't Is bij de soldaten ooii

<< Kerstboom >>, om zoo rc zeggeî; beter eten en wac

snoeperij hebben we vandaag.gekregen' $/-e stonden van-

ochtend op gewonen tijd uit ons strooien bed op' Om

7 uur kregen we onze koffie en 4 stukjes suiker met een

half brood van tien dagen oud' Dezen.noen hadden'We

worst met Patatten' OÀ vier uu( lr'as het uitdeeling van

chocolade en we tt"gttt ieder twee- stukken' Om vijf

uur kregen we rijstpalp en 't was lekkere zulle! 'k Hetr

erweltweegrootegametrlenvanopgegeten.Danzijn
rlij uitgega",, tt' "u"zitten 

wè te Veurne' waar ik de

g;i;g;"Ëfr te baat neem' om dezen brief te schrijven'

iltig." krijgen we nog een pak chocolade per man'

een stuk kaas en confiturin' Als rve dezen avond in ons

kwartier komen, zullen we n'iet veel slapen' geioof ik'

want e( zal gezongen worden' Ge ziet wel' dat we in al

onze ellend e nog plezier kunnen maken'

En morgen avond trekken we weer îaar ofize loopgra-

ven voor een dag of vier en dan in rust voor een heelen

tijd >. _- n
Op den avond van Kerstda g zateî Frans en Edwarcl

dus in de looPgraven'

Wat zullen '" 
lr-in huis gedacht hebben' En aan heel

r.,o,.l,..Indengeestzag€nzijdenhoogenzwârento.
il



ren. En de Wilfordbooten, die naar en van Antwerpen
vo€ren en 's zomers zooveel plezierreizigers naa( Temsche
brachten. Zeker mijmerden zij over Sint-Arnelberga err

den ommegang. Want ze kenden 't oude verhaal. Bijna
twaalf honderd jaar geleden nloesr Àmeiberga, een edele
jonkvrouw, vluchten voor Karel Martel. Zi.i kwam aan
de Schelde... Er was geen brug, ook geen baotje... Ze
zou in de handen van haar vijand vallen. Maar daar
verschijnt een reusachtige visch, een steur, die den bree-
den rug uit het water verheft. Àrnelberga stapr op den
visch, die haar veilig over den stroom brengt. Amelberga
is gered!

Zij bleef aan den overkant wo.nen en leefde zeet
godvruchtig in een bosch. Ze boawde er een kerk,
rvaarrond Temsche ontstond. De heidensche menschen iir
't rond werden Christenen. En nog elk jaar maakt eeu

groote menigte den omrnegang mee, vier uur ver, al
zingende het oude lied van Sinte Àmelberga.

Dachten Frans en Edwar.d op di,r Kerstfeest aan den

Winter te Temsche, als er schaatsen werd gereden op
de ondergeloopen weiden? Dachten ze aaî hun tochtjes
nai,at't Buitenland, Thielrode, naar 't sas en Bornhemr'

En ze peinsden natuurlijk aan 't kindeke van Betleem,
d-at zoo schamel in zija kribbe lag. Schamêl zooals onze
jongens daar in hun loopgraven zaien in dezen Fleiligel
Nacht.

Edward en Frans uraren nu niet meêr de knappe nec

uitgedoste soldaten van 4 Àugustus. Ons leger haJ
toen zooveel te kort. In de gevechten, in modder en

t2

slijk waren de. kleeren gescheurd, bevuild, versleten'

Duizenden soldaten droegen een hoed of klak, van e€n

burger gekregen of in een verlat€n huis gevonden.

Een flink paar schoenen \ilas nu weelde; bij velelr

piepten de teenen door het leer; groot was zelfs hec

aantal der mannen met klompen. Wie de kans zag, eerl

Duitscher een paar laarzen afhandig te maken, liet die

toen niet voorbij gaan, en gevoelde zich nu een deftig
heer. Ook sokken waren weeldeartikels; gelukkig zij, die

te Nieuwpoort of Dixmuiden kousen hadden ontdekt...
Sommigen geleken in 't geheel niet meer op €en

militair, maar droegen een bonæ burgerkleedij, een jas

van een boer, een broek van zijn knecht, een ouderwet-

sche klak met oorlappen. Men ontmo€tte soldaten met

cen heelen winkel op den rug' ransel, wapens, potten en

pannen, doozen, een gansch kraam, oogenschijnlijk bucht
maar die van pas zou komen in de loopgravqn, waar

men het zich gaarne zoo huiselijk mogelijk maakte. Som-

mige officieren begonnen kakhi te dragen en verhoogden

no'g het zonderlinge schouwspell de soldaten vertelden

elkander dat ze allemaal weldra in 't bruin zouden ge-

stoken worden, doch dat moest nog maanden duren.

