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Pijper van het Scho,tsch regiment:
,r The black Watch. r .

uiaar cle clivisie rukte o,ver eeu a,atlure,rkerlijkett
afs';a:rcl voc'rw'aiarrts en b,evestigde het nieuwe
lro,nt. I)e Amefka.tttscLe artillerie, zjenclcda,t dc

Engelsche rriet tijdig <le kanornnen kon voo,ruit
lrreirge,n, bood uit e igen initiatie{ aan cle o'p'ruk-
l<end,e Scholten te r,nclerrsteunEn.

Drie dagen bleei c1e Schotsche clivisie in <le

irieuwe linie oncl,er etlr verschrikkelijk vuur.
D'en 28" Juli, gnr t2 uur 's miclclags, vielel tle

Scho,tten iret cilrrrp, het park e'n het ka.steel Btl-
z,a.ncy aatrt. De D'uilschers hacltlen het dorP oPge-

$topt m,Et ma,citinegewerell €[l cl,e Schotten moes-
tetr een v'oor een derr muur beklimmen en cle

rn,achinegeweerporcten cler Duitschers zuivetem.
l)e eerstè golf, di,: <lnor het do'rp slo'eg, bereikte
lret gestelde clo,el, ett d,e tro,epetr tlie er achtenaarr

kwamen, kttisichtt n het clorpr. 's Avo'nds was tlc
plaats in irtttr hattcien. Zij inac]rcretr 250 geva;ltgc-

rri,)n .{€}nâ,âkt waaronden zes ofTicierefl'
D'ia feit wo,trit als een der scitoo,nste in t1e autra-

It:n v'a,rr het Iirtgtlrche leger be;wa'arrl.
Na e'etr week'varr bloe<lig wo'r'stelefl haclclen t1e-

,ichotten clerr stfiitl gewonflell. Zij waschterr, rci-
nigclerr en schee,rdetr z.ich. 'Ioen tlre{ileerd-err zij,
bag-pipers aatr ltt t hur,ftl, voo,r lrttrr gelieftleu ge-

,,eiaà1-R*,"'<1 etr de tmast lrt-'rn staanrl'e cl'ntrcertie
F'ransiche officiert n.

.D,e 
bewondeninr{ o,ncl'er de Itranrchen voo'r dert

lielde,nuroeili cler Schotsche divisie was 266 gr<mt

N'95.

clat generaal Gassro,uin, clie Bqzaucy rnet zijrr
tro,epen kwanr bêzettelr, onmiddellijk besioot e'eir
monuûrellt op te richten ter verheerlijking van
lret gloricvo'lle feit.

I}e uitr"o,erring hielvan lve,rd. to'evertro,uwd a,alr
rlerr beeldhc-r,uwer ltriterr:r,rrt Rerré Puanx, c1îe, ge
lrtilperr door vijf sâpel1rsi, llirrrrerr rle 'u4er da.gen
een pyrarlicle lNlttwclo, borverl (ie grooite loo,p-
.qlaaf der I)rui1s,.,h"'.t, 14r tle lilaats ze'lve u,aar d,e

laatste Scho,l.sche solrlaat \\'as gcslerl\,elr[', toen
lri.j na,al een Dtnitscherl rlitra,ilierlrr spro,ng.

I)it rno,nurrrent, ge'bc-,'uwd nret r-le steere[ var:
het verwcres,te kasteel, cltri,eg lauge eerre zijde voo'r
O'pschrift :

tu Ici f leurit'a toujo'urs
Le glorieux Chartio'rr d' Iico,s,se'

Plrrnii le,s l{r)',c'r's clt: Flance. r, (l)
(ierreraal 

'\Ia,ngirr s1r't"al< trrt'rr tie vtrlgerde onl-
r'os-c'nde $'o,û,r{len tot rlc ILt:,1tihaitige lerderligers:

rr Oij hei,t aan he1 g(:\'ccirt r'lc.'u1genoruel, to,ett
tie strijd lrct lrerrigst 1çi1s. \jrxlr rle eer':itr: inaal
llchtentit g'ewo'lpen, is rlt: r'ijrrrr<1 trr-trggekee,rtl
rrrt't talriike r.an zijn lrc's'tc'rlir,'is,ic's. ()nelanks zij rr

yt.rr.r,\,t;r'tler aanvallel zijt gij 1,()r,1 \'o()r Vo,e,t valo,r-
uitgt krrntcn.

i\llt tlw F'ransclre brrrcricrs lrelrt ,qii tlertt heuvel '

lialr, tlie gansch de str*:k van rle Aisne en de
( ) r r.rcc1 T-reireerscht, sto,r' tr rerr, lc t' I t attd geno,men". I)'t-

vija.ntl heeft err ziju laa.tste rcsr€rrV€lr (.)t) gewolpeî,
nr,aa,r liep zich de tantlet strrk tegerr het gra.niel
lrw'er verdediging.

()ij alien,, Engelscheu, Scho,tten, jorrge so'lcla

terr en ve{sralren van Vla,andlerelr ett Palestina,
eij hebt u gedragen als tlc wa,arclige Zoûl€fl \all
uw prâchtig ras: taai, nroe'tlig elr van een ono'ver-
winnelijke volharrling. Gij hebt cle bewo,lcleting
rlwer wâ,pe{lbro,eders opgerwekt. Uw land zal liet
zijn nver u, en gij hebt llct groots'te tleet lijge-
,l,r:agetr to,t de ove'rwitrtrirrg tr'p tle llarbarerr, vijan-
tlen der vtije voùkerert.

(l) Ijeuwig zal hierr
D'istel liloeien traast tle

c1e .qlo,rierijke Schotsche
Iiratrsr:he Ilozelr.

flc,nutnelt ter ver|eerlijking valr delr
he'ldenrno,e'r1 de'r Sctrcltten.

DE GROOTE OORLOG,
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. Ik ben gelukkig aân rlw zijdle te hebben gestre-
,len en ik dank u. r>

Generaal Benthelot vaa,rdigde een biizonder
order uit, waarin werd verkhàrd, d,at de"EngJ,
schein onsterfelijken roern met dit wapenfeit heb-
ben behaald

Het menkwaardige was het vo,lllornen sa-
merntreifferr \ran de pogingen den geallieerde
leggrs. lroepen van al e wapenen ,ru*Ën aan den
strijd dee'l. Brered,etr tro,epèn vochten te paard
mee en btrerrren voortd.urend in voeling met clen
vrjand.

Den 1o Augustus was het weretro(n een zwa,re
dag voo,r de Druitschers. De Fransch-Engelsche
tro,E)e11 naûlen op eqtr dieçr'te van 10 km. ten
Noorden van de Ourcq stetling en beheerschten
aldus-gansch het dal van de Chse, dat de D,uit-
scherrs op dringend bevel tot aan den dbod moes-
ten rrerdedigen.

De Duitsche linies werclen in sornmige sekties
in ged uwd. I{et wa s een b edrei ging r,roo,r"he,t sch ar-
nier van Soissons.

Generaal -Niangin hervatte het o,ffens ef tus.
schen I,e lfuleu e'n Fère-en-Tarclenois. Er on,t-
spo,n zich eerr bittere strijd. De Engerlschen hiel-
pen, de Franschen dluchtig in den stôrmloop tega
den vijand.

De op,rnarsch ieidcie tot de venovering van s,terk
verschlanste dg5len, bosscherr qn een ,ôr belang-
rijke hoorgte, dle uitzicht Saf op het terrein achtèt
de vijandelijke stellingen en aen eenigen spoor-
weg behererscht, die de D,uitscherrs in staat jtelde
vborfaiden en versterkingen aa,n te vo€ren.

Elk boschje, elk dorrp erl gehucht was een klein
fo,rt, waarnrit de Druitsche machinegevreren hun
vrut bra,akten, maaT dit v,Ermo,cht'âe opmarsch
rler gealliee'rclen niet te stuiten.

De Dtritschers mo€s,tern tot €en nieuwern aftocht
beisluiterr langs een fyontvan40ltrn. en zulks ten
gevolge van hef 'nrerk ve/richt doo,r d'e Fransche
en En.qelsche troepen aan de Ourcq en van de
Amerikanen en de Franschen in het centrum en
dlen Engelschetr en Fransche.tr or0 dlen rechtewleu-
gel, waar ook flink wercl opgeschoten langs cle
kanten van Reims.
, I)'e Frarnsche troep,en rukten den 2o Arrgustus
Sodsso,ns binnen.

D,e heroiv,ering v,an. So,isso,ns be4eeketrde clat cle
Druitschers aan c1e "Aisne terug moesrteh trekk'en
in de richting r,"an he.t hooge terrein wâar zii in
het tie'gin van dlEn oorrlo,g zulke sterke s,teillingen
ha,clc1e r bezet geho,udtetr.

D'e z.ak rvas uit clle stellingen u'eg.qeveeed. De
l<ansen kererclen. D,e vijand' was ovErwonnen.
F'o,qlr he€f1 de leiding in zijn handlen. Amerika-
n en, Ërr Ee,l sch en, f tali an en, F"fansch en gehaorza-
men alleret" zijn bevelen. Veertien dagen veehten
zii daq en na,cht met elen onvemoeibaadreid, die
aan het wo,nde,rb,aarlijke grensd.

feclleren dag wo,rden 13.000 nieuwe Amerikaan-
sche troepen onlscheept, die db dfrikbooûen niÀt
bii machte zijnte vernielen.

Na een tiero,erd tijdperk van nederla,gen, kreeg
al1es eEn andiere .wrendJing. Foch wa,akt, bestu-
deert, beveelt. Dre troepen zien îa)ar hern met be-

wo,ndering en in b,lijclre verwachting op. De
gansche werelcl honidt het oog o[] hern"g.ericht.

De tijd cl,er u'onderetn is aangêbroken- Gerech_
tigheid zal geschieden. -

Oncler dle o'v,erwinningen verheft zich het ha,rte
van c1e! srold,aat. Een groot ve,rtrouwen ko'lt
over hern. Dre ooirlog. krijgt een antlrerr aanzien.
Het ellenrdige leven .in cle kille, doodende loop_
graven is uit. fn volje ve{d rennen de pa,ardeir,
stormen clê troepen. Men, r,rernacht reeds in huil
2e77, tnen sla,apt in bedden. Bevencl r,an ongeduld
voo,r den dag van morgen, wacht cle krijgsman.
Mo,rgen zal 'net weEroûn een z,egerijke ciâg wo,r-
cJen. Ëcn vlam van fierheid doet zijn blo,eJbran-
,lcn. Dc ba.rb,aar zal worden verslagcn I De bar-
baar, clie zijn vaderland onâer de voéten liep,,^s,te-
clen en dorpen ptrat legde, vrouw en kinderen teu
cloo'de joeg !

Gansch Frankrijk, cle geheele beschaafcle we-
re,1d staa,t orvereind. Een wonderbare kracht
<lo'o,rloopt allen. Men juicht de o,veirwinnaars toe.
En clen 6" Augustus schenkt Franktijk den maar-' scha.lkfi'tel aan clen genialen Foch.

Parijs is ontzet, Scissons en Château-Thien:v
heroverd, meer dan 200 d'o,rpen bevrijd, 95.00"0
gevângenern, ?Û0 kanoqrnen b,uit gernaakt; de
hooprroûle verwa,chtingerr van den vijand in het
niet verdwenen, dle " glorierijke leEers rukken
rrercler op van aan de borordleh der Marne to,t aan
rlcze van rle Aisne.

Dit zijn de uitslagen do,or het spitwomdige be-
leirl van het hoogere bEr,.elhebberschap ontwor-
pen en vsrworven door dsn heldenmoed der
dappere, troepen onder aanvoering van knappe
geineraals.

Pétain ont\zangt tle militaire m,edaille en rieht
zich in geestcltiftige woorclen tot zijn vechtende
longens:

riD,e vijarcl rukt af r, zegt hij, rr zijn moraal
n'anke,lt. Gister zeide ik v: uZeTfverloochening,
geciuld. rJw makkers komren aanzetten.,l Vanl
daag herhaal ik u : rr Vo'lhardlng, stoutmoedig-
heid en grj zult die orve,rwinning bevechten, l

xI.
VEROVERING VÂN ROSIÈRES,

MONTDIDIER, LASSIGNY

(8-22 Augustus 1918.)

