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Van Laere Raymondus-Constantinus 
 
Soldaat 2de klas 
4e legerafdeling - 8ste linieregiment 
 
Zele 11 december 1893 
Ramskapelle 30 juni 1915 
 

 
 
Raymondus Van Laere werd als 2e kind 
geboren in het gezin van klodden-
bewerker Petrus-Josephus en Maria-
Amelia D'haese te Zele-Heikant op 11 
december 1893 om 7 uur 's morgens. Het 
gezin zal uiteindelijk 3 dochters en 2 
zonen tellen. 
 
Militie 
 
Op het ogenblik dat Raymond zich moet 
inschrijven in het militieregister 1913 is 
hij tewerkgesteld als landbouwersknecht 
te Mechelen. Het is zijn vader die hem 
inschrijft. Uit de eerste keuring blijkt dat 
hij 1,665 m groot is en dat hij kan lezen 
en schrijven. Op 7 juni 1913 keert hij uit 
Mechelen, Melaanstraat 26 terug naar 
Zele. 
 
Hij vervoegt het 8e linie, 4e bataljon, 1e 
compagnie en ontvangt het stamboek-
nummer 108/57511. 
 
1914 
 
Op 29 juli wordt het Belgisch leger op 
versterkte voet geplaatst. De lichtingen 
1913, 1912 en 1911 worden onder 
wapenen geroepen. Raymond is van de 
partij en begeeft zich naar zijn eenheid 
te Laken. Vanhier wordt het op 3 
augustus per trein naar Rhisnes, ten 
noordwesten van Namen vervoerd. Op 15 
augustus bevindt Raymond zich te Hoei. 
Op 19 augustus bevindt het 8e Linie zich 
te Andenne. Gezien het gevaar dreigt om 
omsingeld te worden vernietigen ze 
bruggen over de Maas en maken ze de 
tunnel van Scelles onklaar. Ze trekken 
zich terug op de linker Maasoever richting 
Namen. 
 
Op 21 augustus om 10 uur breekt de hel 
los te Namen. De Duitsers starten hun 

artillerieoffensief met zware hauwitzers 
en mortieren. Het doel zijn de forten 
Andoy, Maizeret, Marchovelette en 
Cognelée en de tussenruimten waar onze 
Zelenaar zich met zijn eenheid bevindt. 
De Duitse aanvallen zijn onhoudbaar en 
op 23 augustus beslist de Algemene 
Legerleiding tot het terugtrekken van de 
4e legerafdeling via Frankrijk. Zo kwamen 
er 12000 manschappen te Mariembourg 
op 24 augustus aan. De dag nadien 
trekken ze door Eteignères en Auvillers 
(Frankrijk). Op 26 augustus wordt 
Mauritius per trein van Liart naar Rouen 
en van Rouen naar Lehavre vervoerd. Hier 
schepen ze in voor Oostende en 
Zeebrugge. Op 5 september wordt de 4e 
legerafdeling te Kontich heringericht. 
 
Aanvankelijk lag de legerafdeling in 
reserve. Op 25 september werd zij 
schrijlings over de Schelde geplaatst om 
de Durmelijn te bezetten en het regiment 
te Dendermonde te ondersteunen. Het 8e 
linie hield kantonnement te Zogge, 
Hooigat, Ekelbeke, Ardoystraat en 
Rodendries. Op 26 september werd een 
bataljon van 8e linie - het is niet zeker of 
Raymond hierbij was - naar de linker 
Denderoever gestuurd. De 2 overige 
bataljons bleven in reserve en hielden 
zich klaar om op te rukken. Op 28 
september werd 1 bataljon naar de 
Bosstraat te Kastel gestuurd, terwijl de 2 
andere in reserve bleven aan de baan 
Dendermonde-Waasmunster. Op 1 en 2 
oktober verdedigen 2 bataljons van het 8e 
linie de Scheldeboorden van Zele-Dijk tot 
aan Ter killen (grens Grembergen-
Moerzeke). 
 
