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I)e zegcnirrg van het vlicgto,estel
Meu hulcligt hefl, ruaar z.rrlks belet niet, clat hij
denzelfden'c1ag to,t tweemaal toe opstjjgt en jacht
rnaakt o,p clen r'{jancl, clie cler schoonen hemel van
ziirr larrcl ontwijdt.

Hij valt

en daalt met onttakelcl getuig op het
r'liegvelcl. Zijn o'verste du,irrgt hem t1e openbale
lrulclc bij tc n'onen. Een .qansch regirnent staat

tlaar, generaal Frarrciret 11'Esperet' aan het hoofd.

I)c gerreraal blijft voor clerr jongel he'ltl s,taan ;
lrij ziet hcm aan en is verheugcl, spreekt zijn lof

over clen dappe'rste cler clapperen, raakt met zijn
rlegerr ziin twee srchoucle'rs, spetrclt het officielskrrris op zijn borst en o'mhe'lst hem. De mlziek
-elreelt rr

Ïintre Sambre-et-Meuse r, de trd,epen de-

li l eelen.

De generaal onclerzocht het o'nttake'lt1 vliegtuig.
rr

is?

lfaar

l,

Jroe

r'Laagt
rlijzerrd.

ko'nrt het dat uw rroet niet gekwetst
hij vs'r11'6nderc1, op een <ler gatet.r

rrWet, het r.ie,l mij nog al metle, mijn genelaa.lr, zeicle r1e jo'nge'ling eenvoudig. rrOp dit
oo.qetblik trok ik juist instinktmatig mijn voet
te'rutg, r1e koEel vloo,g dbo'r het toestel el ik
lre'rplaatste mijn voet in zijn vorige houding. l
D,e jom.qe r'lieger hacl r1e hoogste o,n<lerscheicling beko,rnen. Verre'rran thans te gaan rusten,
lcrclubbel<le zulks zijn moed.
I)en volgenclen clag vernielde hij <lrie toestelletr
rlcr Drritschers.
I),it w'as zijn laatste rvaagstuk hoven cle boorderr tler Aisne.
D,e rr Oo,ievaars rt wErden naar het Noorclen gezonclen in Fransch-V1a,anderen, waar de. strijcl
lrwig woeddê.
Guvnerrret had zich rveer te veel overspannetl.
Zijn zenurvstelseil q'as geschokt. Hij werd naar
het bospitaal gebracht, ma,ar het offensief brak

N'

90,

los en Guynemer was in zijn becl niet meer te
l'rourlen. Hij mo'est bij zijn makkers zijn, aan het
o,f f

en-"ief cl ee'lnemen.

Al de gerrechten

aan Sornme en Aisne zijn in

cle schaclnw gestel<1, een reruzenstrijd is ontspon-

nefl.
Gu-vuerner vErlaat het ziekbecl,. Zijn Spad staat
tc zijnen clienste en clenzelftlen tlag s,chiet hij een

rerrsaclitige Albatro,s te pletter tusschen Langenrarck err Ro,eselare. Dit is zijn negen ert veertigs.te

o,fficiee'l vastgestelde ovenvinning.

I)'er vo'lgenden tlag viErt hij zijn vijftigste.
Ro'r.en West-Ro,zebeke verclelgcle hij een Duitseh
to'estel, doch ook hii heeft verscheidene kogels in
al cle deelen van zijn toes,te{ beko'men.
f)'en 17o Augusttts schiet hii een ander te
\lladsloo in brand.
I)e maand Augustus was ellendig oen te rrlieget. Er rrro,eclden daeelijks o,nrveders, het waaic1e en regencle, Guvnemer laat er zieh niet door
afs,chrikken en tartte ze,lfs clen 'ntind.
Be'lqische en Enqelsche vliegers kornen hem

opzoeken en hii verklaart hnn leukweg:
rrMijn to'estel is een rtliegent{e rnitrailleur!l
Hii hield zijn mitrailleur in eere. V66r hij opsteeg, l<uischte hii rlezelfclc', he'ste'e'dde al rle nootlige zotg aan het mekanis,me. Na.ar zijri toeste'l
r.ag hij niel om en vertro,ttn'c1e het on<lcrhont<1 aan
ziin mekanieiens toe.
rr Onnoodig r, ze'ide hi j, r,veel flauu'sliens in de
lucht te verkooeeil. I(en richt zich recht naar

ziin viianc{'en me'n ove'rr1o'nrle'rt hem met ko'gels.
Dit is het eemige en het bes,te sys,teem ! rt

***
Reercls lang he'eft hii zijn I'iiftigste on'errvinninq achtet den nrg. \/an rlaq tot dag werrl hii

stoutmoediger.
dienst

v a.n

Hij

qaat heel en al oçr in den
Ziin zenaw ên stâan ge-

ziirt varlerlancl.
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gers opleidlen. Nadien
innemen,.

<

Ja,.

kunt ge uw

pla,ats terug

>

En menzal zeggen dat ik, ovefstelpt doo'r

orrcl'e,rs,cheidingen, het opgee{,

))

tLaat ze maar p(aten, iongen. Mer: zal u des
te beter begrijpen, wanneer men u zatr, te,rtgzian,
sterkef eri lefligef dan, te \,'o{'en. Noo,it gaf ili u in
't bizondier een ra,ad1, clien ancleren niet mochten
vefilemen. Ik heb,u s,te€db in urv pogingen o,nderstetundt, u aangffno€'digcl. Maa err is o,okeerr gtens
aan het menschelijk verTnogen. ))
rr Ja, vadler, eeLn gTens. Maar zelfs cleze grerrs

moet men willen overschrijden. l
D,e vadlei zwii*. Hij is onrtroend tot in het diepste zijner zrel. H'ij is trotsch en bedroefcl tevens.
Maar zijn ha,rte kornt vol angs,t. Hij weet dezen

te verrbelgen en latat bij het a,fscheicl niets blijken. Hij keek zijn jongen' cliep in- die oorgen of
hij hem nooit meer moest tertugzielr, ern lang, lang
sta,ardren allen hern achtetna,to,t hij reeds lâng nit
he't z.icht is verdrn'enerr. Ëen ijskoucle s,tilte om-

praingt hun harte, be et hen te sp'rek1en.
trIet lere<l van een b,ang voo,rgevo,el w,as over
he tr.

Guynemer beklimt zijn

Ilen 4" September bevinclt Guynemer zich in
lret liarnp, rran St-Po a.afl zee.7.ijn vriend, kapitein He'urtaux, rrindt hij er niet. Deze wefdr den
voriscrr clag gevaarli'ik gekwetst. Zijn vliegtuig.
wâataa,n hij veranrlering ha,c1 laten brenEen, is er

to,estel

spannen, eerr inwe,ndîg vuur d,oet zijn bloed b,ran.
tlerr, zijn poilsen heviger kloppen.
Hij wil zijn Mof op gestelclen dag vernierlen.
Hij eischt dat iernancl met herm den strijd a,an.bincle. I(ornt hij niet op hét uur, dan gaat hij
henu zeilf opzoreken, verre achtef, de vijandelijke
linie, op gevaadijke plaats.
Maar oo,li eien grooite dlroqfheid heeft zich van
clern jongeling mees,ter ge,maakt. Een groot, drukkelnd voo'rgervoel heeft hem te p'akken.
rt W'anneer ik mijn mo'to,r in gang brerrgrr, zeide
hij zelieren dâ,g, u dbre ik srteed's een teeken aan de
kamerader:.1

een te'elletrr, antwo,orrddle men hem, met
i1e hand, dat zooveel wil zeggerr : rt fk ga er even
van cl'oo,l. Tot straks. ))
rr l{or, rieenl, zeidle Guynerner, (age \rat het niet,
het is steecls een vaarwel, clat ik hun bieng. l
Hij zeide zulks lachen<l, maar ofeens ku'arn
een iiroeve trek ov'er henr.
Voo'l hij naaf het No,o,rclen ve,rtrok, had hij eren
afscheidsbeeo'ek b j zijn o,uclers te Co,rnpiègne afrrJâ1i:

eelegd.