I,udendo'rff wildre den moed cler Duitschers
aarrr'vakkeren en sprak iren in een legero,rdeï varl
4 Augustus o,.m. vo,lgencler wijze toè:

rr Wij mogcn ons zelr'en geiukrvenschen met
het offensief cler- F'ranschen, rvat clre ine.enStor-
ting van hun tro,epen zal v.erhaasten. l
, Maar dit mocht hij eerst err, vo,oral op het
Diuitsche leger toepassen, sindb Hindenburg zijn
man gevonden hactr in Foch en in de gevechten
d,er laatsite weken 85û.000 man had moeten
zendên.

S nds vi,er maanclen hadidlen db Diuitschers hun
beste kraçhten verspeeld en hun reservsr g:e-
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Genera,al Mangin.

cluchtig mo€ten verslijten. De linkerkant van d'e
nijptang, waarin zij Parijs meenden te verplet-
teren, was verbrijzeld.

Ifun verzwakte troepen moesten aangevuld,
hun reserven op ho,ogte gehouden, hun kaders
vernieuwdl wordien.

Luclrendorff hoopte orp het binuenroepen der
nieuwe klas van 1920, op knapen van 17 en 18
jaar, om zijn troepen w'at lucht te laten schep-
pen. Met koortsige haast werdên de 450.000 jon-
gelingen gedhild en geoefend, orm het vermoeide
leger bij te springen en wat rust te verleenen.

Maar Fo,ch meende het andiers. Rust is roest,
zeide hij. Eenmaal de zak van de Marne geèf-
fend, wilde hij thans zijn slagen toebrengen in
Santerre.

In April had<llen de Dmitschers hun splijtzwam
ged?evea tot aan dê heuvelen tusschen de spoor-
wegen Farijs--Amiens en d€ Awe. Dle overwin-
ning in ?ardletno,is had het gtoote Eroo,r Nancy-
Parijs vrij gemaakt. Nu moest men dbn anderen
$:ooten spoofiMeg', die loopt van Amiens naar
Parijs, o,ntzetten, om die Westelijke troepen ver-
ruiming te gwen en dle verbintenissen van
Frankrijk en Engeland te vrijwaren.

Foch wist dat Rupprecht van Beieren den
kroonprins 180.000 man hacl, afgestaan, om hem
te o'ndlersteunen. fn het NoortltEn \4/as dân het
o,o'genb'lik gekornen om dein srlag te s'laa,n, onn o,vet
die streek het tempeesl 1. 2ç1dierr, <1ht sin<ls lB
Juli o'naf.qeb'roken in Tardeno,is had gewoecl.

Foch besloo,t, op het front in Ficardlë en At-
to'is, de Engelsche met c{e Fransche troepen dle

eene na de andere op den rtiiand te werpen. Aan-
vankelijk zo'u het ceartrum, met tweê legers, den
vijancll ctren slag toetnengen, daama d'e rechter-
r'leugel. Voo'r het laatst zou de linkervleugel den
strijtl aanbind'en, oirn de laatste hard,e slagen te
laten toebrengen dloor: den uitersten linker-
rrleugel.

Dren 8" Augustus zette het centrum in. Bij het
aanbreken van âbn dhg rukten de Engelschen

op een brecdte van 72 mijl op en ontketenden
zlvare aânvallen tegen c1e D,uitschers, die pal
bezuiden de Ancre iagen.

Drie kwartier later bsndlen dle Frauschen den
slag aan en vedengdien het aanvalsfront Zuid-
waarts met verscheidene mijlen.

De bons kwam vooral aan tegen generaal r'on
Hutier's leger.

Het weder was beter, de regen hadr opgehou-
den, do,ch het was bewolkt en mistig, \Marineer
clc aanval loskwam,

De slag opendle met een vernietigendl bomtnr-
clement van drie minuten. Daarna kroo,p het
spervuur van veldkanonnen en schansmo'rtieren
voorlaarts, terwijl de zwate kanoqrnen hun vuur
samenva,ttEn oçr wat, naaf mell verwachtte, de
brandptunten van d'en tegenstandi zo'uden blijken.

Eenige honclerdEn gevechttanks trokken voor-
uit, toen cle infantEriegnlven larngs het grootste
d,eel der aanvalslinie voo,rtro,ldlen.

D'e vijandl was overroûnpeldr en zijn verzet was
rran <lat o'v'erhaast en onvosrbereid karakter, het-
w,elk het tegen een georrganiseerclten aanvalzelden
goedl uitho,uclt.

De tanks voeten de Avre o{r'er en plo€terden in
de richting van het lasfiger terrein van het dal
rler T.uce.

De aanval geschied'cle zoo verrassend snrel, dât
de DtritsrchErs zich met gansche troepen overga-
ven o,f alles in de'n steek lieten.

Dte ro,1 der tanks was van overweEerd, belang.
Pétain bracht openbaar hulde aan allen, die had-
den medegewerkt om het nieuwe wbpEn te ornt-
werpEn, saûnen te stellen En te bed,ienen.

uEn gri, werklieden van het frontr, zeide hii,
rrgii, die ze in"o,rdle hetrt gethouden, grj hebt u
iegens het vadedand verdienstelijk gemaakt. rr

D,e tastbare uitslag van dezen nieuwen veldslag
was dlat Amiefis, dat no,g altijdl in eetr gevaarlij-
ken hoell va r.het ftond lag, buitern dle rechts,treek-
sche bedlreigde zone was gekoonen.

De Engelschen streden o'nder genenaal Haig,
ma,akten 7.000 gevangenen eï vermeesterden 100
lranonneri,

fn dle nieuwe fro'ntlijn laget, bener,-'ens 20 dor-
pen, dê grooiere plaatsen Marceleave, Flarbon-
nières, Ca x en Moreuil.

Ifet was eietr prachtige dag gem'eest voor het
lergeir <1er borndgenoo,ten.

Drenr 9o Augus,tus werd cie slag r'ocntgezet.
Onrllanks tllen to,Enemendern tegenstancl, her-

nieun"cl'e6 6" lrssdgorro,oten dcn aanlal on het
aelrqe'le silasfro,nt te'n Ztticleirr van cle Somnte.

I)re F'rarrschen naûlen Pierrcpont en hct ho-"ch
ten Noordeîr ervâ,n.

De lianacleez€n en Ausrtraliërs rttkterr, na de
hrriterrr ste verde'digin gswerket van Amiens Ee,no,-
rnen te hebbenr, met bewo'ncleringswaatdige voort-
rrarerndheicl een 3200 mctet, na hevige ger/ee.hten,

te,ïder of).
D'e Britten rukten Ro,sières binnen.
Er urerdlen 17.000 gevangenefl qernaakt o,nrler

.rvie c1e l<o,lo,nels v'an clrie regimenten en httn sta-
rten, cllie zich in atlerhaa,st moesten aanklee'cllerr.

Op een plaats, vraar Duitsche versterkingen
ijlings perr trein heen gezo,ncl'en watren, werden
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zi.; gc'rvaar, dat clc nabij Ircicl vân de 1.rlaats, w.aa.r
zij uit clen trcin sprougcn, ai jn iret bez.it vau ci.
lingelschen l,vas. Alie'lr u'ercleir gevailÉi-eu gc-
rrotnen. Ëcn stafoificiei' stopte papicrclr iu zrlrr
lrroekspijpeu weg,, to,err hij gevalrge,ll gernom€ll
\rerd en vlo,cktc luitl, toern uren irem aau (lc! lijvc
u,nderzo,cht.

Onder de ge,vangel grno,rrren officieleu warcrl
htlt grootste aautai artillerie-o,1licier.err, .rlirt o<,rit
irr tlel oorlog gevargen gemraakt is.

Enkele mijlerr achtel het fro,nt lvaren cle troc-
,cn op trrugge,n opgeiroo(rt, l_ij een poging oarr te

' ,ûtstlappen. Hc,t s1n*u,.1,t zcif boo'd e'er-I onge,loûf
rijk sciro,urvspel, wegcns tret zlvijge,n der karrou.
nen aan beide zijden. De Engels,che kano,mren
werden op zeker oo,genblik vooruit, de D'uitschc'
acirteruit gebracht. Hicrdoo,r hielcl het a,rtlllerie-
\:u11r een tijcije gans,cir op, wat zclderr tijciens den
{.i.iIiL)Ei gebeurde.

Il'e D,uits,che steurrstellirrgcill \va,ren elleur.lig"
Het u'aren kleine, versp.reide, o,lcliepe iirrilerr. De
ttoepen, die a1d bezetting dienden, sliepen in l<wa-
lijlr riekende hokkelr, rliilvijls zo,llder tleliicirr;,-,,
behalve prilikeldraatl. ile r.e rljezeu tler l)tit-
scherc aau cloo'den bleken vijima.a.l sterlier te z.ijn
rla,n deze der Engelsciren.

Ilo,erre,l cle Duitscherrs al hun reserven in <lieu
ho,ek rnie'rpen, konclen zij den wassenden s,troonr
niet tegenhouden. D,oor de bezetting van Rosiè-
res vorr.lerden de verb,onclenen een heel eind iu
de richting van Chaulnes, dat een belangrijk
kruispunt van spoo'r\\'egen is.

fn-clen claaropvo,lgenden nacht gingen de Duit-
schers uit den voo,ruitspringemden boog, dien hun
front tus,schen Orvillers en l\to'ntdidier maakte,
terug.

Den l(.P' Àugus,ttrs viel L{ontdidier voo,r den
micldag in hanclen en men ma,akte vele gevange.
rren. Het Fransche leger oarder bevel van gene-
raal l),eibeney kon z-ich a,ansluiten met de Engel-
sclie tro'epen oncler genelaal Rawlinson en
br:rchtcn de D,uitscliers o,nder von Hutier leelijk
in het nauw.
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I{e,t aantal gcval}gcnell $Lce,g tot 2U.OUJ,
()eneraa,l llurnbert, dje tus,schcn Courceùies eu

\utheuil lag, kreeg clienzelfclen dag van 10 Au-
grlstus van Jroctl bevel om <1en vijand in clen rug
aan te v'a,llen, He,t was 4 uur 20 minuten in den
!llorg'e,n. Àlles stond vertrekkens gereed. De be-
i'oorradingska xio,lts bevo,n.den zrcn achter creIrânonnefl, het vo,c"tvolk rtrkte op, gevo,lg(lt (l(x)l
rien gans,:itcrl legertro,5. ().een kano,6 vrlllrqc. tlrr
was stii. Pio,ts braket cie vrrlrrnro,n.ricn los en be-
.;4lroelde1l .le to,eg,altgs\\'egcr) (.erl- r.,r.1andeltlke
res,erve,n rijkeiijk nt€,i granaten va,rr a,1len krrither.'let was eel gor(ljjtr van 1-rrojcktiele,rr.

\roorafgcgaall valt tanks ruktc het Franx:lrt.tcger ysg'1.1yaârts L"n bcvo,ncl zici.L o,nr ,S uul tr,
i{eg,5rj'r1g-r,1t--.\.ta,tz.. ()nl elt rrrlr warcn lle,t lloscil
van R.essoqrs, cic ttorperr ,!lo,rtcnrer, Orr.illers
Sorel, lataule, (\rvr1l5', I{arquégiise, .lvjar.
Bnl-sl1r-i\latz irr ha,ndeu t]c.r ti ru,nscnen. lle
storm\\:age'ns verrnorzelclerr rlc mitrailleurs,
riie tc Cuvilly razemd x:ho,ten. l1et $'as
ren ilrerrkwa,a,I(hgLr clag voo,1 dq r,rârls,cnr;11, {llr
llinli gerroùpen werrden doo,r vhegtuigen, (tle
trva,all tro,nde,rci riuizenrl kilo bourmen op de l)'rrr1-
sL'rle stclllngell \,vlerpen e,tr 'r -l rrhcgtulgen naar
l,e,lleiien haaldeÎ.

De zwa,le slag is gelevcrcl. 'l'l,als uroctel c1e

verbo'ndenen hul rechtervie.ugel brrengen vau de
r\vre traa,r de Oise; in het cerrtrum, in de streek
van ltoye-Clraulnes moeten zij de verbittelde
aanvallen der Duitschers were[ eu langzaam vor-
rteren lengs de Soaurne.

Vo'n }lutier etl voû der r\Iarwitz ziju <.lp iret
outle rie'rsterkte front van Oktober 19,14 en lVlaart
1917 teruggewo{peû en kregen bevel I,assigny te
verclerdigen, alsmede Roye en Chaulnes. Verschc
divisies vloeien toe langs Dtritsche zijde. 10.000
rnan wordexr op Roye geworpen.