De eene had een echte deken om er zich 's avonds

in te wikkelen, anderen trachtten *lvarmte te zoeken iu
een vloertapijt, een tafelkleed, een gordijn, ergens in een

villa gevonden. Doch al die ellende eert nog te meer het

legertje, dat in den zoo ongelijken strijd de trotsche

Duitsche plannen had gebroken.

De Winter heerschte soms erg stteng' en de

l?



. wind blies door de reten van kramiekelijke schufen en
bouwvallige zolders en gehavende hoeven. En dan die
natte in de loopgraven. Heel den Westhoek werd een
moozegat, eike weg als een beel< van vloeiend sli.jk. Er,
<ian uren lang in ijskoud water rnoeten staan, zonder
kans zich te bewegen, omdat een zich Utoo, g.rr.n a1n
dood beteekende vanwege den regenstander, die"ginds aan
de overzijde als op een sruk wild te loeren lag. ù. ug.r.n
vervroren, de kleeren verrotten, de geweren roestten, en,
als men dan lam, vervuild en srram in rûst mocht, ;";;"
de ontberingen nog groor, wanr 't,bleef in de achterhoede
een heelen tijd schamel, deerlijk en armoedig gesteld.

Dan marcheerde men, weeral door slijk, naar een hoeveen lag in de schuren v,aar her zoo gewèldig t"cht."
kon. En toch hurkte men samen 

"m den=Larmoiif.orf.rr
die aan zijn trekorgel bekende wijsjes of liedjes ,"" ,h;;;
onttrok. En als men dan nog zijn pijp had, en ,s avonds
een bussel stroo, och, dan leerde mèn alreeds .tevreden
zijn. Elders kantoneerde rnen in de.kerk, een cler oude, 

.

ruime bedehuizen van vroeger eeuwen, ;; ;;;.;;; i;-
den tegen den muur onder de schilderijen-van den kruis,
weg, ransel en andere uitrustingen hingen aan de armen
van kandelaars. Op den vloer ruttelde stroo... En wat
werd er hier gebeden voor de geliefclen thuis!

Dikwijls zag tnen over de sombere wegen, oncler den
grauwen hemel, een stoet voorbijtrekken. Een boer leidt
cen rnet de huif bedekten wâgerr, bespannen met één of
twee paarden, welke traag voorrschrijden. Soldaten om_
ringen het schommelend voertuig, ,i geweer ouu. a.,,
t4

rug... vrouvrcn en meisjes, die uit hun huizekee treden,
slaan een kruis en prevelen een gebed. Ze schudden mee-

rvarig het hoofd en zeggeît ., Nog een! 't trs iernands

Jongen >> en wenschen hem <<goê reize naar den Hcmel>.
Àl kunnen ze. niet onder de wijte kijken, toch lveten

ze, d,at" laet een soldatenbegrafenis is. En dan houdt de

wagen voor een kerk stil. Brankardiers schuiven een wit-
houten kist naar zich toe, en dragen ze op den schduder
't bedehuis binnen. Kaarsen pinkelen. De makkers plaat-
sen zich met 't geweer aan den voet rond de baar.-. Hun
wezeî is ernstig..' Wiens beurt zou het morgen zijnl
Een aalmoezenier leest de gebeden... Soms ziet men van
onder het geestelijk gewaad een uniform. Eenige soldaten
en burgers zijn binnengetreden en volgen den uitvaart-
<rienst.

En daarna brengt men de kist weg, 't graf gaapt reeds.

En op het terpje plant een vriendenhand een kruisje mer
naam en opschrift en de kleuren van het land, dat aldus
dageli.jks van zijn zonen verliest...

En ergens in het bezette land, zal om dit graf lang
geweend en gerouwd worden. Het bergt een geliefde, 't
geluk van een gezin, een gansche toekomst.

Zoo kropen de Winterdagen stillekens voorbij... en, al
. \r.aren ze kort, ze duurden zeer' lang.