Ziin vader- vermaande hem zachtjes te rusteru,
in 't berlang ze'lf van zijn 1and.

r lrleretrt'dair toch wat t'ust, Geo(ges: A1 was het
r,roo,f een pâaf weken, dat zal u v€Tsterken.
Gij overschat
uu'e kirachten, ge u'ocdt bleek, ge,
krrrt het -op ciie manier niet 1a,ng m'e,er vo'lhou-

rraar

defl.
rr

n

\hderl,

anders breek

anhvoordclh,

ik. l

hij. rr lfet

mo,et gaan

of

DÈ"ïâder dringt aan. Voo'r de eers,te maal gee'ft
zbom zulken taacl.
rr Gij hebt gegeven wat gij gerl.en ko'ndt. ,Neern

hij zijn

nll een tijdfe rust. Ge kunt anderen tot jachtvlie-

Hij

moet een orud toe'ste,l geb'rrrike r en
hij. Volgerrs zijn gewoomte richt
hij zich techt op een D,uitschen vlieger, maar
zijn twee mit ailleuts r Teigefen.
Hij da,alt, lreert tenrg en valt vijf eendel<kers
aan, ontiakelt er e€n paat, Tnaar deze kunne'n
zich nog redden. Bij het dalen bemerkt Guynemer, dat er r4/eer iets aan ziin mitrailleul hap'ert.
Ëen derde maal zoekt hij de luchten a,f, lvaagt
zich in de vijandelijke streken, zoekt, maar vinclt
niemand. Dtien claq bleef hii r.ijf en half uur in de
hooete, zonder zijn IIof neer te halen.
Hij is wo,edernd, rn'bre'denc1.
D'ie tegensila,gen prikkelen zijn zenuwachtig.ook niet.

hiermerde v{iegt

Hii is zich zeTf hijna niet me'er meester.
A1les gaat hern tegen. Ileurtaux gel<wetst, zijn
to,es,tel niet geÈeerd, de mitrailleuts, clie niet urerlren,. geen enkeil vijand aafr tlen honzon en ten
s,lotter dle afwezi.qheidl v'an ka;mera,acl Bozoar-Vercluraz, waarrnede hii zo,o gâarne ter iacht ging.
Dien voûgenden dag v ie,gt hij, verliest zijn weg
in den mis( en 't scheelde niet \reeù of hij 1anc1c1e
heid.

1c Oosten<1e.

l't

Ën zo'o gâiat het

clt t'aarlijk

c1laqen achten:e,en. De jo,ngen
tecerlslas, bitteren tcaens,lag.

Dc's anclerdaags
r.rc,r,er

vliegt hii Eedluieucl'c

zcisi

uTetl,

tv,reemaal gerlwo,neen benecl'e'n kornen. I)e

rlcri.Je maal vloo,g

ziin toestel in brancl. Gu.,'ne-

ir('1' ontsnâpte ïnet mo,eite aan clen cloo,d.
Ilit alle,s wo,nd hem vreeselijk op. Hij is korruis. Men raa,clt hem aa,n tc tusten. \trIeq met <lc
rust ! D{e raacl komt uit clen boo,zc I Hij v'il c1e
I)rritsrchers verrrielen, hij wil, wil, rn'il !
En zijn vliegtoeisitel da niet a,fgelerrerrcll rn'etri !

Het m:aakte he'm eenvo,trclig wanhopig.
Zoa nadetde hij den 11n September. Zijtt
oivefste had hem ge\zfaagdt niet op te srtijgen v66r

zijn tcrrng'keer. Hij was

nâ,â,r

hct rninis,terrie ge"
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den en hem to,e te larten zijn 54'ovenlrinniûg te
behalen.

Dc luitenant sila,agt in zijn plan eu keert clan in
richting van P'orelkape'l1e terug, orn Guynener

c1c

cies,no,ods

}]ij

een hanclf,e te he'lpenr.

zocht Guynerner.

Er is niem,anil rneer te
Hij klimt om beter

zieu. D'c luchten zijn lecLig.

het land in

oo,g'enschoruw te nemlen. Een doodeangs't klampt hEm clle kee'l dicht. Op delr
gro'ncl geen teeken o,f s,arnentrcssing van lieden

lijke

lon<l c'e'n gevallen vlieget.
Gerustgestelcl stijgt hij hooger en hoo,ger,
wa,chtend, op zijn makker, die we,ldra moet vèrschijnerr.

Een vo,l uur draait Bozan romd. Geen Guy.
nemer te zien. Hij ve'rbreredt c1e kringe,n, c1oo,rv'orrscht de einders, o,nd'efzo,e,1<t de he,tneletr. Niets,
Niema,nd !
Ben tweecle
s,teedrs

i'

uur verstrijkt. De trouwe zwee'ft
zijn over-

dlezetfde streek, Wachterncl o,p

ste.

GEnera,al Berthelot

roepen err

zoLT

met belangrijk nieuws terugkee-

Ïgn,
grauw.

-l<oqnst

Hij

zijn

gerlaat ziet aschaarzelt. Zialhij, ja dan n,een, de terilg-

Guynerner loop't rondr,

van zijn chef afwa.chten?

In

a'fwezigheicl van clem ko,mmamdant staait het
esilladril o'n<ler zijn beverl. Bijna aL ziin vliegers

zijn de hoorgte in. Wa staa't hij, Guynerner, daa.r
nog te aarzelen En te treuze{en? Mo,et hij het
voo,rbeeltl niet. geven

?