Onze bondgenooteu haddeu het hard te verdu-
ren. D'e iufanterie geraakte telkers weer in bet
Iia,nkvuur der Duitsche reserveu, die verscholzu
zate,n achter de steile hellingen'van den naaf, de
Somme afglooiende hoogvlakte en niet getroffen
konrlerr wo,rden cloor het Enge(sche geschut.

hr cle dichte rargen menschen en paa,rden,
sloc'.qc,n de granaten van het zr,vare I),uitsche vlak^
ba,nrrvuur, terwijl hun vliegers, zeer iaag vlie-
g-cnd, tle oprukkende soddateu met mitrailleur-
Vnnr b,estoo,kten.

Tusschen de geweldige zwarte en gele look-
fonteinen vers,plinsterden de oude boomen langs
len weg,kantelden voertuigen, vielen menscherr
en dierem; en één stond w,ankelden de Engel-
schen, maâr dreven toen onderr het uroordend
vuur steeds maar verder doo,r.

Zij schoven htn linie b,ij den \ryeg raax Roye
i),p, maakten honderden gevangernefir en veel
ichietvoorraad viel in hun handen.

Na een vinnig gevecht vero,verden zij Proyard,
bezuiden de Sornme en maakten zich v,an de be-
ro,emde fogeer-hoeve meester.

I,inks van den ouden RomEinschen weg nââr
Roye, o,p den top van den heuve,l s,taat eEn bosch,
<1at, naar zijn vo,rm, het Z-bosch geno,emd worrdt.
IIet was een bosch vol kuilen, steengroevsn en
tunnels, waarin meerr dan één brigade yersto-
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Jlaarsc!ralk li<,r'ch cn gerreraal Fayo,l1e.

ii rit zir I f ll bcs(-'lrel'llrrl rverd dr_.ror t.n.er: stetke
l,-r'rtj e:*, l;entapencl rnet rr rachinegqwef en. Ntet eerr
kleire rnacht infanlerie vielen dre Fransclren llit.
lrcsch aair, t.otciht (le vijand er f,ot rietr laatste
iritue'liireprn lrras.

f)'err 13" Augustus slaagden de Franschen er
in r1en kam van iret massief van l,assigny te hc-
reiken, en koirtlor zii Roye ond:er vuur tlt'rirc:r

D'e D'uitschers uierpcrr clivisie op clivi::rr. o1 ,

deze belangrijke stelling. Zij tt,errTen telkr:ns
oncler zwaaf kano'nvuur genormen, en al hun pc'
qingen 'yersmoordden in het b,loed.

'fot t'raak staken zij al Ce dotpen tusschen
Péro,nne en Chaulnes in brancl en beide stc(le1l
n-errlen tevens in vlammen gestoken.

Onclanks d,eze herhaalde tegenslagen en lte-
rlerlageu, trachtten dle Duitschers door valschc
berichten het vo,lk te nisleicletr. Zor, meldtCe <le
,' Deutsche Tageszeitung l r1.en 1.3n Augustus :

,, A1 de overwinnirigen, die c1e Ftanschen in de
'laatste tlagen afkondigclerr, zijn verzinsels ert
overtlrijvingen. Von lfutier's leger heeft hen in
het vrijrvillig onttuirncle .get'iedl nauwelijks een
bruikbaar stuk geschut achtergelaten. I)e vijand
heeft ontza.qgelijke stormloopen bepro'efcl zo,n der
onze linie noemenswââr<l| te kunnen versehuirter.
[rit eeniqe plaatsen,, qtaarin hii was gedron{er'
rr,errl hii in een tegenaanval vi/eef tlitge\ /o'rpen.
Hii' heeft clraarbii , op het aanvalsfro,nt, b:lo'eclige
verliezen geletlen, zamde-r aan d'en uitslag iets te
ku'rnen \retafld'efen. D

Met zulke tiidingen rrrrerrl' hel T)uitscl'e "nill'-
}le,'ltoqen.

.:4.'!s antwoor<l oo dit leuserrachtie hencht.
l<o,nden rle Enge-lschen, den 15n Attgustus, râ:11'

lrun lantl seinen :

,r Zo'oeven is <lle vijancll h'inrretl zckete stellzelr.
bet'oo'rderr cl,e Ancre tot- hii Ïlébrrterne- tetusgc
trokken. Otze tto,epen bliivetr rref cle'Drtits"hers
in nauute rto,e'ling en verontrtrsten hen tii<llets
rl'eze achterh".6s-lsnreringen. ÏTet staat alç een

paal tn,rten water, dat die viianrt er nu s/anhopig

op gebrandi_is, zuinig nret zijn mannen te zijn, ineen mate dtie, bij d,e methoclc yan verklyistilg
met kanonnenvleesch, nog niet i, uourg.i;o*.n.,

?.nzi'.Arrgustus vielù rlc tro.p.rrïâî g.rr*taai.À{angin, op een front van g0 [;., iorr"fr"uf,ontenoy, tcn \I/esten van Soissons, r:n liet vlekPimprez, ten No,o,rdc,n van Ribooou;i, ;;;.
. Om zeven Llur 's nrorgens ber.ikie iret ur.,,,rhunner batterijen, clie seàert .t." uorig"n' ar,oncl
rn toutv waren ger.r-eest, zijn.hoogtepunî en _,l.ierp
hel voetvo-lk zich op cte ïiiandèi;;L" ,i.l'ii"g""

D,e schok t'as c,les tc, kracirtiger"a.ni-it" nu;t
s.chers.niet in vo,orpostlinics, nùar inïun 

"lgenlijke linies rran weerstanci ito,nden, dil àu"irti.,{
versterkt lvaren. De tegenstancl rvas ,r.rbitt.r,t,
en cle l'rans,chen mo,estàn op vele plaatsen stri iden nret het liloote \{apen. 

'Orr 
hei-,l"oi-,ir, r'.i'

dediging 
_ 

a1s geschapen terrein, clat b,edeLt i.,
rnet bosch en rlo,orsneden rnet diele ravijnen. .1r
rr,'lar oi,'efal nrachiengerveerstellirr.ser, r^.,,r"n. .,r,o,,,
het een buitengewoo; lastige fàrrlr"i. "

Na.twee mjjl o'p de hoogv,lakte van Autricheste zijn opgeschotern, brachten c1e Franscheir
hun linie tot Nouvron, fngre, Aul,ignicourt .-nl\{orsain vo,onrit. en bezetten bovendiËn Fi-p."r.
or lct Rigolesbosch. .Tq,ee cirrizend, gu,,onf"n.r,
liclen hun in handen.

- F"t leger van generaal Humbett yormrje eer
lralrrcn kring ten Zûden en teli \vesten van het
beroemdre massief van l.as*iqnv, dat on, z.ijn
ho,oqte genoemrl, worclt rrhet klcine Z.r,itserianrl,,

Flrrmbert zal tllt geberqte orndra:iien. Ziio
lrr.ienen o,rrerstroo,men het hosch ,",an f,oges. te_
reiken Cannv-sur-M atz. en Bel,,,al , tent i jl 

. 
zi jn

re"hterrrleugel h et 
"qeb,ergte zuirlq,aa,rts omLringt.

Rawlinson werot ziin Kanarl.eezen op Damerv
en Parrrillers. Humbe,rt ne,e,rnt, irr clen avond vanjen 22" Augustus 1918. Lassi,rnv stormencler_
hand in.

D'en volgent{en clas rrras gansch hef rr lileine
Zs'itserlandi r in harrclen rller ho,ndgenooten

En hiermede eifldiqde <1e o,r'ern,innine in Sarr"
terre.

D,enzelfdetr rJaq grceo een onko,etende nleeh
tic'heirli plr"fs. T{et wac fe mirlclen lan het ge-
rr'eldice e'!ensief. s'palgii hef belar.o rran 11c
gansche rver-olr1i o'n fiet s.oe1 stonrl_ ern rlrrbbe.l
feest, waarbij trvee hoo,fcileiders va_n den titani-
schen strii<1 gerrierd rrerclen. Ftet clankbar^
F'rankriik hul,{i.sde tvvee zijner zo71et7, aan wit
he,t den o'mme,keer te tlanke.:r harl.

Aan .generaal Fo,ch u,erd àen met qo,ud' ge.
sternden manrschalkstaf ovethan<1:'gr1. teeken
zilner hooge rvaarrlighei<l, ; aan generaal pétain,
rle militaire medlille.

Sleehts een ko'rnpa,snie was bij het feest van
Fo,ch aanwezig. De plechtiqheid geschierlde ter
plaatse die Foch als bevelhebberspost had uit
gekozen. Gansclr drs rninisfelrarrl omringde fl:en
vootzlttet rl'er Reprrbliek. r]e verhonrlenen hacl
d,en een hunner o'fficieren afgevaardigd,.

Poinearé bracht hulde aan rle gro,cte verdienste
van Fochr hii loo,fde zijne zielegoedheid, zijn
vast_karakter,. zijn onwrikbaren wil, zijn ge-
niaal talent. En zich n'endendr tot d,e legergroep,
eindigde met de woorden:
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(( 'Uw prachtige tegers zijn waardig van irLrn

aanvoerder. Frankrijk en (re verbonden landeu
zullen hunne legers lvaarriig bhli'en. \\'ij' rvrllcu
overwinnen. Wij zullen zegevieren I D

D€ tweerde plechtigheid had piaats op eetr €ug
kasteelplein, bebloemd: met roze'n, waâ,rboven
de heete zon van Augustus brandrde.

Een eerervacht, rnel vaandel, sameugesteld uit
een reglment dat Pirtain voo.rtijdis komnanclecr-
rle, een n:uziek en eel1 staf schitterende officic-
reri stonden ter plaatse.

Ilaarschaili lîtrcli, houdencl in de irancl clen
flurveelen ûtet gouLl versict clert rrraat schalkstaf ,

krvarn zicir lrij <te tiificie,eie groc-p \(lcgell.
Pétain sto,rrtlr naast het vaaucLcl. -[i]artrcrrc'ii

schalclen, trornnrels roffe'lclerr ten velcle. Poittcitic
i oerde het u o,orti, herinnerilc aln tlc vcrticttigLt,g
en het ontzet van Verdun o'-riicr i-étaiu, \\'aâr-
merlc hij het Groo't-Ktuis van het tlereiegiocrr
won ; aan zijn jo,ngste ovet'lt'.utrirtgcrl, wâitl'VOo'r
clen dapperen generaal nog sleciits cérr beloonirtg
kon geçhonken u'orden: de miiitaire rucclaiilc.

< \\ianneer ik u ctreze medaille overhanclig,
sprak de Vo'orzitter der Republiek, dan heeft het
Vaderland geciacht dat U hierbii z.eer gelukliig
zoudft. zijn geweest, want a1leen de dappersten
ond,er de dapperen hebben er récirt op. Gij, Pé
tain, drie de so,ldaten zo'o liet hebt en do,or hetr
bemindl wordt, zuTt deze medaille, het eereteeken
der helden, met een rechtmatige fierheid dra-
gell, ))

D'e generaal, die in zulke zware vuren hadi ge-
staan, voelde langs zijn getaande wang€n, ttryee
groo,te tranen rollen, toen ctre presid'enr, op zijn
licht-bla.uwen do'lman, cle zih,eren, n- -c geel en
groen lint ormboorrcle medaille hing.

XII.

DE TANKS OF STORMWAGENS

Dre overwinning, die zich z.o'o prachtig imzette,
was vo,or een .deel te danken aan de Tanks.

Het publiek maakte, te clien dage, zich een
zonderling ged,acht van dieze $'agens, die mi-
trailleurs verslonden, huizen o'penreten en de
schuilhoeketr der Dnritschers verplettetden.

De stormwagen was evenlt'e1 geen nieuwe uit-
vinding, maar wâs een toepassing van eeï lând-
bouwtuig dat o'ver zware', getande wielen liep etr
zeer veei diensten op de uitgerstrekte velden be-
wees.

Men voorzag deze wagens van zware pantser-
platen, gaf hun een moderne inrichting, bracht
er een toren aa,n, vain waaruit de bestuurder langs
a1le kanten zien ko,n, en bewaperrde dbzelfde met
mitreilleuls en kanonnen.

De tank werd voortged?e'v'en door een naphte-
motor.