Men snakte naar de Lente, overtuigd dat dan de over-
winning aanbreken zort... eî het groote weerziem met de

geliefden thuis.- Want die scheiding van vrouw en kinde-
ren, van z:uster en broeder, en van de eigen woning, het
dorp, de stad woog'tzwaarst, En voor duizenden bracht
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de bode nimmer een brief, omdar de dierbaren geLeel af,
gesloten waren. Men vernam adressen van herbergiers en
burgers. aan de Hollandsch-Belgische grens en rnen schreef
daarnaar, op goed geluk en Gods genade, hopend, dat
koeriers den brief zouden meenemen-België in, en bestel-
len, en men wachtte dan ongeduldig op-antwo,ord,

En na weken, na maanden, kreej de een waarlijk be,
scheid en uitgelaten van vreugde verlelde hij aan ieder her
groote ùieuws; hij toonde de portretten hem gezonden,
r+'elke hij op 't harte dragen zou. Maar een ander ontving
niets en folterde zijn geest met gissingen naar de reden
en dat was weer aanleiding tot ni.uw.. onrust. Gelukkig
kon men nog niet vermoeden, dat.de scheidi.ng vier jarei
duren zou.

Zoo was dus het leven in ,t lJzerland, in dien aller,
treurigsten Winter in het eerste oorglogsjaar.

Ja, Edward en Frans schreven fr.t o"t naar huis. ,t Is
nogal een leventjè dat we hier lijden! En toch hebben we
111dn"g veel gezorigen. En weer ge welke liedje s? Zoodicht tegen de vuurlijn, *"", dooJ en rrernieling *"r.rr.
kanonnen bulderen en kogels fluiten... ktonk l)et zoete
liedje:

<< Wie zal er ons kindeken douwen,
En doet het zijn rnoederke. nier >

En ook:
< Door mijn Woning,

Speelt een zonnig licht >.
Ze hadden een brief van huis gehad... << Nooit ben ikzoo gelukkig ges/e€st > schreef ward. < Ik gevoerde rnc
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waarlijk thuis. trk weende van vreugde. Geen enkele stond
aijt gij, lieve ouders, zuster$ en broers uit onz€ gedachten.
'I.ijn we alleen, 't is alti.jd over huis, dat we spreken. En
cok op Willy, op dat manneke heb ik al veel gepeinsd.

Àlle dagen moet itr( hem bezien op zrjn po(tret, dat ik bij
mij heb; alsook dat van Esther haal ik dikwijls te voor-
schijn. 't Is jamrner dat ik het portret niet heb van u

aXlen, bijzonder van u, papa en maûra en van Maria en

Ernest. Stuur ze eens op! >>

II.

't S/erd tr-ente. En de soidaten hoopten, dat de oorlog
riu spoedig zou geéindigd zijn. Ap 22 Àpril begon een

nieuwe slag. 't Was bij Steenstrate, tusschen Ieper en

Dixmuiden. De Duitschers gebruikten srikgas. Ze meen-

den 266 gemakkelijk te kunnen overwinnen. En 't leek

eerst of het waar zou zijn... IVIaar Belgen en Franschen

hrelden stand. 't Was eerr gruwelijk gevecht. O, wat vie-
len er veel dooden en gewonden!

Ook Frans en Edward rnoesten met hun regiment in
ct-en slag. Ze kropen door een rapenveld naar de loop-
graven. Eoven hen huilden de granaten. 't Ging er ont-
zettend toe..Gansche gedeelten loopgraaf werden omge-
woeld en de stikgassen walrnden rond. De verliezen st€gen

snel en in vollen dag kon rnen de gewonden nog altijd
gfen hulp brengen. I{et scheen, of er niemand levend
zou uit geraken. Een enkele granaat, die midden in de

loopgraaf terecht kwarn, vernietigde een deel van een
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(ompagnie! De commandant was gepond, een onder'
luitenant was gedood, dric onderofficieren, vier korpo-
raals en meer dan twintig rnan bezweken of lagen ernstig
getroffen. Een granaat ontploft en kapitein Clinckemailir
valt, I 7 rnaal door scherven getroffen.

In zulk een hel moest het 3" linie stand houderi en 't
deed het. trn dat gevecht bevonden zich Frans en Edward!

Maar het derde regiment week niet. Ook in den nacht
en den volgenden dag duurde de strijd voo(t... Zwaar.
waren de verliezen. Frans en Edward ontsnapten aan den

dood. Eindelijk mocht het regiment in rust. De vijand
was niet gevorderd.