Hij wenkt zijn

mekaniciens. D,e twe'ede luitenant Bozon-Verdura,z zal hem vergeze'llen.
Een zijner makkets vra'agt hem gewoornweg, of
hij den terugkeer va,ra clbtn chef niet afwacht.
I{i j schuclt het ho,o'f d. Ie dere eh, dacht hem, wlld e
herm in dlen laatsten tijdi tegemho,udem. Zulks ja,agt
henn nog meer

op. Guynenier is onhandelbaar.

kruiserr over B xscho,o'te en de herberg Konleke'er,b,er'eiken Langemarck, wâat de Ëngel.schen merester zijn, vliegen
over St-Julien en Poeilkapel1e.
Geren vijand te zien.
Zij zullen hetn in zijn hot gaan halen.
In cllê ve,rte ziet Guynemer er eern. Hij vvisselt

Hij stijst op. Dre twee vliegers

zijn makkerr het overeengeko,men teeken,.
Ifert gevecht zail. plaats he'bibe'n, het noo,cllo'ttige. Gn5rnener plaatst zich tussrchen c1e zo'n
en clen vija'nd'; opdla c'leze hem niet zien zo'tt.
l{â'ar eetl wolk s'chuift voo,L rle zon. D'e vijantl
hdjgt heim in cle ga,ten., na,<1ert.
I{et to'este'l va.tt Gtrltttcmer gaa,t hcrn trict itl r'le
hand. Hij tekent tharrs op zijn nritr'ailleur. ËIij
o'v'eLrdonclJert clen Druitsrcher, ntaâr mist hern telkenma,le. I)e D,uitscher laat zicl"t be'nerlen rrallell
rn,et

irr kringendle glijclirq'en en rralt o,p l3o'zon-\/etc1uraz, die hern ook mis,t.
Guyneirner rvil den s,trijcl' hetvattert ert dra,ait
in spiralcln na,ar d,eu Dtuitscher. Luitenant Bo'zoll

rvil henr b,ijsp'ring'en,c1o,ch op clen eigen sito,nc{ o'ntclekt hij acht Diuitsrchc eenclekliers,. Volgens .gc-

\\/o,ne olvereeukomrsit trekt hir' dle nieuwcliuqe'n tcgerrnoet orm hun a,andlatcht van Guyqenner af te lei"

Dc brandsto'f mindert, raakt oçr. Nog

één-

rnaal ro,ndzwierefr en nog éénrnaat.
Goc1, torch, niemandl. Geen Guynemer.
De mo'tor vettzwail<t. Hij moet te'rug naa.r het
liamp. Alleen.
Bozo,n-Verrdiuraz larndt.
rr fs Guyndrnrer b'innen ? )) vfaagt
,<

Ne'err, nog

Hij

had

niet.l

eern 'y'oiorgevoel, da,t

z.iin.
Guynenner

hii.

het

rr

neen

l

zott

is niet teruggekeerdi.

?elefoo'n en telegraa,f beginnen te werken.
Vliegers s'fijgen op. LTren verrloop,en. De avond
va1t. Dle zon verdw{jnt in eren sleep van go,ud. De
cindlers zijn ledig.

Gttl'nemer keert niet t /eero{n.

Belgen, Engelsche'n,, atr ziin makkers der luchten. zijn op zo,ek. Niemantl dulft nog de terugkee'
rerrrlen onderwagen.
Guvnetner zal niet meer tefugkeeren !

I)'ie nacht is ziin Plaa s ledtig.

clenkt : Hii zal gevangen zijn.
lfaar dan herinnert rrren ziin woofden :
rr Noo,it klijgen 6s l'46,ffen mij levend in, han-

llen
rlen.

l

Guynerrnen:, cle arnre Guynerner,. cilie zijn jo'ng
leven .qa,f, die opbrandde in de koorts van cleu

strijci, r1{e zoo jong was' ma,a;r zoo dappetr, zoo
oltraatzuchtig o'm te strijden voo'r degenem, clie

lecle.n en stie'fvefi, ginder verre o'nd,er hetn, in het
be,clrukte lancl cler Fransiche'n en'der Belgen; hij
1:c:err1e

niet terug.

***
N'o'clr zijtr 1iik, ttclch zijtr to,estel wetdcn terrtggcvourlen. Poelkapellc' ctt gan-"ch tlie s'treek 1ac:"

he't fl)ffglvuul' c1e'r Erlgel'srcherr, clagetl lattg'
I),aaf lvas hij gev'ai1en ell vefmotrzelcl, behamerd
to,t e'r' niets meer overbleie'f van zijn clapper liclraatrt.

ô,rrc.l,er

Ën

cl'e'

tnetrsichen

itr F'rankrijk

rrertelden aatt

lrirrr l<inderen :
rr D'e ko,ning cler viiegeniers is opgeklo'mmett
tcn henel en nooit mee( r,r'r'eefgekeerd,. ))

Ftankrijk t'acht
Zijrr va<ler zcgt :

norg llaraf lleûI.

*
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Gu1'nertrer urct ziju, mo,ederr crn oLlldstc ztls,tex.
<

Ik

wi1 nog hopen tot cle g're,us clcr onrnogfc-

lijkheirl. )

D,e men:.schen gelooven en hopen nog.

Twee diagen later wis,t men de tijcling te Pa.rijs.
ledereen was met stornheicl gesla,gen.

Ben straattjc hoop bleref nog orver. NIen ha(l
zijn lijk niet we'&gevondern.
. Het goruvernsruent liet ia,ngs Sparrjc odr, irrlichtingem r/ra,ge{r naar Berlijn.
Dit was het antwoorrcl van de Duits,che,rs:
< Kapitein Guynerner is gevalle,n in een lucht:
1L'Vecht den l ln Septcrtber cnr 1() 's rrro'r"gôns,, hii

i,et kerkho,f rran Po,e,lkape,11e. N:r, o,nclerzo'ek bleek
het dat
L6,gel hem iu, 't ho,o'fd hec{t gctr'offen
r:rr heryl ""tr
d'en

wijwinger afrukfe. Het lijk ko'n noch
rveggebracht, noch begraven worrclerr. I)e vcrl.genrle <llagen narnen <le Engelschelr Poelkap'e,lle oçrd€tr tromme{.vutlr en was de sitreek o,ngenaakb,aar.

'loerr dlt vuur had oprgerho,u.clen, was er niets rnercr
te ontdekken dan een land van kuilen.
De.Duitsche vliegers betreuren het, clat zij der
la,atste eet âân hun dlapperren vijancl niet lrebberr
kunnen bewijzen. l

Dit was het laatste.

Ër was geeri

sprake van graf, rro,ch militaire

cerbewijzen. Guynernerrheeft niets van zijn vijan-

,letl aangenoonen, zelfs geen kruisje in clen pgond
lan België. IIij leefcle in clen strijcll der kanonnen.
Hij vèrdween in hun vuur.
Geren Dlritsche hancl wercl oq'it

w

z;rin lichaa,rn

gelcgtl.

IIij

is lrii rog

sr

r

in den clot-l.l. I (iedcio,tl,
de harrrlcrr valr tle,rr viia,rr<l o'nt-

nrs,t zelfs rriet
erau

apt.

Hii,clie was de ber,r,ogenhei<1

lr"t levcrr, lrcc[t
",r
lust rta,n hct graf niet aanvaarcl.
l)eu [1" Oktobc'r bracht generaal Anthr-r,ine aarr

clc

de fanrilie van dcn gesneuve,lde cle zes err t'wintigstc crr io,ngste ver-mclcling uit het Staatstilad :
,rCctloorl op lret e'elevckl <lerr 11" Septcmber'.
I,egenclarische i1e1d, gcvallerl na chje jaren van
\/urigc'n strijcl, in vo'llc glo,rie cles hemels. Zalhet
reinste s1.mlmo,] hlijver, tloo,r' zijn rashoetlâirig-

r, or11o,V€,nllccste,Tbare volh artliug, o'nstuimige rvilsklacht, srrbliemen rno,èrcl. Dfbè'g in zich
he,t otrverwoestbare geloo'f in cle overwinniùg eri
laat aan clen Fransrchexl so,lclaât eerr o,nver:gankehetlcr

li.ikc lrcrtinnering na, clic <1'en gecst va,n opo,ffering
721 6,pz14reepen en rlen erl'e{sten wcclijver verwekken. l
I)e kamer van vdlks,vertc'g er u'or r,l.tligel s hesrloo t
clat Guyneme'rls naanr in goudeir letters aan het
Pantheo,n zou gebeitel<l worden.
Het eskaclril cler rr Ooier,'aars rr zal het vliegplein van St-Po;l-aarn-Zee nietr verlatcn zom<ler een
irulclc te hr'engen aan clen jongen he'ld, die aldaar
voor d'e laatste ruaal opsteeg.
r

Genera'al Antho'ine heeft
roE)en,

zijn leger

b,ijeenge-

--

1ffi6.