Ifet was geen aangenaam karweitje zulk mon-
ster te bediernen. Menr liep gevâar er lev'end in
verbrandi te wordên.

De tank z.ette zich in beweging ondter het
geHlak van zijn ruspenwiel. Eenmaal aan het

lxrllen, hacl hij oûtzag, noclr. eerbied,voor a,lles
r,vat zich voor hem :ranbo,od. Hij drukte de
prikl<eldraacl plat, overschreed kuilen, putta,
cn grachten, liep boomeu en hnizen omvèL, en
toen zijn ruitraille,urs bla,fterr en zijn kanonnel
vuurden, r,r,erd het vervaarli jk larvaai oorver-
doovend.

Hij vreestle kogels noch tegenstand. Alleeu de
granaten waren zijn ergste vijanden en hieraal
kon hij slecirts r'i.oor srrel lo,open ontkomen.

Sinds clc i;en'egingsoorlog ontstond en rlr
ioopgrarzen ve,rla,te,n \terden, heeft cle tank veer
tliensl.etr I rr'\\'czell.

Dc' tanli Rerrault hereft praclrtig gewerkt tegel
r1e niitraille'trrs der f),uitschers, waar deze irt
tj:cls hurine kn:rorrrir,:r rrog iriet lionrlen <rpstrllcrr

, De Eugelsicirerr vcrs,cherren het eers,t ruet tit
tanks, cn rle lczcr zal zicl-i herinrrercn lioc gcnc-
i-aai 131-lg ilrel 2ij11 s,tormwagens tot in c1e derde
vcrdccligingslinie ilcr' I)uitschers drong.

-\Iaar Frankrijk vcrbetet'rle het Engclsche sys-
teem. D'e fabricken r,an Schr.reirier, Creusclt en cir

metaalfabrieken van St-Chamond traakten er

aanvankeiijk met gansche scharen.
Renault heeft er later zeer lichte gebouwd,

dewelke in het offensief van Foch de grootste
diensten b'ewezen.

Twee soldhten vormden de bemanning. De
bestuurcler zit van voor, de sclutter zit te midden
van den toren, die langs alle kanten kan ge
d,r'aaid worden.

D'e machinekamer is van de kruitknmer ge
scheidren, ten einde het brandgevaar te vermin-
deren.

Zeer sterke hellingen kunnen dbor deze tanks
bcstegen \'vorden.

Dikke pantserplaten beschutten de inzitten-
clen tegen kogels en granaatschervel.

Hij is zes meter lang en twee meter breed.
De Duitschers hebberr onmicldellijk d'e storm-

lvagens nagemaakt, maat, zooaTs het cloorgaarr'
gebeurde, maakten zij dezen veel zwaarder eD
grover.

Terwijl d,e Franschen c1e tanks zoo licht mo
gelijk maakten, en zich voo,ral toelegden om el
e'en groo,t aantal in het vuur te brengen, hebber'
clc Duitschers stormnragens gebo'uwd die veel te
7,waar et7 te 1o,g \varen, en hebben anderzijdr
niet geno'eg hun aandlacht besteed aan het nieu'
we wapEn, dat weeselijk geducht zo,u worden.
. D'e tank, dien zij maakten, geleek zeer veel op
het model St-Chamo,nd, maar bezat een bek voo,r
en achter.

Stalen platen van 3 centimeter dikte, dekten
deze bekken. IIet midclen is met dunnere plateo
beschut.

Lange platen hangen tot tegen den groncl
over de ruspenraderen.

D'e D,uitsche tank is zeven mEter lang, twee
meter tachtig b'reed en weegt vijf-en-dertig dui-
zend kilo.

Twee motoreî, van 100 paardenkracht elk,
zetten hem in beweging.

De tank bevat drie plaatsen; cle twee uitein'
cten zijn d,e vechtkassen ; te midd'en bevinden
zich <le machienen fr'dle leidring.
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Zes nr,itrailleurs eu eeu kanou van F? mil.

vormen zijn bewapening.
Het is een vre,eslijk instrument, bemand met

achttien soidaten.

-D*?? stormwagens waren niet praktisch, zæ-
als wij zeiden. Hun grofheid en àwaarte verhin-
derden elke snelle beweging. Zij werden allen
osysrrrijdelijk cie prood. van de vreeslijke T5-
kanonnen.

D,e Fransche tanks werden per spoo.r naar de
frontlijn gebracht o,1 claarheen getrokken clbor
sterke autorno,bielen.

Iedere tank was vo,orzien van sigrraaltuigen
en clraadlooae telegraa,f. Ilierrnede Èonr de be-
rnanning met elkancler in voeling blijven, alsook
n:et het achteraanrukkeurci vo,etvolk en zelfs met
de vliegers.

Zij waren allen .in 't grijs geschilclercl en ge-
fa'me,uflss1d, zoadat men ze o,ngem.erkt to,t -.eer
tllicht bij het gevechtterrein koÀ brengen.

De eerste Fransche tanks vieien den 1?" April
1917 aan. Er was bevo,len dat zæ de derd,e vijàn-
delijke linie zouden overloopen - in de meening
dat de twee eerste doo,r het voetvolk zouttren
genomen zrjn - en i:r r,rolle veld de Druitschers
wegvegen,

Na eelr marsch van verscheidene kilometer
in vsltren dag, glijdend alleu over de'zelfde brug,
gerepereerd do,of de Diuitsche kanoinnen, zonder
voorafgaandelijk kanonvuur, bereikten zij des-
niettemin de tweede vijandelijke lijn en maak-
ten zich van Berry-au-Bac en Juvincourt
meester.

Eenige tanks dro'ngen zelfs tot cle derd,e lijn
doo'r en bereikten den spoorweg Laon-Reims,
waar zij vernield en buit gema,akt werdEn.

Die tweede lijn -,vas in haucjcri van het vo,et.
volk. D,e sto,nnwagens bievcn, vzln zes uur cles
mo,rgens to,t in den volgcnclen nacht, blootgestelci
aan het vuur varr den vijand. Zij kropen <1e

hellingen op en af, om niet getr,offen te worden,
wachtenctr naar versterking, d,ie zich liet wachl
ten, daar een groot ged,eelte d,er aanvailers ge-
dlo,odJ was geworden.

De aanval werd niet doo,rgedr,even. Wat er
met generaal Byng gebeurde, hernieuwde zich
hier. Men was dosr de vijandelijke stellingen
gebroken, maar zo,nd'er verdere gerro,lgen, ver-
mits men niet o,rrdersteund werd,

Toen bewezen de stormr,vagens tot het',velk
zij in staat warerl, en ho'e groot het vertro,uwen
was dat men in de bemanning rnocht stellen. De
overste, kommandant Bossut, was gedood, vele
officieren vielen met hem en ook was eqr aantal
so,ldhten gesneuveldl. Zij doorstonden een wree-
d.n <ioodr, verbranctrd,en levendr in de in vlammen
geschoten wag:ens.

Hun makkers d'er infanterie waren achter hen
in de tweede lijn dler Duitschers gedrongen en
hadclên al de hinderpalen op hun weg n utg*-
wo{pen.

Dre generale staf was echter niet gewonnen
voo,f d'e af,doende wa,arde der tanks.

Eerst toen d1e Engelschen er groote uitslagen
medê bekwa,rnen, ging men tot andere gevoelens
ovar.

Maar vo,sral de tegenaanval van generaal
llangin, clen 11" Juni 1918, die de naar Ôompiè-
gne oprukkende Duitschers versloeg met de
tauks, wÉuracht€r zijn daplrcr voetwlk mar-
cheerd'e, op,ende de oogen van het Groot Hoofd-
kwartier.

De Duitschers, dê lezer weet het, rukten rlaar
Parijs op, Mangin heeft maar één man tegen
tr,vee Duitschers te stelleu Zijn volk is afgemat,
nitgeput. Mangin aarz.elt echter niet. Hij n'r.
aan'/allerr voorr hij zelf wordt ov'er het lijf geloo-
pen, Ziin legertje rukt op, voorafgegaan door
vele stomrrvagens. De vijancl worclt achteruit
gcclreveu, verpletterctr. Be11oy lvordt hernomen
cn cle Mof verre van Compiègne en Parijs, het
land zijner dro,orren, geworpen, de ve,lden, bos-
schen en wegen bezaaiencl met dooden.

Iilet was de eerste overwinning, die de kans
deed, keeren.

De wa,arde der tanks werd to'en erkend, en
met reuzenmoecL toog men aan hct werk om de
kleine druivelwagertjes met honderdtall€n te
maken.

De tank Renault, dle lichtste van allen, werd
bij voo,rkeur gefabrikeerd.

Op het v,eld gelijkt hij eeur groo'ten paddestoel,
hij glijtlt af db hellingen, kruipt over boomen en
struiken, ontdekt de schuilhoeken der mitrail-
lerurs e'n weet beter dan de grooûe tank5 zich te
onttrekken aan de vijandelijke kano,nnen.

,Wanneer een kanon op hem gericht wordt,
vliegt hij er vlug naartoe, ontwijkt de schoten
en weet de bedienaars oqlschadelijk te maken.

Zingend loopt d,e infanterie hem achterna, ver-
duikt zich achter hem en sprinCt den vijanctr on-
verhoecls op het lijf.

Pétain weet wat de sto,nnwagens waa,rd njn. In
een legerorcler van 30 Juli wenschte hij het hel-
rlcnkorps geluk in de vo'lgencle v/oo(dlen :

rr Sinds begin April heeft het stormgeschut in
clertig gevechten en twee groote veldslagen zijn
pr'oeven geleverd.

r Dre infanterie heeft vanaf het optreden der
tanks in cleze een machtig bo,ndgenoot gevorn-
rlen, hetrvelk hun roem vergroot en waaro1l zij
rnct trots opzien.

r De opperbevelhebber zendt de dappere pio-
niers zijn hartelijkste gelukwenschen.

> Het Vadedancl is fier op U. l
Het korps der stormrvagens stondl onder bevel

virn generaal Estienne.

xIIL

GUYNEMER,

DE KONING DER VLIEGBNIERS

<r Guynerner is niet teruggekeerd llr
Het was een algemeene verstomming. Een

kreet wercl vemoûren doo'r gansch Frankrijk, in
de hut van de armen, in het paleis dbr rijken;
hij klomk van de lippen rran millioenen soldat€n
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teu O<l,s,te,n van Arras
21 Augustus 1918.

en iede rs h;nte uras op dien
stoncl verslijfd van droef-
heid.

Het was e,cn âlgenreene
rouw, of Grryrretner, de jon-
ge vliclyerrier, alléén onster-
felijk rvas rif moest zijn,
terrryijl zo(,t'e'lett der s,o,lcia.
tcl clk rlur \rafl dcrt dag tetr
tloollc war,'u opgcschrcveir.

,t.r,,,,t11 ijk l-rctitelde rrrr:rr
tlc puil's,tc ouder tie vlietJe-
rricrs als rr as r, maa,r C)try-
lrcrir,er tro,t nrde ulelt rr l).
Iiorrirrg, <lcr vlicgeniers r.

Ztjn lcv< i't, zo0 jong, rvas
rijli irr h,:irlencla,clerr. Hij
\\/a"5, llOq tnâar celt kttaiqr,
c'cn jr-r,irg< tjc', latrg, opgc-
sclroten, rnaar tceder en
zu'ak.ics tocn clc rxr,rlog uit-
lrrak.

\lo.q gcr rr trvitttig' jaren
tcrr ru o'1le r ;it.

Hij ltarncle af rran ee,rr

oude arleillijl<c fa,rrrilie rlic,
cetl\l:c'u. latr.q, aau het .la,nrl

rialryre'rc z( inei'h:rri ge',sclro'tr

keir. r)c clallprlheirl zat.
Ircrr irr Irct blrrecl, en tijdcns
rlcrr ootlo;r1 hcc:ft hij cle arria
tie cll <1r: ir'lpdgettooterr on-
schatbar c dîcns't-en hewc
'/.c11.

Zijn lrclderrrla,;tr t.ijn
ovcl-r4raatd'. ge;,ockt te
wo,rc1en, cu 'rlij r','tllcli e'eni-
.qe bladz.iiderr ulrr hem u'i;'
dcrr, o,trr aan le too'netr wat
rrarlcrlarr'ls'liel,lc vermag.