De jongens zwegen over die schrikkelijke dagen in hun
brief naar huis. Àlleen schreven ze: << Eergisteren is hier
misschien een der grootste, zoo niet de grootste aanval
gebeurd, die men sedert den oorlog zag >>.

En een paar dagen later: << Met genoegen hebhen wij
de portretten van papa en mama ontvangen. Ge moet niet
vragen, of zij ons plezier hebben gedaan. Àls ik de por-
tretten bezie, gevoel ik mij gansch thuis, en, hoe meer
ik ze bekijk, hoe korter het me schijnt, sedert we elkaai
cle laatste rnaal zagen. Nu heb ik al uw portretten, en als
ge ons van tijd tot tijd wat schrijft, dan zij we tevreden.

Maar van den verschrikkelijken strijd spreken ze niet.
Pas op 12 l'|lf.ei schrijven ze: << 

'We zitten weer in Bray-
Dunes bij De Panne, aan de zee. We zijn gelukkig zon-
der gekwetst te zijn uit den slag geraakt. 't Is re hopen.
dat God ons in alle slagen zal bijstaan Àl de Temsche-
naars zijn weergekeerd, uitgezonderd den braven zoon

t8

van J. Hij is gesneuveld. ,t Is spijtig, maar 't was zijn
schuld. We zaren op de eersre lijn. De Duitschers *".èr,
slechti twintig rot dertig merers van ons. ledet die zijn
hoofd boven srak, was een man voor den kogel. Wij en
andere Temschenaars schoren van tijd ror djà, -""i *u
waren toch voorzichtig. De brave J. waagde zich te ver.
Y66r zijn loopgraaf had hij ,t lijk gezien van een Duircch
officier. Hij wilde zijnhelmhebben en kroop uit de loop
graaf. Maar de Duitschers zagen het en schoten. En zo.,
is de ongelukkige aan zijn eind geraakr >>. En Frans
voegde er in den brief bij: << Gij meldt ons dar hec volk
zijn moed laat zinken. En wat moeren wij dan zeggen?
Zeker, gedwongen leven is pijnlijk voor onze Vlamingen.
Maar roch, gij atlen kunr samen lijden. Gij kunt ùw
smart klagen aan vrienden,die ze d,eelen, maar wij...?
Niemand komt ons rroosten. Wij dragen g"rr.h 

"ù..nde smarr van de lange scheiding. En toch zijn we vol
moed! Want nu zien we het einde naderen... >>

Zoo bemoedigden de jongens hun familieleden. Ze
hoorden, dat hun broer Ernest ook soldaat wil worden.
IvIaar die is nog veel re jong. Ward schrijft: < Zeker,
uw gedacht is zeer goed, en een echte vaderlander moet
zoo zijn. Maar, bedenk eerst wel of gij er bekwaam zoudt
toe zijn, en ror het einde zoodt kunnen volharden. V/ii
weten reeds wat het is, oorlog voeren,en hebben al in
aardige omstandigheden gezeten. Ge moet niet denken.
dat er gedurig re schieren valt. Neen, man! Àls wij het
geluk hebben er door te komen, zullen we toeren vertel_
len. Blijf maar gerusr thuis! Het is genoeg dat er rwee
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van ons het land verdedigen. Het vaderland eischt geen

derden. En ook zijt ge thuis noodig. Ge hebt rnijn plaat:i
rls brouwer en reiziger ingenomen. Ewel, tracht uw taak
z,oo goed. rnogelijk te volbrengen. En bijzonder, Iet w,rl
op in de brouwerij. Ge hebt een goeden leermeester, Pa-
pa. Doe al, rvat hrj zegt en ge zult later voor niemand
moeten achteruit gaan.

Ge schrijft daar ook over voetbal en ge denkt van ons
te kloppen na den oorlog. Daar zult ge nog wat te jong
voor zijn, manneke. We spelen hier alle dagen tegen ande-
re kompagnies, die veel straffer zijn dan <<Temsica>> en

nog winnen we 8 om 2,6 am3, enz. Wacht eens, als we
cens zullen spelen. Speelt Willy ook al? Dat broerke zic'h

\erzargt en oppest, dat hij geen verkoudheid opdoet...
En Frans zendt dan aan Willy een briefje in rijm:

Broerke, vriend, ge moet vergeven,
Da 'k u nog niet heb geschreven,

Maar tot d' allergrootste spijt,
Broerke, jongen, 'k had geen tijd.