*

Medaille geslagetr te,r eele van GrrS,nemer

Het is tien uur in rlen nlo,rgen.

lvinden clcr
plein van clerr

D,e

zeeën jagen o,ver het lan<1. Op het

wapenschouw. klapperen twirrti g va ârrdel s, cli e a an
tal rijke ge,vechten hebben d.e,elgeuonnen, iritgeraf eldc:, dno'rscho,terr, orrtl<lerrrrle va,auclels.

kapiteirr
_-Naa,s,t den generaal, cie vliegenieis,'luitina,ul

I{curtaux, steunencl op s,tokkàn el

I,'qnck aan het hoofd.

D,e Marseillaise klirrkt. Generaal Arrtiroirrc

trcsclt vooruit, alleerr, tot aa,u cle vaantlels,.
Ziehier wat hij onclc,r nre.e,r zeicle, cliel luo,r€fcll,

op de lrlaats waar Guyneluer voor
o,pstee,g na,ar

tler

tlclr herue,l,

r.r,ver

i1e laa,tste maa.t

clen ko,euen stnl-

:,

('k)a ik u hecien te satucn heb gg16,.t.1r orln aâll

Guynerner rle laatste eer, welke Let Iâ1eger hem
verscirulùigci is, te bewi.i zen, dan is zrilks niet
\(xj,r ecn iijkkist, noch voor een graf.
Want in het heroverde Poelkape,lle heeft nrcrr
rriets lrn<,'genaamd varr zijrr s,to,ffelijk overblijfsci
ktrruren terugvinder, also,f rie hemel, vol liefcle
vt-lo,r haar held', geweigerd hee{t aau de aa,rcle het
lichaam te laten, dat cleze toeko,rnt; alsof Guyncnrer in een mirakuleuse heruelva,a,rt cle gehikzâligheid ware inge,vlogen, verhec'rlijkt in c1e glorié.
Ntr wij samen zijn gclio,nren ter pla.ats,c, van
rvaal lrij naar de eerrwigheicl is gestegen, laterr
wij ons niet overmeesteren tloo,r tle gewone rritirrgen va,rr clro'efheid, die het levenseirxle vân ecll

rnensch beweenen; maar wij begtoeten de intre<le
in de onsterfelijkheid van den hemel"ridder, zotrder blaa,ur, noch wees,

I)'e. mcrrschen
eetlw1g.

g'aal voo,rLrij, Irrankrijk. leeft

Elke'en, clie voo'r haar valt, la,at haar eer glo,rieuit dcze s,tra,len s,chittert haaiheerIijkheid, Celukkig hij, rlie he,t gerneenschappelijk
erfdecl van het ra,si rlr.xr,r ko,stbaatler en 1rràchiigcr gift varr zichzell rrerrijkt !
()elukkig dus o,nder allcn het kind van Fra.nkrijk, rva,arr.ari rvij de lra,ast lxwenrnenschelijke

. str:aal na elr

luts:J;cstenrmirrg vcllrr,erliilierr

(llo,ric aarr hcur irr

hcctsrclitcr, zoo,r'cle

!

rlet lrcurel, waarin hij
ilnalerr o've,nvinnaa,r ! Gloric

lutr ltcur oilt rle azrr<lc cïr itr onze s,o,lclatenha,rterr crr
ouze vaarrdels; irr <lc,zcr heilige sta,ndaarrletr,
n aalilr voor olrs cle clicrrst tlcr eer en cle go'rlsdienst
van he,t r,aclcrlan11 sraure nvio,erien ! l

in

XIV
DUITSCTIE TERUGTOCHT OP DE
HINDENBURGSTEI.LING
Von Ilntier lian het rrict lang rneer r,oihoucierr
het kruisprrut t,lirr lkrl'e. Het Duits,che leger

rr'1i

in rlelr lra,lr,'ur krirrg Chauhres-Rovcin tyge scltoettett.

gurazrkt
No5'ç'1t

Op cle buitenr'leugcls vo,e'lt I.uclenclorff ziclr
:itcrk geuo'eg run kalrultjes zijn temgtoclrt r,'nor
te Lrere'iden.
Genera,al von Boehn krijgt het bevel oler de

*
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EeTr laatste hulde aan clen clapperen Guynemer.D,e pa,s herrstelde

stetunend

kapitein lleurta,ux
op tu'ee stokken en luitenant .Fonck, geclekoreerd in naarn van Guynemer.

iegers die liggen tus,schen de Somqre en de Aisne.
I,{aar claar ver'scilijnt plots err o,nverwacht het

ieger van generaal Mangin.
llen kent cle :rrethode vau clezen generaal
Aanvallen

!

Aa,nvallen

!

Àanvallen

I Den

:

vija,ncl

geen oogenblik op verhaal laten korrnen; geen
stond tijd bedenken o,f o,verleg'gen te laten; hem
opjagen To,t al1es in de u'ar loopt en hij vers'lagen
\\'oÏdt.

Hij n"eernt Autrèches in, sto,rmt in bree<len
wa,aier v'o,oruit, maakt 2000 gevangerien, terwijl hij zelf sle'chts een kiein ve,rlies van 60 cloo"
rlen en 300 gekw'etsiten te boeken he,eft.
Zoo narlert' hij cle hoo,fdlijn van generaal vorr
Ebelr.
Dreze staat voo'r

verded,lging. 1)

Mangin met een drievouclige

De

voo,rLlitgesahoven

lijn,

cles daags niet bezet is'; een tweede lijn,
schermd doo,r het artillerievuur; een dlerde

die
b,e-

iijn
2) Een s,laglijn, omdersteunci
3) Een res'erve in deze fd,e orde

va11 verdediglnC;
clo,o,r

als

kano,nnen.

c1e

tweecle.

Het is een tlriedutrbele vesting in open veld
sinds de bewe'gingsoorlog aa,n gang is. Maar
Mangin is o,nclernqnernd, d"oo,rdrijvend, onversa,agd. Zijn o,nbewo,gen gelaat wo'rdt doo( niets
o,ntro,etd. Zijn are,nclsÈr,likken kijken scherp en
vlammend-.'Hij heeft niet

d,ait

vrienclefijke, goede

gelaat van Pétain, mazir zijn o,nverwoestbrare vastberaderrheictr en kalmte bo'ezernen detr so,lda'at
het volledigste vertro,urn'en in.
Het is overkokken, de wotken hangen iaag.
Vol o'nwrikbaar ve,rtro,uwen werpen de Fran-

schen zich o,p hun vijand,, nâ een bom.bardement
da.t den ganscherr nacht had geduurd,.