Tocn ,le crrrr16* rritbtak,
u,erc1 Crr ynêrrrel afgetvezerr.
Hij rvas lc zrvnk cvm het te-
ven in de loopil,r6vsn of ten
i'e;lde te dloo'tst:ran, te z.wak
oru als ruiter r'ienst te ne-
merr. tr{atr hi.i wisû het te
berlre,rkerr rlrat lrij als een-
vou<lig rl.it nrlet h,ij rle vlie-
gcrii urercl toegtlaien, waat
lrij aa,nrrarrlielijk zwaat werk
te r:erriehien h rrl : bido,rrq
te slepen, t,roto,t':, s'choo'n tc
rnakerrr,.tocl.telletr binnen te
lon,cls,err 6,s rles nrehis op rle
lra.r'rlc trlanlien te s,la.pen.

I'Iii hacl rle less,c,n rlet Po
lltechrrisclre selroo,l gc-
I'o,Jqd, n'at lrem er n grootel
\ioo,fs,T)ro1r g câf oD zjjn
rrrakl<er-s. TTi i kcrr,lc hct urc-
liarrisrnc clr z.liit \\'eteî-
schâope'liike orrie'rleggïnr
rnaakte her,r weldra ver-
tronwd met al cletcrchnische
bijzonclerherlen der aviatie,
be'rn'erkte daî hij spoedig

!n!fflDtrt
en Roye.
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Be,elcl van een clqor de Franschen

toegelate'n rverrl als lce,rlirrg vliegenier.
l)err 17" F'ehrrrari lg15 r'kng hii, o12 een Blé-

riol, cle eerste nt;lal allr:en ho'rretr het vliegrreidl
Ïan Pau.

Nlet sprorreetr hr1415ds lrii rlc lrrcht in, zoodat
ziin leet'aar henr toeschre'eu\,,r'de, zulke halsbre-
kendè toerer achlerrvege te latetr.

IJenzelfden avond schreef hij zijn indr"ukken
aarL zijtr varler :

,, Voor het vertrek rvas ik ongetust, rnaar
een.maal in cle hoo,gte ve,rmaakte ik mij do,l !...
D,e <lteirringen eu het gliiden van mijn toestel
hebberr mij in het geheel niet gehinder<l, 't was
leuk... Enfin, ik heb'me kostelijk vermaakt,
ge,lukkig cllat mrredter het niet zag. lk meen dat
ik mij ni,et als een voorzichtige heb laten aan-
boeken. Het za7 gaan, rveldra zal ik zeer ervaren
zijn !... l

Hij bekwaamd:e zich in het vliegen clbor lange
oefeningen, $/ant de eischen dler militairen waren

herovercl terrcin aan c1e So'mme.

zccr str"r:ng, e1i nlcn rnoest e'en harden proeftijd
rlrxrrstaan, alrrorerrs het brevet van vliegenier te
h,ekomen.

Hij steeg mel verschillende toestellen naar
,,mhoog, vertrourvde zich ten volle met het me-
kanisrne van cle onderscheiclene typen, en derr 8o

Jnni maakte ko,r1loraal Guynemer deel van het
eska,clril T. S. 3 <lat te Vauciennes Iag.

I{açritein Brocartl was zijn overste. i\{en heette
het eskaclril rrl)e Ooievaarsl. Védrines. was er
hir' ; \réclrines, de da.ppere roekelooze, <lie wel-
dr;l zijtr \rrierd werd.

Vauciennes lag irr het lanci van Valnis, waar
ruitgestrekte bosschen zijn, prachtige kasteelen
t,errijz.en, vette weidcn heinde en verre uitlijnen.

In tlit land,, te Compiègne, lag Guynemer's
vad,erhuis,

IIij schreef aan de zijnen:
<r Kalm land, algemeene stilte, men zou zich

irr het 7.widæ waneî, hoewel de inwoners de



wildten uit Pruisland irebben gezien eu ons zeer
achten... Védrines ie mijn vriendl en geeft mij
raad; hij bEveelde mij aan zijn rnekanicierul azut,
Parijzenaars, ctrie zich altijd uit dren slag w€ten
te trekfteq, vindingrijk z;rjoenpieaierig... Ik heb
m,ijn mitrailieur op een stwig voetstuk laten
piaatseq en ben tot de jacht geleec!... Gister, om
vijf uur, vloog ik over qns huis, op 1?00 à 2600
meter. Hebt gij mij niet geeieo? Ik liet uijn
motor gedurende vijf minuten kloppen opdat gij
mij zoudt hooren... il

Guynemer mqght a'ls de çhiid,[vacht va,n zijr
vaderhuis genoemd, wo,rden, en was d,aarom. dub-
bel lvaakzaam. Het was hem e'en heiiige posi.
Hij maakte geen misbruik van de nabijheicl
ziloer woonst, onr te allerr stolrde aan de bel te
gaan hangen, wanr hij is in dienst en eerbiedngt
zrJri k'o.nsigne. .\taar ars ltij van de Jacltt lcrug-
keert, aarzelt hij niet oln eeo ( omweg > te maken
en doo'r zijn akrobatische toeren de aa,ndacht der
zrjnen o,p zich te vestigen en het < onderho'ud ri

in de lucht langer te rekken. .

< Ge hebt mijn hoofd, moet€û zien, schreed hij
des and,erdaags, want mijn oo,geu war€n steeds
op het huis gericht... Ik ben erg bedroefdi omdat
urijn ourwenteien mo,ecier den schrik op het hart
gejaagd, heeft, maar ik moest het huis zien z-oa-
der mijn ho,o,fd buiten het toestel te steken, wat
r:ret den wind zeer onaaugenaam is... ll

Men kan zich de ontroering der ouders vo,or-
stellen, wânnee! zij hun t jonggtjel nagaan door
hun verrekijker en zijn gelaat als een klein,
klein stipje omtwaren.

Kapiteiu Bro,cardr vond, dlen nieuweling erg
teng.er en joorg:, net een meisje. Ds,ch weldra
wordt hij als een bekwaan' vliegenier erkeuci
die, na drie maanden ieertijd, zulke zotte toeren
in d,e lucht kon verriehten.

Alles wat o,p de aarde is, boezærnt he.m belaog
in. llij schreeC hierovEr:

< Het iand, biedt een oorgeloo{tijk uitzicht
aÉur; ovErâl puinhoopen, een dooreenger,varrel van
loopgraven ciie eikander schijnen te raken. De
aardè is omgewoeldr dloot de granaten' merr be-
merkt duiz,endeo kuilen. Hoe is het mogelijk
dnt een m€nsch hierin kan lEven? Van een bosch
btjven er oog enkele boomen recht, de ovedgen
aiir O,oor de marmietEn geveld. Het is bijna niet
te gelooven hoe mtn o,p 3000 meter ho'ogte dit
alles kiaar en duidelijk ztet... >t

Verscheidene malen keert Guynemer terug
met uitgerafelde vlerken, kapotgeschoten' ras-
terwerk, of met doorzeefde schroef.

Aan iiin zuster Odette schreef hij het vo1-

georde:

a De Moffen houden mij in bijzo'ndere ach-

ting. Mijn waarnelner heeft meer dau duizend
r"U""t.ot â.t"ia waarmede ?ii rcrli.gtoeten' Het
was één geroffel en wij waren omringd van ont-
ploffingen, van onder, van boten, van voren en

iu"gt ,"htt . Wij moesten zichten nemen, $/at
;ii ;;t wildlen beietten. Men hoorde d'e stukken

r"ltil"f*; een der kogels doorboorde den vleu-

5rc.1 cu vloog toen in den kring der schroet' zon-

à*" U""t tJ k**ts*, op vijftig centimeter van

;î;h-"fe triijo *â"*emer, d[e van 't begin

* 1ô14 *

van ctren oorlog dienst d,oet, he€ft nooit zoo,rr
beschieting beleefd, en hij was tevredeu toen wij
naar het vti,egplein terugkeerden. Blj het daien
heeft mijn waarneulEr aan kapitein Gerard ge-
zegd, ciat ik eern ro,Ekelooae kerel ben. J_.le kaplteru
antwcorcùde oat hlj zulks heel goed, w1st. 1k éa-a

nr,lJû Ooorsç]horteû torestel 1o,to,gr,a,teErer1. 't ts
prachtrg ! l

Luiteuant Colcp'nb verhaalt, clat geciurencie
gansch den tijd der b,eschieting, Guynémer gee{l
enkele poging de,edl o,rr d,Oor een zwenkrng aatr
de gra,naten tq ontkoalenr. IIij bepaalde zlcn waL

, te stijgen, en <i,aalde toen weer kalrlp;es na:u
, cle pla,ats d,ie men morest fotograleeren. 'l'o,et

werdr het vo'lgend,e gesprek ge'r'oerci:
D'e waarnerner: a I! heb geda,au, wij kunneu

huistoe, l
Guynerrrer : t< Mijn luitenarnt, do,e mij tha,ns

het genoegen, de granaten d,ie o,ver ons viiegen te
Iotograleereu,, l

Krndereu krijgen steed's hun wensch. De iui.
tenan t fqtografeerdle.

Colcuonb beschreef later Guynemer vo'lgencler
vniz.e-z

< Het subliemste militaire gelaat dat ik ooit te
zien kreeg; een der edeLnoed,igste zielen die be-
staan en drie ik oqit o{ntmoette... )

Ko,elbloedighEidl en karbnte waren zijn hoofd-
dleugden. Intusschen vermaakte hij zich ais een
knââpr telde de gat€fl,, die in zijn to'estel werden
geùhoten, too'nde dezelfde aan zljn waârnemer
en scheeu. met het schroot te goochelen. To,en
hij gedaaldr wâs, gteep hij zijn overste, kapitein
Brocardr, bij den arm, ttok hem mede naar zijn
vliegtuig en toonde hem de talrijke wo,nden, ter-
wijl hij danste van vreugde.

Dlen 19" Juli treleefd,e Guynemer zijn eerste
avontuur. Bove-n Coucy bemerkte hij op 3200
meter eeu Aviatik der Duitschers. Hij richtte
zich in rechte lijn naar hem toe, bleef er vijftig
net'er o'nder, links en iangs achter. Het getak
van-zijn mitrailleur overstemde het ronken van
zijn motor. Bij de eerste schotet ziet hij een
stuk van de Aviatik in d,e lucht vliegen. De
D,uitschers schieten met d,e karabijn en treffen
een vleugel, terwijl een kogel dle haadi en het
hoofd van den waarnemer rakelings voo,rbij
schiet. Opnieuw takt Guynener's mitrailleur,
de Duitsche vliegenier Zakt ineen, zijn waarne-
mer steekt de armen o,mhoog, de Aviatik valt als
een steen, omhuld in vlammen, tusschen de
loo,pgraven...

Weerzijcls de strijders heeft men het lucht-
gevecht nagegaan. ,Woedend osll. de nederlaag,
overgoten de Dultschers het vliegplein met ko-
gerls. Te r:riddelr Van deeen'regef,I zet Guynemer
zich neer eu ontdioet zichvan' zijn leeren boven-
b,roek, die hem veel te lang en te breed is. Daarop
rolt hij zijn toestel wat achteruit en breekt zijn
schroef sp een hoop hooi.

II'et volk kwa- toeg€stfo'o,t:ld' om dên over-
winnaar te huldigen. Offiqieren van het geschut
sleuren hem mede, de schild,vnchten bieden het
geweer aan, een kolo,nel laat champagne o'pdie-
nen. Guerder, de waarnemer, wordf de eerste
den post van dbn kommandhnt binnengeleid.
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Ondervraagd o'vcl het gevecht, antwoorcl,L Lij
besche,iden :

(( lk ben er voor niets tusschen,
vliegenier die deu strijd voerde. l

stel, v'liegt eu verjaagt den vijand. I)erarop kwn
hij te Compiègne outbijten.

Zijn nroecler knorde.
rr Ge mo,ogt ons toch z<xt niet Vêrlateu, zcgt..

zij. Ge zijt nret verlof. l
< Maar mijn wil om te vliegen is sterker. ,
tu Wat nu? rr

tu Ik houcl van dien wil, moeder'! l
llalf Septenuber korut hij irr bezit vau eer.r

eend,ekker l{ieuport. Hij kan dus alleen, gansei.
alleen in cle hoogtc stijgen en onverdeeibali
g'eniet.ell vau derr rvellust cler trooge regioncrr.
Gansch dte hemel hoort hern toc en hij btclwelnil
zich in de azuren velden.