Eerst uw briefje bracht ons beiden,
In de grachten, veel verblijden,
Ha, ge zovdt hier aans ons zijden
Tegen Duitschers willen strijden!

Ik bewonder uwen moed,
Gij zit vol heldenbloed.
Maar, mijn jongen, met ons twee,

't Is er al $enoeg daarmee.

/(l

Taagt ge hier al die doode menschen.
Ze.ker zoadt ge nier meer wenschen,
pij uw broeders, op de wach t,
Rond te kijken, gansch den nachr:

't Valt verdraaid hier op te passen,
Of die struipende paljassen,
Zenden u met veel plezier
Rap een kogel of drie vier.

Dus, ik zal het u maar schrijven,
Ge doer best met thuis te blijven,'
En te wachren ror wij bei,
Weer in Temst zijn, en weer vrij!

Laat ons nog wat << Nieuwtjes >) weten,
!oor, ge moer ons niet ,..g.r.n,
Want uw broeders denken n-u
Àlle dagen ook op u.

Brengt de groeten aan de vrienden,
Z_egt, dat wij ons thans beyinden,
Àan den lJzer, waar geen stond,
Eénen Duitscher overkomt.

Frans, Edward.
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Den 20 Juni 1915 moest de afdeeling waartoe Frans
en Edward behoorden, de jagers vogr Dixmuiden gaan

aflossen. Ze kregen bevel over den lJzer te trekken, naar

de voorposten. Edward sloeg zijn vo€t om en moest te-

rug naar't kantonnement. Noode scheidde hij van Frans.

In het heel regiment wist men het irnmers, dat de

broeders Van Raemdonck altijd. samen \Àraren en elkaar
rnnig lief hadden en steeds hielpen.

Frans ging met zijn makkers over een gevaarlijke brug
die elken dag vier of vijf maal door de Duitschers stuk
geschoten werd. Om de tu'ee minuten ontplofte daar
cen granaat. Men diende dus het gepaste oogenblik af
te wachten, om één voor éên, vlug als een haâs, met
gebogen rug, tusschen twee granaten door, over de brug
te snellen. Nu het lukte. Niemand werd getroffen. Frans

had een post op honderd vijftig meters van de Duitschers.
Hij stond aan het revolverkanon en moest schieten, wan-
neer de Duitschers een aanval waagden op den Belgischen
voorpost. Indien het revolverkanon gebombardeerd werd,
bad hij last stand te houden zoolang hij kon. Gelukte
dit niet mqer, dan zau hij zich bergen bij de mannerl

der eerste lijn. Hij loste een korporaal af. << Opgepast >.

z.ei deze << want er zijn vandaag al wel vijftig obussen

hier gevallen >. Prettig vooruitzicht, als t zoo ging!
Frans was dus kanonnier geworden. Den eersten dag

verliep alles goed. f)en tweeden kreeg onze vriend bevel
eenige schoten af te vuren. De Duitschers antwoordden.
Boem! twee meters achter Frans vlogen de aardblokkerr
hoog op. Een tweede granâat volgde en kwam nauwelijks

?2

een halven merer van het kanon terecht. En nu regendebet bommen! Het was.niet meer uit te houden. Fransiiep naar de eèrste lijn; De k.*_;;;;;il;;il;, il;:Frans was oververmoeid. In de ,;;i;;"" kgde hij zichneer en sluimerde war in. ,t,Werd _iaa*"r?fr;,..',ï;;ontwaakte Frans. Hij zag a. _"rrrr.'-;r;;;; Ë:springen. Een vreeselijke Jag d..;;;.:. En Frans vloogomhoog, en kwam dan plat"op d;;;; neer. Hij voeldenergens pijn en kroop recÀt. M""i in ,rj; ;;;gonsde het, 
' juist alsof er *..rarr.lrj

reden. 'r no*a.-r,i.o rrrrg, oi h;;;;. iilt:;:r::ïlEr kwarn bloed uit zijn mond. f"Jl"ga. hij àich teslapen. Zijn lichaàm werd srram .n ,ti;fl lrr^^)i:",î:àikway hevige pijn 
"p, ,ooa"r-;.;";" kermde. EenverPleger voerde h.- ,r"r. ,---":;::

spoor hem,*.. _ ilï..Ti i'..il, j'iï::l *î.,i.1"î:lag Frans in De panne, in ,r torpit"J. Hij kreeg hoogekoorrs. FIij werd uitmuntend 
""Ir# .r, b.t.rd. wrr.Om geheet te herstenen sruurde ;;;î;';'^d.;:in Frankrijk...