Twee uren la,ter waren Tantiers eu Fontenoy
D'e hoogvlakte van Audignico,urt

in hun bezit.
rvo'rc1t

bereikt

e!

v,erscheidenre

dorpar wtzet.

\\reldra lireekt de zon doo,r de wotken. in de
lgogte vetrrjzen c1e Fra,nsche vliegtoesteile.n err
tiL)00 gevangenen qn 100 kanoqlnen wordern achter ct*e gevechtslijn gêzornd"en.
Des avondis sto,ndt llangin op den berg Cho,isy
en beheerscht vandaat Noyon.
Na een kalmen nacirt herrneernt het gwecht.
Cuts wordt g€[1orm9r1, ver,loren en hernourren. Ge_
neraal }Io,delo'n verovert Blérancourt na een verwo'ed gervecht en neernt he.t bosch van Carleporrt

irr, en beclreigt den vijand in de flerken.
_ Intusschen, . wij verme,lclclen het vroeger -,
heeft Humbeft zich van het massief van f,ùsigny
rueester gemaakt.

De omstuimige Mangin gunt de Dru,itschers
geen oogenblik rust, keert ziôh na,a,r rechts zoo.
dat de clrievorudh'ge ste'lling van von Eberr over.
horop gelorop'en wordtr ondanks het hevige vuur
cler m,itrailleursi, die uit ontelbare s,chuilhoeken
c.lc Franschen trachten tegen te houdien, en deu
weg van Noyo,n naar Corucy met kogeh

nen.

berrege-

De Berieren ko,men in storm toegeloopen on.r
hun makke,rs te o,ndersteunen, maar vmôhteloos
loopep zij ztch tegen den ijzer'en muur van Mangin's bajonetten te pletter.
De Franschen zetten hun zegevierenden optocht voorrt en den volgen<len dag srtaan hun le-
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De Engelschen drongen r,uorwaarts ov€r eerr
a,anzienlijken a,fstand en bezetten plaatsen, wier
namen in den grooten oo,rlog ni-mer vergEt€n

zullen word'en.
Het aantal gev?urgenen beliep tot 3000 en de
verliezetr der Duitschers aa'n dooden fi/aten overgroot.
Dê Engelsche infanterie ern dre tarrks vochten
o'nweerstaanbaat en daar, wa,ar de D,uitschers
harclhekkig tegenstand bod'en, leerderr zij eerst
hun tegenstanders, die zij in al hun berichteu
zoo belachelijk voo,rstelden, recht kennen.

Dte tanks rukten in eern dichten mist voo,ruit;
later schecrr de ko,n, over een roemrijken dag.
A1 riepen de Dru.itschers jaren langr orn eeu
oo,rlog in opern veldi, nu werdlen zij verslagen
in dez,e oo'r'logsvoerlng, die zij als hun monopolie
beschouwden en waarin zij onov,erwinbaar schenen te zijn.
Tusschen lVloyenville en Achiet-le-Petit ging
de aarnval s4el in zijn werk, wat gerd'eeltelijk toe
te schrijven \Mâs âigLn de orms,tandigheid, dat de
rio,o,r'ste srtellingen des, vijancls ma,ar zwak bezet

waren.

Maar over den slrcorweg Atrecht-Albert stak
het vol machiengeweren en v€rdierrop waren troepen ingegraven.

De tanks staken dien spoo,rweg over en bewerkten de Duitschers in den rug, terwijl aan
den Nooirdkant de Britsche kanolraen-den vijand

Duitsche kuituur (Punch)
gers
laa,t

in

in plaats v4u uaar het lrloo,rden met het gein het Oosten draaiend op de Aisne.

-ùIangin heeft }Ia,nicarup en Qaierzy genornen,
s,taat te Guny op het kanaa,l van de Ailette eu
behecrscht de iro,ogvlakte van Cuffies en Pasly.
Varr aJ dit oogeublik neemt cie strijd in verbittering to,e. I)e vijancl troanmelt al zijn reset

veu bijeen en tlacht vo,et voo( voet iret.verloren
terrein te herivinnen. Hij levert slag op slag,
waut hij wil kost wat kost de heqvelen van StGobain b,eho,uden, die een der sleute'ls ztin van
lict oo,stelijk front.
Ilangin organiseert-den strijd met eetl taare
en zekere voorzichtigheid, een diqre wetenschap
van het grootsche gedo,e op het moeilijke tex'
re,irr, ho'ud.t al <1e teugeis van zijn vechtende en
verspre'ide tro,erp,en in hand, leidt hen naar cle

cle flanlren beschoten.

Vele zeer jonge Duitschers waren blij krijgsgevaflgen te ziin en verklaard'en dat, sinds het
offensief cler Fra,nschen, de oodog zeer onpopulair in Dtuitschland, \rr'âs g€\/o(clen.
Gevangenen verklaar'dern dat eenige dagen te
voren hun eigen kano,nnen hun aanzienlijke verliezen hadden toegeb,racht. Toen men er de kanonniers verwijtrrr- ower maakte, antwoordden
clezen, c.lat hun stukken zoq versleten waren dat
zij het nie't helpern konden als zij niet ver g€floeg
scho'ten. Ook cle munitie v'oo'r cle gewefet liet
siuds eenigen tijcl te wensche'n over. Deae'Sfrleet
e7r

y eroatzaakte vele o,ngelukken.

Rawlinson narn Albert en Byng was zoo vqr
opgescho,ten,

dat hij Bapaume bedreigde:

olvefivinning eo, brengt den Duitschen staf ir
een zeer pijnlijken toeÊta,nd, want hij moet thau
rekening houdetr met de groote bedreiging de
lreuvele& van St-Gobain, Chemin-des-D'ames er
de achterhoede van vo,n Hutier.

niet alleen Mangin, die s,laand'
reus, voorruittrad,. Fo,ch, de algerneene be
velhebber, had oo,r en oo'g voo,r alles. Ro'nd Ba
pâ;ume, de o,ngelukkige stad, die reeds zoovee
àebaen had, rukken de Engelschea oarder dr
generaals Byng, Haldane en Rawlinson op.
Op een front van ongeveer 10 mijlen krçs-he
Dio'ch het was

a,lg een

l7e D,uitsche leger o,nder bevel van von

Bulory

een gevo,eligen klap. Vele kleine taktische suk
sessù leiddéu tot een be;langrijken strategischen

bijvat.