Hij wordt belast met een bijzo,nrlere zending.
Gewoo,nlijk werd Védrirres ruet zulke boo<i.
schappen belast. Ze waret zeer gevaarlijk. Tot
volvo'ering hiervan moest merl in bezet gcbierl
clalen en a.lda,ar aan aarlgewezen personerr een
missie bezorgen. De eerste maal dat Guyrremer
vertrekken moest, woedd,e er een vreeselijke
storm. Zonder aarzelen steeg Guyneurer op.
Eenige stonden nadien bracht meur het bevei te
wachten tot de storm ging liggen. Hij landide in
't bezet gebied in glijvlucht, verrichtte zijn
boodschap en steeg weder op. De boeren in het
veld herkenden aan de kleuren een Fransch
vliegtoestel, ontdekten het hoofd en staken de
handen, in groote ontroering, omhoog,

Deze flinke daad beeorgde aan den pasbeuroenl-
den sergeant Guynemerr een nieuwe citatie op de
legerorder:

< Vloog in sto,rm wijwinig op bijzo,ndere missie
en volbracht cleze met dapperheid, wilskracht en
koelbloecligheid,. l

r<'t Was hard werkr, zei Guynemer tot zijn
o,uders, < de paim heb ik niet gestolen. l

Op den temgto'cht wercl hij doo,r eEn Engelsch
vlieger be's,cho,ten, doch cleze hErkend.e dadelijk
zijn misslag en boo,d door teekens in de lucht zijn
v erontschuldigingen aan.

Een paar dagen later kreeg hij weerorn een
D,uitsch vliegtoestel op 3000 meter hoogte in het
zicht. Hij vloog drie meter lager enlachte oan het
gezicht da,t de Mof Sing trekken. Al meteens viel
zijn mitrailleur sti1. Daclelijk vireErde hij o,p zijn
vleugel maar haakt aan het Duitsch toestel. Een
stuk woldt van het do,ek gescheurd. Dre D'uitscher
beschoo't heln met zijn macirinegeweer. Een ko-
ge,l vliegt rakelings langs zijn hoofd, zond;er be-
ilenke,n sto,rmt hij recht op den Duitscher los.
D,eze redt zich in een haastige vlucht.

Guynetner was dien dag slecht gemutst'
Den 5o Decembe'r zweefde hij in tle streek bo-

ven Co'mpiègne en bemerkte op een hoogte van
3000 meter twere Druitsche vliegtoesbellen. Op der-
tig meter afstand opent hij het vuur.-Eefl^ fluit-
s"irur sto,tt neet ten Noorclen'van Bailly. Guyne-
mer heeft hem duidelijk zien vallenr. Maar er
bliift norg de tweede. Hij zwe'nAt om hem aan te
klampeni do,ch ook cl'erze redt zich'

WÀnneer hij de plaats opzoekt, waar de eerste

is gevallen, is hij aè richting h'ijt. gqt was hem

l"it*t . Eerr geclachte schiet henn te binaen. Ilet
ir Z*rane. Zifn ouders zullen thans de kerk ver-

iaten. Hij daalt in een veldlbij Compiègue, ont-

het is tle

Guynemer, die stilletjes was binnengetreclen,
wil het woord, voefen, rraar wordt ruw clbo,r ctreu
kolonel ondierbroken:

t Wat ir er dat VoOr een ? l
ru -tlaar, dtat is.de vli.eger I l( Gij ! Hoe oud zijt ge dan? l' rt 'I'wintig jaar. l
rt l.in de mitrailieur? IIoc ourl is rlie? l
rr'1'wee-en-twiutig. l
rr lVel ! wel ! zei de kolonel ltrchencl, ais de

kiucleren nu reerls krijgertje spelen, urat nro€terr
tle nrernncn darr do'cn ? l

llet kapitcirr Sinreo'n vliegt hij naar Conriiii.,
grru. l.ijrr ouir.urs (,n ztlstcrs nr.ucterr rrrede in zijn
i rcugde cleelen.

tu Dat gaat hcm d'c militaire merlaille cio,cn
lviirnen ! zei de kapitein, rvant hij heeft zijn l,f,of
gezocht en gevontlen. l

Inderdaad', den 21" Juli ontvinger cic tirce
overwiunaars de medaille. Deze van Guyue-
nler was vergezeld van de voigende mclchng:
. < Korporaal Guynemer, zeer stoutmoedig en

ervaren vlieger voor de gevaarlijke zendingen,
heeft een D'uitsch toestel, na een hardnekkig ge-
vecht, in vlammen naar benedieu gejaagd. l

Deze eerste koene daad had voor gevolg dat
de jongen verscheidene dagen, met koorst, het
bed moest houden,

Guynemer was z,enuwachtig en brandde zijn
jong leven te vroeg op. Hij was heel en al aan
zijn taak gewijd, voelde er bijna een godsdien-
stigen eerbied voor. Toen hij van bed opstond,
dwaalde hij treurig door den bvrze, zijn ouders
en zijn twee zusters spanden alles in om hern
verstro,oiTng te geven. Vruchteloos, zijn huis is
hem te eng. Hij moet de oueind'igheicl der he-
melen geni.eten. Bij klaren dag en helder weer
meend,e hij te stikken. Ziin zuster Yvonne be-
greep hem het best en sloot de vo gende over-
eenkornst met hem:

< \Melk ontbreekt u hier ? r vroeg zij.
< Wat gij mij niet geven kunt. Ja toch, als

ge wilt, kunt ge mij het schenken. Beloof het
mij. r

< Gaarne, als het u gelukkig maakt. l
< Ge zult mij de gelukkigste der stervelingen

maken. lr

<r Bij voorbaat toegestaan. lr

< Hewel. Ied,Eren morgen zult gij het weer
nazien. Inctien het slecht is, laat ge mij slapen. r

< En zoo het mooi is? n

< Dran zult Ce mij wekken. r
Zij zwiigt en begrijpt. Guynemer beziet haar

en trekt zijn mo'lrdl monkelend bijeen als een
kind dlat zijn zin niet krijgt.

< Ge wilt dus niet. We{, dat ik hier dan barst,
het is sterker dan mijn wil. rr

Om hem ten genoege te zijn, stemt Yvo,nne
to,e en bekijkt iederen msrgen de lucht, biddielliï
da,t het weet to,ch zo,u slecht zijn.

Als het mooi weer is, moet ze hern wekken.
Hij kleedt zich in haast, springt in zijn toe-
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F)cl tatrk.

mo'et irrrlelriaa,i zijl \':rilr,r', rlie varr tle ruis lruis-
toe gaat.

rr \'ra,del ,r, r{rqit Iri.i, r, il< lrelr rnijn NIol ver-lu-
|eÎl ! )

tr lïe'lrt gi.i triv llof verlr-lrerr, jotrgerr i ,,

rr Ja.. Iietr . vliegtoe'stel rlat ik naar beneclerr
[raa,lCLe. Ik ruo,rt flaal- lniilr eskadril, do,ch ilr rvil
rrrijrr J\l,rf lrehtrerr. ',

< Wat l<att il< t,,rr,r' (r rl,rr',rr, i,lngetrl rr

rt lfettl g:uttr zoekcrr err lretr r-irtrlerr, vacler. Hij
rnoet erge'ns irr liet ho,s,clr lirgen langs rle kantet
t'a'tt Baillv. rr

FIii stiigt \\,c'c1' (r,li, tttrn r,iin vadcr ht:t {ll}zoelitrr
\ralr clen l'[o'f o,r,e'rlatetrd. Tn<]err1aac1, ttren vinr.lt
lret verbrijzc'lrl toegtr:1 crr rler cl66d6x1 T)'-ritsciri'r',
die begr.av'err rvot,ltt ; doclr r'lc l<ontrool weigercle
Guynenre'r r1e c'et van d('ze rla,ar1. IIij s'chttirn"
bekte.

rr G-oed !l riep ltij, ,r ntert $'eigert tnij rlezelr
trtlo,f , werl , i'l< zal hern rloof etn and,e'r vcrvangefl. ))

Hij rvil s,teer.ls eeri anclere hebher" I)'tie rlagerl
later neernt hii zijn weerl4tfa.ak.

a6'En lrij daalcle. z^g l1ii ee'rr D,ttitschet in clc

Ftansche linies. Hii schoo,t naâr omhoog en snijdt
henn den pas a,f. Viif cn veertig s,chotqn loste hi,f

op het toestel tl'at rl'ttikeilt, irr v'lanl s'chiet, zich
oàkee,rt. T)'e u'a.arttenten: r'iel t'e Rtrs. 11c' irliegenier
te Tillo,lo'v.

Ëen Frans,-'he hatterii lree'ft hel spel nagezietr
e,n to,en r1e jo,nqe held zich nt'clerzc'ttc,'liet rlc
ko,mmanr:lant clçt 1<artottttiers. Allnirr T,aunai',
ziin mannen \/crzâmelctt p'n Gttvncmcr r1e rnili-
t:rite eer bes'ijzen.

,r Th'arrs r-'r:,rr rvii el' ecll*ç tltrchtisr: o'n los sr.'l'rirr-

ten r, zci<le lrij, r l.c't cerc vAll Gttvnetlrer. r'

De schoten vernielclclr een hrrisje, wâat l)rrit-
schers ziclr r,crs.r-ho,1elr. Zii silroten rritc'crr gdliil<

lllrilen irr ccn n.e1.
r, I)'.t is weer aafl mi j, clat zij rlit te rlanken heb-

he,n ,r, lachte Guyne,rner.

Iitttisr-<.:lrr"rr lra,rl liirliilcirr J,a6nar. rie galons van
ziin inrlrti,r, lr-lseeteer,l err s,cho,nk riezelfcl'e aaî derr
.Iiooer

,r BeLrof rnij, (-lrrlrrt r.rrerr ,r, ilcirlc Jrij, dat gi1
rlr ze 1l12g6t' zrilt, n'anrrc'er gij tot kapitein zult
I'rlnr, lercl z.i.in.'r

Zes dagt n late r', r1irr1\r. ge\recht tege[ t\,r-ee Fok
I<e,rsr. Een (,r \-an iaagf hji-naar benetlerr, de an.

'lere Lrc's,cha,1igde zijn toestel.' D{t gevecht tegen
rleze is waard orrr lnertrrelcl te wo'rden. Gul,nemer
rra,cletde o1r t.ien rrrete'r, ret-lristaand ,lraaiend op
ziin vleu.qc1s;, I-)e ll,uits,che'r was er ee.n, die ook
seen schr-il< i,arr ]rc.t hart' liciirle. Hij draaicle oo,k
r4r ,1e vle,rrre,ls. Daar girrg het irr een engetr kring,
twere reuzcJl \'oige,ls, (1ie elkandersr ks,etsbare
p1aâts trachtten te orrtdekkEn. De veer van Gu.v-
nemer's mitrailler.tr raakte stuk, hii kon na het
een-e'n-twintigste scho,t niet meer schieten. loen
nam hii het wa,anzinnige besluit zijn vijand naar
de keel te s,prineen err henr met zijn toes,te,l aa,n
te klampen.

Zulks scheen ,ler I)uitscher njet te bevallel ,

clie ijlr'nq:i rt',t.^r r-ijn karnn stuirrde en zich reddr,
Gtrvi,crrrer krvarn hc,:rre,lcrr met. nrr:r.r rJan viifti;'

rtorr,lcrr in ziin foes.tel.

Het is, hii de,rr jolre'e,linr: eer n'oesteî rlrang o l
,'len i'iirtrrl te, r.ervo.!qen efl leef te jagerr, eet
6aa,n1 clie :r.'rrser...aklie'r"d r-,'er'l doo,r iederen bij
val.

IJe,n 24.n f)ecembcr, on ziirr 21 -iarieet geboorte
clag. rlrrtvinq hij het liruis rran lrcf Eere-legioen
nret cle rnelclinE:

,, Strrrrrlnlrr \iârr ttroo,te verdieîs'te, too,nbee:lrl
r-r,li \tcrl,nochtheicl en moe'd. l

Zo'oa1s altijcl, rnras Guvnemer ten hoo,gste ver-
lrene,l rrret cleze nieun'e o,nd'erscheid ns. Hij be
z:tt. t:t1 r'clecl's het Ro6,.1" lint, het Geûe lint. en het
Roo,de el1 Groefle oo,rloeskruis met <le rrier pal-
ilrgn.
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Een lionrpa.qnic tarrks Renarrlts.

t{ij wâs clc jougste uit lrc't legcr, tiie zoovclc uu-
ciet'scitet t r,ingc,tt l.rck warl, rrraar. ou,k tic r ialrper:ite.