Op 8 oktober dient de eenheid van onze 
Zelenaar de wijk te nemen via Lokeren 
om zo het kanaal Gent-Terneuzen te 
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bereiken en verder te trekken naar de 
IJzer. 
 
De 4e legerafdeling wordt stroomafwaarts 
van Tervate opgesteld tot aan de hoeve 
Den Toren, met Keiem en Beerst als 
voorposten. Op 21 oktober slaat het 8e 
linie, dat het bruggenhoofd van Tervate 
verdedigt een zware Duitse aanval af.  
 
Raymond wordt op 22 oktober te 
Stuivekenskerke gekwetst afgevoerd uit 
het "dépôt divisionnaire" naar het 
hospitaal. Later zal hij zijn eenheid 
opnieuw vervoegen. 
 
Ook de dag nadien behoudt het regiment 
van Raymond, ondanks zware verliezen, 
haar stellingen. De 4e legerafdeling wordt 
's avonds verplicht haar stellingen te 
verleggen naar de pees van de 
IJzerbocht. Tot 25 oktober blijven de 
Duitse aanvallen aanhouden. Op 26 
oktober, na 10 dagen hevige strijd, wordt 
de 4e legerafdeling gedwongen haar 
stelling aan de Beverdijk op te geven en 
zich herin te richten achter de spoorlijn 
Diksmuide-Nieuwpoort. Ook hier worden 
opnieuw Duitse aanvallen afgeslagen. Op 
31 oktober wordt de IJzervlakte onder 
water gezet en komt er enige vorm van 
ontspanning. 
 
Na de IJzerslag worden de eenheden van 
4e legerafdeling de sector tussen Pervijze 
en Oostkerke toegewezen. Afwisselend 
heeft een regiment de wacht terwijl de 
andere te Roesdamme van piket zijn of 
op rust te Eggewaartskapelle. Op 15 
december nemen afdelingen van de 4e 
legerafdeling onder bevel van de Franse 
generaal Mitry deel aan 
krijgsverrichtingen te Lombardsijde om 
Sint-Joris opnieuw in te nemen. Vanaf 22 
december 1914 tot 10 maart 2015 wordt 
het 8e linie ingezet in de sector 
Nieuwpoort. Na een rustperiode wordt ze 
op 26 maart 1915 tot 18 oktober 
toegewezen aan de sector Ramskapelle. 
 
Op 30 juni 1915 wordt hij dodelijk 
getroffen te Ramskapelle en vervolgens 
te Adinkerke , graf 239 begraven. 
 

In het Zeels Soldatenblad nr. 2 van 1916 
en nr. 8 van 1916 dat achter het front 
wordt verspreid worden melding gemaakt 
van zijn sneuvelen onder de naam Van 
Laere "Edmond" uit de Heikant. 
 
 

 
 
 
Het is pas met een vonnis van de 
rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde 
van 5 juni 1924 dat hij officieel dood 
wordt verklaard. Het vonnis wordt 
overgeschreven in akte 134 in het register 
van overlijden van het jaar 1924. 
 
Raymond ontvangt postuum het eretekens 
Orde van Leopold II met palm het 
Oorlogskruis met het Koninklijk Besluit 
nr. 12869 van 7 augustus 1992. De 
Ijzermedaille voor zijn deelname aan de 
Slag van de Ijzer tussen 17 oktober en 31 
oktober werd hem reeds eerder verleend 
met Koninklijk Besluit nr. 6674 van 3 
februari 1920. Het is zijn moeder die de 
eretekens in ontvangst zal nemen.  
 
Voor zijn 11 maanden inzet aan het front 
ontvangt de moeder 825 frank. 
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Vermoedelijk eind 1916 bereikt het 
slechte nieuws Zele en de ouders. Ter 
gelegenheid van zijn sneuvelen wordt een 
herdenkingsprentje opgesteld. Helaas is 
de plaats en datum van overlijden niet 
correct. 
 
Bron: 
 
Gemeentearchief Zele 
Militieregister 1913 
Legerdossier nr. 3453780 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