Generaa'l Pershing,
opperb eve,lh ebber cler Arue'rika atrsche legers

*

llrritsehe velclp,ost. Voo,r het

r6x8

liggcn

r_1e

Zooals tlc, lezer weet, \\rar.clt <lc looltgtavcu t,r,t.
r'.tcn e,ir lvâs lneî tharrs
voùop irr cleri T:c^u,.,q:rrg.
t-lorlog. llct u,as s,o,nrs r-no,eilijk tc hepalé11 lliaar.
tlc fro,rrtlijn 1iep. De lrralrscire troeliLu werclen
\'ourirfgt,gr.uur r luL'r patrocljes, t.li" l<orrtakf rtr.i
rlË11 vtJilil(l hielrlen. i),c j<avalerie gaa.t
in het opeil
veirl .vrx.rrriit. ,lllen zag lraa,r. irr -ga1op o,prijtlerr;
Lil:r zij tlarr het Nic'marrrdslaucl tùtlert, weèt ,.ij
yoolilecl tc. treLlten van a,lle tlc.kkingsliturtcn
varr

t.t ter lqi r.
Niet llill(ict schilderacirtig is het zicht van t1c
llirssâ's rnet sio,f e,n t_,lic l,Jdt,kte tanks. tiie er
als rregers uitzieir. Aclrter tle tarrlis rrerr_rct tit:
haltc,riicrrr r1a'"lelijk ste,Iling, l.)'e res,erve-lio,lrlrrrerr-volgtrr rlari onruidltlç,llijk; tle urunitie werrl
irr galoJr aarrger'bracht.
I-Iet ttteers,t trerlfelcl .wzts cle 1lâ11\\re s,allle1\,\.e rl<ing v:rn tlc luchts,trijclkrachten tutt cle veclri

r

cl

e

trr-rrpcrr1. IJuitenge\ roo,1l

taldjke

vlieger s

lrrstoo'ktcn ricn vijand op alle ,rrogL,liike ,ni1r".
[.,]en I)uitscir gevangenè verklaarrJe :
rr I)e r_luivel zelf zo,tt rrièt rveten waar ziclt te
r t'rstekcn.
' De klap, tlierr t1e D'r,ritschers kre,gel, v/as des tc
rr

belangriike,r, tlaar zij alda,ar clen strijd a,anvaarclclen ctr cr op rekendell \\r.eers,taltcl te kunnen }.licr-

de

n.

uit

Duitschlanrl

\.Ilrngin vo'r<lerirrgc,,n ural<en, langs <le Oise, wc.ilic
ovc,r een lelgtc rran l5 kilo,meter l_rcreikt

lilier
trcrtl.

Ollrienrv werclcu l0 dorpen ontzet. Zoo u'crci
s geleidelijk bevrijcl,
t.Ict rno,r'eel rler tro'epcrr was schitter.elrtl . l)c
stlijrle,rs vocl(1el1 geen vernloleieniss,en, zij rlacirtt:rr riet il,alr rrlsten, wsnt overal ging trle lSochor
cr vall cloo'r. In zijrr o,verhaas,te vlucht liet cle vijSrlis,so,n

e,e'n rvo,nderbaarli jke hoeveelheid rnateriaal,
i;c,rgc,ir granaten, wâpelten, gasmakkers, klec.-

arrrl

rlirrgstulikel , ct'12., achter. Zoa o,verïnast was de
r'lncht, rlat o'fficierert van eerl Fransch regiurent,
rlie. ec"rr t1o,rp ltinrrc.ntrokkel, de maaltijrict opsnlrllde,n, die voor D,uits,che o,fficie,reu warcil ollr:c.iictttl.
A1le acirtc,r he't. D'uitschc fro'rit gelegen wegen
\\'a,rell v€11'sp.elcl clkror troeqre,n, kanonnen en rua-

teliaal. lalrijke tleiuen reden snel rroordwaarts,

loor Flansc-he vliegers bestookt.
Dc D,uitsche,rs verdedigden Bapa.ume met haf,dnekkigheid.Bâpaunre is een zeer gewichtig spoor
r

Zij trokken thans-in

De

pc,stzal<ken nret llrieven

I,irriis r,au c1c ()isc ging het lcger van gerreraai
Iltnrr'bcrt, tra tle bezettiug van I,assigul-,, r,oort
rie stcrkc po's,itie varr rlerl Plemomt te vei-rrrcestcren. I,iclrtc str:ijL'iliraclrten trokken over ric Di,
\ ( i.1,-. trrss,clicrr 'l'ltiesco.rrrt eu Ville.
'I'c'n Oo,sterr val No)'on bleef het leger vau

r

tc.rr

*

wanorde terug.

zegcvierer<1ê op,marsch

cler

!.ranscherr

ilrt-urcle zontlcr ophouden vo,ort. Dle vijand was in
vollcrr temgtocht a,ari. cleze en gene ,ilde van de
(.lisc,trrss,chèn ile \Iatz en de
Ais"ne,r.r"" *"rrJro"t

van 50 kilometer.

wegkrloorppulrt.

Het getal dooden En gekwetsteu

rlat tle D,uitsichers

e,r

lieten,

b'ewees hoe groo,t hun

tegerrs'tan<l was.

IIit

dern

strijd lond

cleze stad werd

er

doûl

*
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een Eu,gels,ch rlagLlatlsclrrijver aalt
sein<l

zijn blarl

ge-

:

'< lom is een kleine

stelling' met

zijn

nrall uit Kent. fn tegendie allen lang err

ra,s,genoo,ten,

sterk zijn opge'sciroten, blijkt Torn een dwersje

te z,ijn.
staat

Itij

Hij is echçer

gespierd en zijn sterke kop
sterker€û nelk.

ogr eexl nog. vee,l

heeft sinds ,'15 den ganschen oorlog me

de€emaakt, w,erd twe,emaal gekwetst, maaf Iïær

bijgelapt.

-

16fj0

lom is de kwinkslager vân de kompagnie.
Hij stondr vroeger in een dle,r groote Londen-scire

verkoophallen en aan gladheid der to,ng mo,et
hij nog zijn rneester vinden.
Als To,rn niet vecht, nngt hij. Slapen kent
hij niet. Vermoeienis he€4t op hem geen vat.
Niemand heeft .îom ooit in slaap geaien. Dit
komt oork veerlai uit iret feit d"at hij bijua nooit
cles nachts in zijn ko,mpa,gpie te vinden is. Toqn
lukt e,r des avo,nds op zijn eentje uit eo men
la,alt heur doen, want de jougen is verzo't op Dtritscire u so,uvenirs l, err te,lkelr morrgen konlt hij
luet w'at nieuws aa,ngesleurcl: Een heLn,, een ge-

\yeer, een 1665,e1, Druitsche laars, een ijzererr
lirnis, tot ze,lfs esu. machiengeweer.
Vo,o'r een paar clagen wercl Tclnn vo,o,r cle zoov'eelste maal op het appel gemist. lVlen was over
zijn a,fu'ezigheid niet o,ng€rust. Tom was reeds
in cle veertig rna,al ten dborde aangeschreven elr
hij beschaamcle telken male cle t lijkbidders r,
zo'oals

hij hen

no'emde.

Tomr was eens weg en een zijuer vrieurde,n
hij e'En vollen zak granaten bij zi'ch

vertelcle <lat
Lad.

To,en ied,ereen goed, te slapen lag, na de grooûe
verrno,eienissen v,an derr dag, hoorde men plo,ts

in

de nabijheid de zware plo,ffeu van handgranatexl eû hst barsche bEveil van eeu EngelsEhman < Hands-up ! )) en < heraug > te ko,men.
Wat was er gebeiurdJ?
fuals altijd was Tonn op zoek naar Duitscire
nesten en ( soruvenirs l. Als To,m geaworeu had:

van avond moet ik een paar nieuwe D'uitsche
botten bemachtigen, dan was het voo,r hern eeor
kleine zaa,k ook dern Dtuitscher, die ru die botten
stond, een manneke mindier te maken.
Bij het a,fscheid had ditmaal Tonu niets gezeid. Ër zou dus iets bijzo,ndeSs geberuren, dacb.t
ziju vriend.
Itn daar was het srpel nu aan gaûg.
Dre man lag voo'r een groo,ten granaatkurl,
waarin minstens vijftig Duitschers zaten verscho,len, en wierp er zijn granaten in o'nder luidruchtig geschreeuw en gehuil, al"so,f er eerr halve
konrpagnie aan slag was.