Iir r-erfiep bijrra geeu weck o,1 Ouyncurer haalcic
zijrr -\roi tut rlc lucht. r\Iert zag zc utcrstortcrr rrr
een vvo'lii vau r(]0k ett vlantrric-tr.

Dc jo'trge trcLd zaaidc clc,uti eu brarrcl iu dc liren-
l.en erl trij wtrs pas iri tierr uarlvlllg van z.ijtr girrr rc,
r rjlcc lt-ro,pbaarr.

'-loelr Ver:chur genelleil wcrtl iu. dc ijzcrcu klau-
lvelll vall den wo,esteiirrg, clie zrjn trr.rt'derr o,nte,l,
baar op cle vestirrg wierp, o,nr rien u'eg uaar Pru.ijs
te opeueu; to,eu aldaa,r cle toestætrL tireigcnd bc-
gon te woLdelr, wcrderl de u Ooievaa,r's r; ooli tcr
onciersteuning uaar rlie stre.e'li gczu,ndeu, waar
zij te karnp'en ha,dcl,crr tegen cle zeer gepertcktio,rr
neerde lluitsche avions.

Op weg lra,al Vercluu :ichiert Cuyneur,er ziju
e.cirtsten iVlol neer. Bo'verr de geteisterde stad hirrg
tret vot Alba,tross,etr, Iiokkers, Agos crr andereu.
D'e u Ooievaars )) uraâkteri er jacht o,p en zui!'cr-
rlen de Fransche linies va,u ri,e D,uitschs gieren.

B<.',ve,n Rc"vigtly bindt Guyneruel deu strijcl aal
teg"el vijf Duitsche toestellen. Slecht bekwam het
lierrn. De Duitschers omringdext heul en sloterr
herrr irr een kring. D,e jongeu valt a s een arencl;
zijn to'este'l werd op vele plaatsen stukge,scho-
ten, een stuk aluminium vloog hEm in het gelaat;
and€re projektielen <lrongen in zijn kaakbeeu,
waaruit het noo,it meer kou geha.ald wo'rdeu, iD
zijn rechter warg, in zijn linker wenkbra,uw, ge-
lukkig zonder zijn oog te kwetsten; zijn hoo,fd
scheern'do,orzee{d van kleiue wond€,n, hij trloeddc.
'llwee kogels zitten hem in den linkerarm. Het
bloed, vertrlindt hem. Hij verliest zijn koelbloe-
cl,igheid niet en jaagt zijn to'estel na.ar benedeû
in duizelingwekkenden val. Half verrnoord, be-
vlel<t met bloed, met uitgerafelde vlerken, ver-
morzelde fuselage, kon hij landen Llrr moet, het

irart vo,l clrocfheicl, naar cl,c aurbulance gebracht.
wordeu.

Zc,s wekeu verbleel hij iu 't gasthuis err keerde,
lruli genezen, rlaar zijn eskaclrii, als tweede lui-
tcrrant terug. -N{a.ar zijn arru blijkt weldra z<.r<.r

lrcvig ontstoken en zijn talrijke wouden aau het
ctterell, clat rnett clsu onstuiurigeu jongelirrg te-
rttg tcr vc'rz<-lrgiirg nro,et utegzcnderr.

Ilij kcert 1râ,âr he't vatlerhuis. Ilet verl-loutl dal
lrij nret ziju zuster Yvonne lrecït gesloten, bleel
r'<.ro,rt<luren.Wâruleer het helder weder was, loop[
irij rra,ar zijrr vliegtoestel te Va,uciennes.

I)e eerste rna,al dat hij, na ziju venvondiug, ecrr
I)uitsclicr in cle lucht aantreft, overrou4lelt heur
cen zr-urclerling gevoc-l. Ile D'uitsciter schiet.
(liryrrcnrcr is u.iet'bij ruachte te antwoo,rdeu. Hij
laat de'rr ltlo,l al zi jtr bandeu op henr afvuren err hii,
rle jongeliug steeds zoo vo,l cuergie, altwootclt
rriet. I{ij laat c.len l),uitsche,r vertrekken.

Wat ging er in hem onr?
Ilij keert terug rma,r hrris. tlet is nog vroegc

ilro,rgelt. l{ij wekt zijn zuste,r, die voelt dat he"t
ruet ha,a,r broecler uiet rro'rrnaal gesteid is. Zij ou-
r'iervraagt hern :

rr I)e rnakkerrs iradden het rnij voorspelcl l, arrt-
lvoo,rdt hij, rr <lat nrel iu zulk geval eerr onaÉùn-

.qenanrelr inclr'uk krijgt. l
rr In ùelk geval ? l
t Warrleer ûrell na e,cn kwetsuut voor tle eerste

rrraal olrnieuw opstijgt e'rl een Mof ontmoet. Zoo-
larrg nrerr niet getro,fferl \/erd, blijft men voort-
vârr€t)1l ilr ro,ekeloo,s erll ûtell deukt zich onkwets-
ba.ar. 'lb'en ik v'a,rr molgeu derr Duitsch lreruerkte,.
liu'arn iu nrij een nieuw gevoel. Ik hleef stil zit-
tert. l

r Waarour ? l
,r Wel, ik was beslo,ten rnij niet te verdedigtnt,

Ik legde meze'lve op niet te schieteu. Op zrrlke
wijze kan rnelr zijn âenuwe.n bedwiugeur, Ik heb
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mijn zenuu'en overme€sterd, ik tren thans de
sterkste. De Duitscher schoot vijf ho,n<lerd kogels
op ruij_ af, terwijl ik langs cle luËhten o,p À neder
zu'errf<le. Zoo moest het zijn, het was,-ik ben te-
t-reder. l

...rrl{aar Geo,rges tochr, zegt zijn zuster, ter_t'ijl r:ij weent.
Gu-ynerner z\l/eeg.

, Later vert-elde hij, dat diar morgen over zijn
I even beschikte. Z ondet deze krachtsinsp,anning,
rvtle lij als vlieger verloren geweest.

.\I/anneer Guynemer herstei.-cl is, wo,rdt hij met
zijn mlkkers nâ,ar cle Sornme gezô,nden, waâr de
l rrchten wemel en van D,uitsche-vliegto eiteilen.

- D'cn cersten rlag geraakte hij met zijn eende&-
lie,r Nierrport reecls slaags. Drie vo le uien was hij
op zoek gerweest naar een tegenkamper; toen hii
herl vo'nrlt, was zijn brandstof op 

"o 
toch leverde

hij s,lag. D'e D,uitsclret was trijtend en clapper en
scho,o,t et n stuk van zijn schToEf en twee kabels
rran cle rt chtercel. Guynerner had no,g juist den
tijcl olr te tl'alen en âân een gewissern d,ooa te oort-
snappen.

Van <lîen sto{rd af aân u7âs hij trijna nie[ meier
uit de hoogte weq te krijgen. In dten vroegen
lngr.sen_ leve'r"de hij slag; in cl,en voo,rmidrdag stéeg
hii wederr ten hoo,ge, en eer d'e avond vie-1, washij so,ms to't vier en'vijf malen in gevecht ge-
rree,sit. Hii was een, onvert/âarcle, die zich nJorit
<lloorr het anntal ziiner viianden liet afsehrikken.
Menigmaal viel hij ee"n gansch' esjlladril van elf
r'lieetuiqen aan eï zelrllen he€ft hii clen slag tegen
eerr enkel aanqebo,ndren.

Hii keerde m,enigmaal terus met doo'rz,eefde
vlerken c,n talriike wo,ncl'en in ziin r,;liogtoestel .

GeJukkie hleef hij aan d'e'n liive o,nEecleer<l. Maar
dît rvas niel het gd.\,.al met ziin rriiantl,en. Guvne-
mer wâs een verrmetel striider ern het gûal ziiner
slachto,fferts rnras moreilijx- te schatten, d,a,ar alleen
cle nererEesrchoten vlie.qtuigerr als rr goeclle pnnten 

'rannserekenrl werdefl.
Tusschen Mo'ntrli<lier cn Péro'nne s,ehoo,t hij

rl'aqen achterrerEn elken cl'as ziin l{o'f in vlammelr
rrcer. lfaar den 23 Ssntembeir rverd hij zelf doo,r
cen Ftansche Eranaât aangesrchoten o'rr 3000 me-
teY.

Ziin wallrl'tak r{oos strrk en hei bo,vensrte !in-
nen vân ziin rechtervlak einE meteen aan flar-
c1en. Hii lib'n aanv,ankeliik langzaarn rlijclerr,
m,ââ'r er besto'nti gee'n evenlrticht meer. ,t'Was een
val in cltrizt{ingwekkeîde <liente. Alles sp:linster-
rle en brak als een luciferclo,osrie, het to,estel bons-
r]e'wetef omho,o,g. lie'erdre zich orn et ble'ef daaro,n
irr dert sto,nd steken als een piket. Er blee,f niets
lreer over clan c1e staart.

\.I/6,nr1çrf ! Gur,'nEmer v'as niet c,ens sekwetsl..
tnaar ht'j Einei clc h'attedi, die hern zulke harclc
rroot had te krake,n ee,o'ç1-srr eens de les spellerr.

Zeketen c1ia,q u'as zi.irr c.s;kadril op weg. \rijf
lJuitsche vliegtoestellen. clrie tro,ver:r en twee on-
der, kruisen cle Frans,chen. Men eaat aan silag
met d'e tWee la,agsten. Eensklaps lr2lf ç6n f'si1-
scher in v'lnmmen omlaag. Het e"çkadril s,chreef
zich de zeueytaal toe, :maar cla,ar viel e€n tweede
en een hoo'rrere d'ercle en clan kwam Guyenemer
.nk rrit <1le lucbten. Als hij gelarrtl u'as, zegcle hii:

.. < Dern eerlte, dien ik in,.mijn vizier kreeg, joeg
ik rza,n de bovenste verdieping na"r o,n.lËr. De
tweede voilgde alras, -de ae,rdà was een weinig
vlugge'r beneden dan ik. r

Hij onderzo,cht de papierera vah zijn eerste
slachtoffer, waaronder een n* verbrande kaart,
waarop nog te ontcijferen was:

a fk wemsch clat u verel b,ijvarl moo,gt hebben bdj
<1te aviatie !l

Nu lag hij dirar half verlnootd.
De soldaten achter de frontlijn hebben den

regen van Druitsche vliegtoestellein bijgewoond.
Guynerner, wiens knie nôg hevis bezeeîd is val
zijn laatsten val, kruipt moeiUjt uit zijn vlieg-
tuig. Men loopt toe oqrt hem te helpen. De so,ldà.
te.rr vatten hem en dkagen hern op de schouderf.
in triomf ro'nd.

Een divisie-generaal treedt bij en bEveelt o,n.
middellijk ,een urapensaho,uwing te zijner eer.( Ge zutt ?net mii der so,ldàten sôho,u-e.,, u

zegthij.
Gu5'nemer is niet op hoogte hoe hij zich aldus

te gedragen hee,ft en zou gaarne heengaan, zijn
knie d'oet hem pijn.
- < Geurerraaln, zei hij, rr la,ai rnij gaan, ik ben ge-
krvetst. l

rr Gij, gekwetst? Onmoge,lijk'lWanneer men uit
de lucht valt zo'ndBr zich te verpletteren, is merr
e,en tooivenaar. Steun op mij. D

- ."Hj F*Ct den ann om zijn midclbl err draagt
hiina den jonge,ling. Uit de loopsraven klinkt àe
znnq, rlie aller harten o,ntroert:

< -A.llotrs enfants de la patrie !

Le iour de gloire est arrivé ! l
D'e Marseillaise ! Daarmede is het dat zij hor

groeteî, bewo,nderen en danken. De klanken van
het natio,nale hymne zijn als bloemen, die uit hun
harte wellen.

fluynemer rreent.
Hij moet enke{e clagetr rust nernen.
In begin Oktober is hii opnieuw strijdva,ar-

die. De rriiantl zendl zijn beste r,-liegers tegen de
rrOo'ievaa,tsl, <le luchtern verclo,riker€îr o'ncler de
taltijke scharen.