, Ward schrok gewe]{is, tcen hij ,r nieuws vernam. Enhet speet hem, dat hifnu *" l.i"'i.leder gescheidenwas. Ook hij kwam 
].":.:dll.r,a in g.*".. Hij schreefnaar huis: << Àls 't.God beliefr, jnrî'.r"ar 

huis magkomen, gezond, getijk ik o ,.;lrr.;ï ,î ,ulik nog meerrverken dag en nacht, zoo ,t;".i.'É*r, 
Mama nogzooyeel verdriet? Dat mag niet zijn, froort W.., gerusr,de Àlmachtige zal voor ons zorgen. Want meer dan eensben ik door 'r oog van ..n nr""tJ ,;;;;." en relkens

:-i



ben ik er goed door geraakt. En zoo zal mijn Engeltre'
waarder mij bijstaan in mijn ondernemingen. Ge moogt
gelooven dat de oorlog op zijn einde draait. Tegen 't
cinde der maand l)ecember zijn we thuis, als 't God
belieft. Schept dus maar moed, bij mij ontbreekt hij niet
en eens zult gij fier mogen zijn en u op uwe zor.ezr

beroemen >>.

De ouders hadden het nieuvrs over Frans vernomen
€n waren ze€r ongerust. Edward stelde hun gerust << De
toestand van Frans is opperbest >>, schreef hij. < Hij ;s

bijna genezen. En Frans liet uit Rennes ook nieuws aan

zijne ouders geworden. << Ik hoop binnen eenige dagen

het hospitaal te verlaten. Wat zal het toch een vreugde
zijn als we weer terug te Temsche zijn ! Ik zie me reeds

in uw midden aan 't vertellen, hoe ik gewond werd, en

'k zie Mama weenenr omdat haar beide zoons zoo moediq
geweest zijn en haar na zulk een lange scheiding, kloek
en gezond weergeschonken zijn. En wij, voldaan, omdat
we onzen plicht met zooveel volharding hebben vol-
bracht. Àan den IJzer hebben we niet willen wijken. We
hebben gestreden om hen te verlossen, die gevangep zijn.
Liever dood dan Duitsch! > 

*
Traag kroop de tijd voorbij. Frans keerde bij Edward

terug aan het front. Het werd weer Winter. De oorlog
eindigde niet. De broeders mochten met verlof naar
Brighton in Engeland, bij Mevrouw Fontaine. Dar was
een heerlijke afwisseling. Ze werden er goed onthaald e;r

bleven et zeven dagen. Deze vlogen al te snel om.
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tt Is vaders naamdag. <<Papa, wij wenschen u alles war
de Hemel maar geven kan, op den feestdag van uïr pa-
noon, Sint Joseph, en bidden den almachtige, dat hij u
nog lange jaren zo:u bewaren in volle gezondheid. Ge
kunt u niet indenken, hoe zeer wij u allen beminnen en
voortdurend aan u denken. Ja, meer dan ooit gevoelen
we, hoe goed gij voor ons geweest zijt, wat ge voor ons
geleden hebt, en nog alle dagen lijdt >.

En opnieuw werd het Zomer, t 916, nu. De scheiding
duurde voort. Toch behielden de jongens hoop. << Mis-
schien zien we elkaar dit jaar weer >>, schreven ze naat
huis. Àl twee jaar waren ze heen! Zebemoedigden voort-
durend hun ouders. In Àugustus meldden ze, dat ze ser-
!{eant benoemd zijn, Ze dienden nu in het het 24". < Âls
de oorlog nog lang duurt, krijgt ge twee officieren naar
huis >>, zoo voorspellen ze.

Nogmaals brak de Winrer aan... De oorlog woedcle
voort... Voelde Frans, dat hij Temsche niet meer zorr
zien? Hi.i had immers zoo'n diep gevoel. Hij was dichter.
Hii berninde zoo innig zijn taal, zijn Vlaanderen... Het
was zijn hartewensch, dat door de offers van dezen oor-
log, ook het Vlaamsche volk, een schoon, ontwikkell
votk zou wordçp...

Maar zou hij het ooit zien? Hij maakte dit roerend
vers:

LIED VÀN DE DOOD.