Wat nog van de D,r.ritschers o,v'erb,leef, stak
de annerrr ornho,og, to,ep's1t6 : Kamerad, ! Ka,me

rad

!

Trionnfanteilijk kwarn Toaa b,ij zijn lrapitein
a,angestapt, voo,r zich uitdrijven<l, als een kudde
vermoreide en v'erschrikte dieren: zeven en twin-

tig Pornmersche grenadieren !
Men heEft d'en dapperen jongen feestelijk
onthaald en de kapitein heeft hern op zljn roo'
tlen kop gekust. l
Byng vocht nog denzelfden nacht en 't was een
rtet'woed gevecht, mâ,n tegen man of met hand'granaten, dle men io het wilde slinggrde .
Een det gramter stak verscheidene tanks in
vuur. Dg glo,ed. van db vlarn, die diertig meter
hoog was, verlichtte den, hemel en maakte.het
nrogelijk ho,nderden Britsche vliegers te zien,
clie waren opgestegen, ondanks den stroomendb[

regetl, en

terwiji

't machinegeweervuur

cnuizendlen mannen

steling wâren geraakt.

van den vijand,

in een tloodelijke wor-

*
Twee D'uitsche ttrivisies \^/etdEo voùkomen in de
pari gehakt, z@([afr. het terrein met duizeirdên
clo,oclcn en gewonden was bedekt. De ontzaggelijke tragerlie eiudigde rnet de ner.lerlaag van-dien
vijand.
Deu. 26n Augustus bleek er bij een patroeljeonderzoek, die dwars doo,r Bapaume trok, geeu
enkel Duitsichers meer iu c1ie stad. Aileen een
schrikkelijke ch.aos van rookend puin; <trat was
alles rlat er va,ll Bapaume overblee,f,hetrvelk sinds
vijf rrraanclen het komcerrtratiepurrt varr clen v{ja,rrcl
vormcle.
I)re stad, rv'erd bezet.
I),c lergers van I{nrnbert

el }Iangin bleven belaiigrijke vootdeeleu betralert. Teu Noo,rden va.u
cle Oise o,v'qrschreecl Hunrl:crt het u cl'nvo,ltooide
kanaal

l,

b'ezette Chevill1.- o,p ecrr heruvel, een ge-

van de heuvels
Noorden van -\oyon.

cl,eelte

v'a,n

Genvry, trice mijl ten

Ten Oosten van r\oyon 11amen c1e Franschen
clen Siut Simeo,nberg, clie dc Westelijke grens
vorml v'an den grooten weg, clie o,ver de Oise uitziet, lvelke Cherny berchermt. Zoo nestelden zij
claar op een" groot nattrurlijk bo,lwerk, waarvan
de Duitschers verwachten clat het hun rechterflank zou beschermen, terwijl zij hun fro,ntterugtrekken voolt de legers van Rawlinson en Debelrey.

D,e troepen vaû. Illlmb€rrt, die uit drie richtingen op Noyo,n aanrukten, tro,kken doo,r de stad,
voegcl'en zich b,ij }langin's tro,gpen el trokken de
Oise o'r,'er,
Nfangin's leger kreeg intusschen ook voet orp de
hoogvlakte v'an Juvigtry.
Ondanks den vinnigen tegenstancl kon Hum'
bert's leger zich ster.ig handhaverr in cle nieuwe
v erorverdle stellingen.
De Duitschers plaats,ten overal bij hua terug'
tocht vallen of springmijnen, lvrat de voo,ruitgang
cler Fransche,n eenigsains tegenhield, daat men
eerst deze vallen rlorest opruimen.
Ook Mo,nt-St-Quentin viel dezeu dag. De
vija,ndl voerde verscheidene tegenaanvallern uit,
om dèze bela,ngrijke plaats te hernernen. Zii le

den schipbreuk op de va,qtb,eraclenheid der Ausfra,liërs, die in samenwerking met de Engelsche

trospq. Ferourne bestormden en na verwode gevechten innamen.

Zij kuischten

d,aarop

het

hoo,ge

terrein van

l\{o,rv'a,l en bevrijcldlen dertig dorpen.
Dit was een dler eerrste gevechte.n waaraan een

groo,t aantal Amerikanen deel name,n,
D'e aanko,rnst der Amerrikranen bracht

te verandering aan het front. Het

erern

g1oo-

warren allen

lange no.annen, gezond', gesrpierd, jong en vol
mo,ed, ge,woorn aLan de arfma,ttendste spo'rten.
De bevolking onthaalde hen met groo,te vreug-

de en wiend*hap. Hie,r en daa'r had metl doo,r
het lange verkeer met de Enge schen een woord
hunner taa,l aangeleerd.
Engelsch, dat s,praken ook de Amerikanen.
En c1e Amerikanen van hun kant, leerden E>oeclig een klad Fransch.
Een opsrteller van rrl'Illustratiornr, die het front
afliep, hoo'rde zekerelr dag aan een rrroruwtje wag€fll:

(( Qsmnnent hellé-v6?

r

(Hoe maakt u het?)

.*
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IJ,e Anr,erika,an la,clrte e,n antwoo(dcle in gebrekkig Fransch:
rr Àltijcl ro'1le,n ! Altijd ! No stop ! u
Stoppen b eek inderdaatdl niet in hun get\,'o,rrc-

cloening te liggen. Dtat rvas één spier, één zeuuw I
\\'arrrreer zij tla.ar allen in eelr groot kamp iu
ltrst lu-..err, tot lrurr r1llr zorl gcslagen zijrr, rvrienrelden zij <loo'reen als mieren. IIun natuur verbo,o'cl hcrr te rusten. Nienianctr haci lust to,t lecligheit1. Zootlra cle rangcrr o{rtlrc,nclen ziiu, loo,pen zii
Iraar t1c r'irric.r err barllen zich. I)aaro1.r rrrilgcu zij
zich a,f rvat zij zrrllcir tltrclr. Zrrllen zij slaperr ua
riicrr laugcrr 111(lrg"ell, tiicn zij itr rrrarclrccrcn tloorbrachten ?
Slapen

?

Geerr liwestie r.an. D,e zo'n. rls

tlag te scho,o,n. Het is

û,o,g geren

te

wa,rnr.

cn

ric

rrur o,m te s,laperr.

Zij clo,orloo,pen cl,e tlo,rpen en gaan de lucht der
n c.uwe S,treek, van het uieuwe vOo,r hen o,nbekencie larrd inaclernen.

Àvo,n"d's zijt zij te,v,r.er1en, zij hebben gezicu
zij weten nro'cstcl. Ie'clereen weet thâfls waar
het po,stkantoor staa,t, etr het so,lda,tenlokaa,l ligt.
Onl negenr uur bla,as't d,e klairon ein hefinnert
hen dat het slap,ens tijd is in de kleine tent, die

's

t','a,t

De nieuwe heilige (ontwerp \,-oor eetl gekleurd
raanr in een kerk te Reims) . Spotprent meegede"eld clo,or Punch.