Guvnemer werpt zieh in deee taktiek van ge-
talsterkte. De Dritschers bazuinen aan de r,.ier
n'indqewes,ten vân cle wereld uit, clat zij nu ein-
ddli jk c1e b,aas ziln in d'e lucht.

D,en 17n Okto,ber vecht Grrvnemer tegen drie
eencl:ekkers en cla,aro,p tegen vijf. Hii stiist een
t$ieede maal omhoos, valt een trryeedjeklier âan,
clie wo'r<lt bijg'e,snro,nEen <1oo,r vi.if eendel<kers,.

Het wa,re te ercnttorniE o'm al de ge.\rechten te be-
s,chriiven o,f o,n te sommeo. Ge,en d.ae Eaat voo,rbii
of hij berrat qerrechterr.Gu\rnemer o'n<lenrindt veel
teqensrlaE. rra,a:- lrct gc{uk bckroo,nt cliklverf zijn
stnu tmo,cd[slr eir] .

I{ii rvas zoo eelts in gevecht, to,en zijn mitra l-
lc'ur n'cigerde. ITet was boven cle Fransche liirr.
Hij laat zich o,p <1en Duitscher vallen. Dsze
tt'acht te o'ntwiiken, mâar Guynamer lost ni"et.
ITet was echter een geva,arlijk spelletie. Telken-
male hii ziin neus b;eziiden het toestel stak, na n
de u'a,arne,rner hem o'nd'sr vuut. Op 800 meter
steekt de Mof cle handen omhoog ten îeeken dat
hij zich overgêeft en landt ofr Franschen Erûnd.
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Een doo,r bomrnen, uit een vtiegtuig gewsrpen, venwo,est huis.

Ongelukkig kon Guynemer hen niet beletten
htrn vliegtoesrtel in brandl te steken, maar toen hij
landde, liet hij zijn kapo,tte mitraiilleur ziert aan
c1e beschaamdb Duitschers. Hij hadzijn vijanden
zo,ndet wape'ns overwonnen !

fn de streek der Somme joeg hij een en twintig
vlietgtuigen in vlanmen neetr.

To'sn mo,est zijn eskad?il naar Lo'tharingen ver.
huiz,en, waar hij weder eenige eyenarinningen be'
haalde, waarop mEn d'e rtOoievaarsl in April van
het vorlgende jaar naar de Aisne zoqrd,.

De Duitsche overrracht in tle lucht is z-evr ge-
slo,nken. I{un tochten ovet db vijand,elijke lijn
hebben zij ganrsch gestaakt. Het is nog een zeld,'
zaairnihêidl wanneef eir zoo erein Enkele over de lijn
gaat. Zij hebben dle inrichting van het vliegwe-
zen veranderd. Deso,ndanks zijn de gapingen in
hnn rangen vreeselijk.

De Diuitschers b'eginnen hetn in haat en in
vresze te nemislr. Zij belasterEn Guynerner.

Een hunner schree,f in een Duitsch blad:
< Degene, die ge daar boven ziet is de bero,em-

de Guyne'rnerr. Hij is de tegensrtand'er v'an de be-
ro'emd'ste D'uitsche r'liergers, hij is de glo,rie van
het Fransche vliegwezen. Het is een vers,chrikke-
lijke tegenstandler, want hij is de abso,lute mee,ç-
tet van zijn r,"liegtuig en een uitstekencl mitrail-
leut.

Maair dleze < as r b'indlt alleen den strijd, aan
wanneer hij dle beste llanserr tot slagen hee'ft. Hij
vliergt orver de Duitsche lijnen op een hoogte van
6 à 7.0m metetr, waar hem. geen enkel afwerer-
kanon, bereiken llan. Als een arond loefi hij op

een Duitsch toegtel, dlat den grornd, verdaat sf naa.rzjin no,st terugkeert. Ej is àts ae roofvogà,dià
zijn aas-werrorrngel!. D_och, zoo men aeË stri;a
aanvaardt, dan vlucht Guynemer hals o,ver koil,
naa,r de Franrsche kampen. Nooit aanvaardt âé
zeer voorrzichlige eer gee€cht met Selijkê ka,ûsen.

Iedbr jaagt zoo4ils hij kan. r . -
_ Twee dagen later bewijst Guynerrer. welke
leugentaal de D,uitschers nogmaals gépr,oken
hebben.

Tn zejn morgenronde 'bemerkt 
de < zeer vosr-

zichtige r_Guynerner een patroelje r,an drie vlieg-
.tyjgq; Alleerr tegen drie. Neen, dat zijn geen g€!
lrlke-kans€Tl. Guynerner vliegt er op a,f en vijf
stonderr later sto,rtte d'e eersæ als eelr klomp ne-
der.

.Zich-o'nrk'eerend,, ziû, hij dbn tweeden vijand,
schiet hem langs ondar en heeft het genoegen
hem een paar oogenb,likken la,terr naar bâeaen te
ziEn storrterr.

Guynemer keert hierop naar het aërodroom
terug. .De stïj<l prikkelt hem en hij stiigt we€r
gp. Tegan den midrclag vlie'gt een"* stoute
D,uitscherr boven het karnp. Hij is zeer hoog, nau-
ry6rJijks voorr eEn geo,efencl oog te zien. Bâeden
ki'iken a cle vliegers naar hèl zwarte stipje e,n
z.ijn wo,edendi, dat men hem niet te pakketrheeft.
Allen,,behalve Guynemer, zijn daar aanweig.
fe,rnandl, die doo,r een velclkijker ziet, bemerkteen
trteede stip,je.

rr Guynerner ! rr roept hij.
rr Dan is db Mof naar d.e knoppen !r
A1s een stormvlaag zet Guynemer o,p. Achtier-

wa,arts schiet men. De Duitscher pikleert naar



GuYnetner.

beuede'n. I)e eerste kogel ireeft getro,{feu.
iienzelltlen avoutl strjgt cle <<zeer vootzichtigo,

(Juyl.e'lrrer weer ourhoog en schiert bo,ven de D'utt-
sche linics eEn Alba,tros iu, irrancl naar benecleu.

Dat is lret autwoord vau Guyuemer op het
lastereud artikel. Vier vliegtoestellen op één dag
stu,ligescho,ten.

Itij is de ko'niug van de lucirt, cle ko'ning vali
cle vliegeniers !

r\ls Cuyncmer een zegepraal behaal<le, komdig-
c1e hij zuiks bij het larrden uret ûoto'rgeroÏIel aau,
op het air tler La.rup'ions. Iedereen wo'rdt op het
vliegkanrp aldus verwittigd.Vier o've'rwinuillgcl l

À1len, diô achter het front vrij wa,ren, ko'rrrc'n toe'
gerklo,pen, oul den jo,ngen held te irulcligen. llet
was in den laten avoqrd. Guynerner oûttrekt zicu
aarn cle eerst aangeloo,pen bervonderaars. tiij is

verrruo,eid en legt zich te ruste.
-Nlaar daar nÀdert, als een orkaan, een ganscire

sto,et van lieden, die ko,oen van heinde qn verre
onr hern te huldigsr. De gro'nd dreunt onder hun
,topp"o, de luchten claveren onder hun gliurch'

ÛË to mnnaant gaat hen teg€rno'eL' steekt den

arnr in di hoogte, zijn lippeo sussen zaclrtjes en

hij zegt, d'en vinger op den monrcl leggeno:
( Suusstt ! GuYnerner slaaPt' )) ,
En de ctruizenclen zwijgen. Merr iroort de harten

k1ffien, z€l keerell, stil ierug. Guynemer slaapt !

floÏ ti.u*ti"g, hun kindje slaapt ! 'Mag niet ge-

n'ekt wordien !' 
I{et was de grôo'tste hulde, die men hem' bren'

goi 1"" ào dâ"n roemrijkeri dag wa'ardig be-

sl<rct.
Den volgenclen avsncl heerrylte en groot ru-

*"*;; h& vliegkamp der tOoievaars>'-Het is

h"lI té;. ôeen"wolkii was aân den hemel te be-
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speureu. Ëlet was prachtig weclcr. I)aar beruerkt
trlcrlr orpeeus eenige hcUte vlerkjes, zeet l1oorg. l_len
vlJa,lloc,l1lk eskad.dl wa,s er ingestaagcrover(re ill1r
te kotnen. !cu, twee, ofle, vter vleg,turgel, <rrn-
kr.utst .loo,r (le gele wo,tkles vail. cte luteeD.spa,L:
LctILic grAinAtetD. 1'1ygg, cffrc lrlansche Sp,adtOè-
s,tclleu zcttcrn lreu achterna.

z,uilcu cie r\lofien cten strijci aanvaarcleni,
Lru)llemcf, urt zij[ Slaa,p outfukt, Itr<.4rt ilairr

zrlll tuLs,tul. ZtJu or-rgcrL brartttctt cu zrjrt glc,l.lcrrt
rrata-r (lat eerre punt waa,r- cle viJaûoe,lukc vhegci-s_
zlciltbââr zt1tt. L7i1 ruaaJ<t zlch gefeeiLr ovclra,ls À.a-
pltctt +à.uger cn lierutenant l{aymo'ncl.

D'ric ùer l)uitscircrs lieerreru t*tug "u vÎuclrten
il a,lleriji, itun karneraacl 1n steck late'uci.

Dcze Iaa.tstc vervoûgt rr o,c.-clig zi;n weg.
.lJ,aarL)qveû iS <1e Strijcl reelcl,s aail cLcxl ga,lr!,.

iinyrluruer karr ziju o,ugedulcl niet rnucr beclwlu-
gtn. Ztjt lno,tor slort elr bijna Jijnrecilt gaa,t lllJ
uc iror.,rgte i11.

Lal fitj niet ziju twere makkels tijciig a:urkolucu.!,
i)c a,fstrulcl is groo,t. Vier, vijt ctruzencl nle,tcr
lro{J,g.

Uttttler iro,veu ratclcn reecls de mitraiileurs. I)e
I-r,uitsciier is beleuclig, <.tra:r"it, zweukt, tracirt cle
sclrietliju vauo. zijn vr;a,ld te ontkoureu. I)eze gc-
Llruikt al zijn talent o,ur he,ur te trefleu, uraar het
sla,agt niet.

In breede kringen draaien zij roloi.i elkauder..
1'oen dacht de Duitscher dat het tijcl was oon iret
lr'aze1nc| te kiezen. Iien andere Spacl,, enr darn uog
een, zetten op. Het is het hert dat doo,r de jacht-
lrorrclcrr worclL achterna gez*.

De vijand verdubbelt ziju pogingen en het
lvorrlt een mooi zicht.

I{cetls eeu vol kwaltier is de strijtl aan cleu
galig c1l nog is niemand ge,troffen.

Guyneneer en zljn twee makkers irebben dc
hoo,gte bereikt. De Spadt, die het eerste slag le'
vercle, bevindt zich ooeder den Mof en schiet.
Ilcn ziet het toestel pikeeren. Is de D,uitscher ge-
tto,ffclr? Ne,e'n. I{ij ka,n zich o,prichteu en vlucht.

-,\Ia.ar Guynemer vangt hem opt. Zijn mitrail-
icur klakt, twee, drie scho,teu. De vija,uctr str.ut
lrecr cr1 valt aan de boo,r'den der Vesle te pletter.

I),e avoncl da,alt zacht en rvzig neer, kleirle
rvo,llijes drijven in het Westan, wordeo door cle

la,atste zon met malve kleuren overgoiten. D'e
groo,te vogels keeren naar hun nest terug.'- 

De overi,vinnaa,rs buitelen van pret het ondÊrst-
boven, laten zich als dkrode b'làten naar beneclerr
tuimelern, aiauseeren het gansche Fransche ftont.

Het is de dans der horoge luchten:, cle hqne'lsche
roncletlans, het 1iec1 van glorie !

Cluyneme'r is cle la,atste; in breede zwingeir
clraait hij roncl. Hij heerft ziju helm a,fgedaan err

zijrr lokken waaien in <lerr wind; cle laatste zotr
streelt zijn gelaat, le"gt vuur în zijn oogen..

Ais een jonge oorlogsgocl l<ollt hij lrcnerlen en

zijn gelaat strâalt van vreugcle.

*lr'

Zijn knoo,psgat is versiercl met iret o'fficiers-ro*
set vïn het eerélegioen. Hii is tot kapitgin bevor-
clerd. FIet < Staatsblacl > is heel en al lof over
héln.


