
100 jaar geleden sneuvelden
de gebroeders Van Raemdonck

Op 26 maart is het precies 100 jaar geleden dat de gebroeders Edward en Frans Van 
Raemdonck samen sneuvelden tijdens een raid op Stampkot-Steenstrate (Zuidschote, 
Ieper). Zij groeiden uit tot symbolen van broederliefde en van de Vlaamse strijd aan 
de IJzer. De 100ste verjaardag van hun dood wordt op meerdere plaatsen herdacht. 
Temse, hun geboorteplaats, beet de spits af op zondag 12 maart.

Van oorlogsvrijwilligers tot IJzerhelden
Edward (°Temse, 8/10/1895) en Frans (°Temse, 24/1/1897) waren het 3de en 4de kind 
(in het gezin van 6) van Jozef Van Raemdonck, brouwer-tabaksfabrikant-koffiebran-
der, en Sofie Van De Velde. Het (welstellende) gezin had een ruime culturele belang-
stelling, was Vlaamsgezind en gelovig. De broers kenden een ideale jeugd. Zij waren 
actief bij de studentenvereniging Temsche Voorwaarts, Football Club Temsica en Frans 
ook bij de studiekring Onder Ons. Op de drempel van de oorlog werkte Edward in de 
brouwerij, Frans was student. 

In augustus 1914 meldden zij zich als oorlogsvrijwilliger. Als zovele anderen maakten 
zij àlle ellendes van de oorlog mee. Door hun voorbeeldig gedrag werden zij bevor-
derd tot korporaal, later sergeant. Naarmate de oorlog vorderde en zij geconfron-
teerd werden met de achteruitstelling van de Vlaamse soldaten, evolueerden zij van 
Vlaamse Belgen tot flaminganten. Hun oorspronkelijke leuze Leve België ! werd Leve 
Vlaanderen !

In de nacht van 25-26 maart 1917 moest hun compagnie een raid uitvoeren op 
Stampkot-Steenstrate, met de bedoeling krijgsgevangenen te maken. Een levensge-
vaarlijke opdracht. Zij maakten de afspraak samen te overleven of samen te sterven, 
en spraken af dat zij elkaar na de aanval zouden opwachten aan de noodbrug over 
de Ieperleevaart. Na de raid daagde enkel Edward op. Radeloos ging hij terug het nie-
mandsland in. 18 dagen later vonden Belgische verkenners 3 lichamen: de broers en 
de Waalse korporaal Amé Fiévez.

Rond de broers groeide snel een mythe, vertrokken bij hun zgn. ‘ideale broederdood’, 
gekleurd door het samen sneuvelen. Hun bekendheid kreeg een extra dimensie door 
hun Vlaamsgezindheid, die hen verhief tot symbolen van de Vlaamse strijd aan de 
IJzer. De IJzerbedevaarten en de Vlaamse Beweging wendden die dubbele symboliek 
systematisch en geïdealiseerd aan in hun propaganda, in de regel zonder vermelding 
van Fiévez. Zodoende kwamen de broers in een brede en politiek zeer gevoelige con-
text terecht en werden zij het onderwerp van scherpe controverses. 

De gangmakers achter de mythe waren hun kozijn Clemens De Landtsheer en front-
makker Oscar Dambre. 

De stoffelijke overschotten van de broers zijn na meerdere ‘omzwervingen’ - samen 
met deze van Fiévez - begraven in de crypte van de IJzertoren. Frans en Edward zijn 
vereeuwigd in het beeldhouwwerk van Karel Aubroeck in Diksmuide en in het memo-
riaal opgetrokken op de plaats waar zij sneuvelden. In verscheidene gemeenten is een 
straat naar hen genoemd. In Calonne (Antoing), geboorteplaats van Amé Fiévez, is 
een monument opgericht op het Square Amé Fiévez et Frères Van Raemdonck.
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Frans en Edward
Van Raemdonck. 

Nazaten van de broers jongere broer Ernest. 3 generaties. Midden: Katleen en Bert, die op 
de herdenking indruk maakten met de voordracht van gedichten van Frans Van Raemdonck.