Der zutlen geen klokken luien
hun droevig dooden,lied,
als ik zal vallen, dorstig,
iu't bltndlg{*!ry9€,tûe$. 25



Mij zal er geefi wagen voeren
noch volgen een zwarce stoet
van bleeke mannen, gelijk men
bii Kristene menschen doet...

Der zullen geen vrienden komen,
en op mijn graf, noch kruis,
noch kronen, noch bloernen strooien.
'k ZaI Eteu)en 266 oet uan huis...

Maar, als die droeve tijden
van dwang en muiterij
voorbij zijn, en 't sedert maanden
geclaan is, en uit met mij r

dan zal er een zonne rijzen,
van vurig liefde rood...
dan zullen de klokken luien
Voor hen die ginds liggen, dood.

Dan zullen de klokken luien
'een eeuwig verlossingslied.
Doch zij, die ginds liggen, die zullen
't niet hooren in 't lJzergebied!

Frans Vaq Raemdonck,

t,

ilI.
Het was 26 Maa* 1917, Het 24" lag bij $teenstratc.

In den avond kreeg een afdeeling bevel om de Duitschers
uit hun voorste loopgraven te verjagen. De generaal kwam
de soldaten aanwakkeren. 't Was de kompagnie van
Frans èn Edward, die vertrok. Àls sergeanten hadden de-
ze d.e gevaailijkste opdracht. 'Ward moest op den linker-
vleugel twee verbindingsloopgraven versperren en Frans
rechts den vijand aantasten. Edward had pas het oorlogs-
kruis gekregen. Hij en zijn broeder waren bekend als

dappere kerels. En de rnannen hadden groot vertrouwen
in hen.

De broeders stonden even alleen in een verlaten hoekje.
Ze dachten aan huis. Voor hen lag de moeilijke taak. Ze
deden elkaar een belofte. De een zou niet over den IJzer
weerkeeren zond,er den ander. Samen terug of sterven!
Zijlegden de handen ineen... Eçn stonde keken ze elkaar
aan... En in hun oog laaide de wederzijdsche liefde...

Dan vertrokken ze. Het was twee uur in deri nacht.
Donkere we lken dreven troven het verwoeste land. Op de

planken schoven de soldaten over 't kanaal. En daar wa-
teî ze aan de Duitsche lijn. De kanonnen bulderden, de

granaten huilden. Ward rees daar op in 't rosse schijnsel.
Hij kende geen v(ees. Hij weerhield de Duitschers hun
makkers rechts bij te staan. Hij zond krijgsgevangenen
naar aelrter. Frans voerde daar wat verder zijn rnannen
aan. Heldhaftig gehoorzaamden ze aan de bevelen. Dg
loopgraaf werd veroverd. Maar er brak een afschuwelijk
hombardement los... Het was tijd terug te keeren. 

"::LI



ontzettende tocht! De soldaten bcreikten het bruggetje.
Ook Ward was daar. Hij keck rond en vermiste zijn
broer. Waar is Frans? Nog achter gebleven. Edward zou
zijn belofie houden. Zonder zijn broeder keerde hij niet
terug. En weer ging hij in âat helsch vuur, op de plaats
waar de dood maaide. De anderen slopen over de brug...
En ze wachtten nu op de beide Van Raemdoncks. Deze
verschenen niet... 't Werd dag. In de kompagnie heersch-
te verslagenheid. Wat mocht er van de broeders geworden
zijn? Dood? Of krijgsgevangen? Men hoopte '[ laatste.
Het nieuws der verdwijning verspreidde zich in het regi-
ment... Dan ook verder aan 't front. Men sprak overal
van de broeders, die elkaar zoo innig beminden en niet
van elkaar wilden scheiden...

De tijd verliep. Zoo gingen er negentien dagen voorbij
met droevige regenvlagen. Hoe zeer miste men beide ser-
geanten ! Eindelijk beterde het weer. De zon straalde.
Een zoele wind verjoeg de wolken. Men had tusschen

de schansen dooden zien liggen. Een patroelje vroeg, om
te mogen gaan kijken... In den avond vertrok sergeanr
Withof met drie mannen van goeden wil over den lJzer.
En ze zocltten in 't wilde niemandsland. Daar stond een

doorschoten, afgeknakte boom... Wat was die schaduw?
De mannen naderden. Ze knielden neer... Drie lijken...
cirie makkers. Twee dooden (ustten in elkanders armen.
De mannen keken scherper. Een schok deed hun hart
trillen. Edward en Frans... Hier waren 2e... Ze hielden
elkaar in den dood omkneld. Zoo waren ze gestorven,
in heilige vervulling hunner belofte... De derde was een

Waal, rustende met het gelaat op den voorarm...

2E

oan Joe English.TeekeningBROEDERLIEFDE
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De mannen mo€ssten terug. Weer barstten de granaten

open. En het nieuws werd in de kompagnie, 't regiment'

langs her ganscbe front bekend. En iedcr was diep getrof-

fen door dib broederliefde. Vy'at er juist gebeurd is ondcr

den boom? Dat kan niemand zeggeî.

Edward, zijn broeder vindend die doodelijk gekwetst

was in de borst, zal radeloos en wanhopig den stervende

crgeng hebben neergevleid; toen trof hem een kogel in

het hoofd, die hem ook het leven benam

Heeft Frans, v66r hij getroffen werd, den Waalschen

makker willen bijstaan?"' .Maar zeker weten we; hoe hier

heldenmoed met broederliefde gepaard ging'

De dooden zouden begraven worden' Door de veler-

Irande moeilijkheden moest er van afgezien worden de

lijken achteruit te brengen. Dan kregen Withof en vier

brankardiers bevel, ze tet plaats te begraven' Twee verge-

zelden den sergeant en twee bleven op zijn vetzoek aan

de vaart zitten. De begraving duurde twee uren'

Verschenen hiervoor op het legerdagorde voor hun

moed en zelfopoffering: sergeant V/ithof, de soldaten

Charles, François Deloof' Vandamme, serg' Van Gelder'

korp, Fescraets, soldaten Daems en Brunet'

Op het graf stond een eenvoudig kruisje' Later werd

die ptet door ons leger genomen' Het was weer vrije'

Vlaamsche grond'.' Een vriend ging zien naar het graf'

Hij aanschouwde een woestenij van omgewoelde aarde'

Oot tt.t graf rvas in die algemeene vernieling verdwenen'

Tot in November 1916 had men bij de familie Van

Raemdonck te Temsche de gesmokkelde brieven det zo'

nen gekregen, over Holland. En toen kwam er niets meer'
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De grens werd scherper bewaakt. Toch vernam men in
begin Àpril ,1917 het treurig bericht. In veel landen
schreef men over die roerende broederliefde. In Neder-
land sprak men er ih voordrachten van.

Zekeren dag ging Mijnheer Van Raemdonck over de

itraat.
Men vroeg hem: << Is het waar van uw mannen? >

,r'Wat?>> riep de vader verschrikt uit. <<Ze zouden dood
zijn of zwaar gewond >>. 'Wat een slag voor dc vaderi
Het was, of alles om hem draaide. Daar trad iemand
op hem toe... << korn eens mee! >> klonk het medelijdend.

- 
Maar is het dan waar van mijn jongens!>> kreet

Van Raemdençft. 
- 

<<'t Is geen goed nieuws, de zonen
moeten zwaar gewond zijn en nu in Engeland vertoe-
ven >>.

V/ankelend stapte vader Van Raemdonck mee naar
zijn schoonzoon... Hier hoorde hij de waarheid... Ook
moeder had intusschen reeds 't verschrikkelijk bericht
vernomen.

De toestand thuis is niet te beschrijven. Twee zonen
in eens verloren! De ouders ontvingen nadien meer

bijzonderheden uit het frontblad <<Onze Temschenaap,
hun door middel van het R.ood Kruis bezorgd-

In de kerk bad een uiwaartdienst plaats... Nooit zag
men zooveel vôlk. Ook van elders kwanaen belangstellen-
den... De deelneming in de smarte der ouders was alç-
meen. 'W'as het te verwonderen dat deze naar .een neef
schreven: << Voor ons zal de zon nooit helder meer schij-
nen >.
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Van Raemdonck, aan wie de Vlaamsche en aan het front
bezweken teekenaar Joe English een prachtige plaat wijd-
de. We zijn meermalen bij de ouders geweest, Àltijd
spraken ze var. V/ard en So,ri... In hur-, huis leeft de

gees[ der diertrare kinderen nu voort.
Op 18 September l9l9 zijn duizende Vlamingen naar

Steenstrate getrokken, in vrome bedevaart naar het graf
En nu is vader ook gestorven,
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