Ën 't vlo,urvtje van cle street< antwoo,rdde:
< Gocle I l
Zoa, kon men gesprekkell vo,ere'n, v/el

wat ge-

me'n verstoilrd elkander en clie
grooite kerels waren toch zoo'n trrave menschen,

lrrekkig,

11raâ,1

die ge'liourein wâroll orver verre ze&n, uit diepe
lnsschen vân wonderb'are landen

,

Aa,nvankelijk werclen, er niet veel troepen in
het vuur gezomden. Foch hieicl ze o'nder ha.ncl,
om

zi

jn

zwaren mokers,lag te sla,an en in een reu-

zengev'ercht clen vijancl tegen den gromcl

te

cloetr

l;lo,cden, to't algeheele vernietiging; een reuzellslag, waatrvan men %oru spreken zooûang iie wereld
rluurdle eî er menschen op leefdbn.

Australiërs, dat sterke vo,lk van jain deu strijd en, wa,ar zij o'ptraden,
moesten cie bleeke, vermoeide, ontmoedigde
D,uitscherrs er zidn bij neetrleggen.
D,agelijks o,ntscheepten er tharis 18,000 Amerikanen. Zondet oçrho,uden ro,lden hun karnioqrs
langs de wegern, cle boornen zagen wit van het
Maar

c1e

gers, wa,tell

sto,f. Terze,ifcler

cycletten,

tijd rcden

c1e do,o,r

cle side-cars, de mo'topaarclen getrokken rijtuigerr

crr cle lietscn.
D,ie Amerikanen schenen als eeuwigdurend

bewcging zijnde duivels.
veïclwenen, keerden terug.

Zij

in

kwarnen, gingen,

Ecn oucl ventje stond op den do,rpel met de
pijp in clen mo'ncl en vroeg eren dier Arr,erikanen:
t }Iaa,r wat hebt ge altijd te ro,llen en te bo,llen?
Vo,o'r u'at ,iicnt clit allemaal? I{o'url u stil. l

daar gepil"a.atst staat te miclden vân het kamp.
Zij zrt"llen dan wel slape,n. Ma,ar alvorens dit
uur aangebroken is,denkt ei tiemand aan een oog
te sluiten. Eterr? Ja', eten, maarr dan gauw, ook
vo,o,r het eten vindt de Amerikaqn niet veeJ.tijd.
Wat zij zullen clo,en, weet de kofronel. Die heeft
a1les voorrzien. 'Hun kolonel is slechts 35 iaar
oud, en iedereen in het regiment za:uzich gaanle
voro( hem late,lr dooden.

In 't gevecht ma,rche'ert hij aan hun hoo,fd, den
vijanctr veryiletterencl o,n"der zijn gtanaten, vree$,
rro,ch doocl kennend,
Maar a,chter het front, in het ka,mp, is hij ,-1.:
bro,eder, de gelijke van ieder so,ldaat; een groote
irto,ciler, steeds beko,mnrerd om po,etsen en ve{nralieliikheden uit te denken, om hun a,fleiding te
bcrzo,rgen, o,rn hen lichanie'lijk te o'ntwikkeLen en
te outspânnen.
Hij kent zijn soi.daten; hij weet dat hij herr
alle verve,ling err b,eko'mmernis,sen (ro,et sparen.
D'ezelfcle opsteller van < I'Illustration

l

zaghoe

een ko,lolel ziln so,ldaten b,ijeen riep cn vToeg ;
< Hellô boys, hebt ge iets te reklameeren? l
D,e een vroeg inilrder dikke ondletkleederEn.
< Go'ecl. Gij zuit ze beko'men. l

Een ander klo,eg dat hij
ko,nfituur had, bekornen.

bij zijn ontbijt

geen

< Goed. 't Is opgeschteven. Gij hebt recht ogr
konfituur als de anderen.u
Een clerdle had sinds lang geen nieuws meer
beko'men van zijn wouw.
rr Go,erl, rvij zullen een ka,beltele,grarn opzen-

dern.

l

Een vierde
v{erde klo,eg
rr

Ik

heb

:

-

ho,e clurf

ik het u herhalen-

een

luizel.l

niet. Niemancl lachte bij deze
klacht. Die so,ldaat was vergeven van de beestjes,
D'e koLone,l lachte

Diat is zeer vervelerrcle za,ak,

<Ik

zal ef met den majoor orver spreJ<en)), zei
kotronel. ( Ziit g'ti tevreden? l
rr Ja,, kolone'1. Ik clank u. l

c1e

*

t6s2

Iilr.rtrrlcls,clr'e tïocpcll met Tn{innen, ,1ie aan rlen

*

strijd

zrrllc,n dccrlrrcrnctr.

rt Wie nog? Is ictlereerr tcvrctlcn? Go,ecl. foIorgetr o,chtenrl, kano.rrvuur. Na lret rroerrrnaal is Let

gclrianncn

l'cest.

tx.lrilcelcl.

l

Iïert feest ha<i plaats. Dc' ko,lorrerl lracl ziin rrrilita,ire i<leedij uitgetrokken ern s,torrr<l cr voo,r a1s eeir
boerke van de streek.
IIij cl,ainste voor zijn rlantlen een kluchtigen
<ltns, zong lietleren, die iren tralren deden lachen.
Gansch ctre bevo,lking van het <lorp was op het
feest aanwezig, Zij bekeken als gek dien ko,lo,nel,
rlie rlaar sto,nd te clans,en eri moppen te tappen

vrlrr zijn so,ldaten.
t Wat aardrige licclen !r zeicle,n zij. < Wat goerl
r,o'lk I Die ma,n heeft ten slo,tte gelijk. ),
Nla,ar toch vatte,n rie dorpsbewo,ners niet hct
rechte eincl van clit ge,clrag. Een regirnent on<ier
znlken kodonel zo'Lt et in den strijrl mooi nitzicu.

Zij

rlachten clat niemand. hern zoû gehoolzamen.
I)e ko,lo,nei ltev'al een to,ndeclans.
A1 de so,ldaterr, in cle meest arro,rrturrrlijlistr
l<lereclii, clansten itr de stra,tern vau het dotp. Zrj
la,clrtcu, zolngen en schenen veel lrret te he.bberr.
lfc kolo,nel stoncl in clen ho,ek cle,r s,traat crr
lieek zijt jongens welgwallig aan.
'I'oen ging merr base-bali spelen. De ko,loncl
spe'elde met hen en al <ie o,fficierren ins,Rc,1ijks,.
'I'cnt zelfs <1ie a,ahnoezenie'r mengtle zich in het
slrc'l en liep rnet de ancleren zoclvee7 zijrr liorte
hern clragerr ko,nrlen.
D,e aa,lmoezenier is tro'uwens gekleecl als de
cerste be's,te o,fficic,r en is s,lechts herkenbaar aan
een klein o,p/ciefl kraag aa.ngebracht kruisje.
Men mo,et niet clemke'n dat de tuclrt in deze
schijnbaar banrl,elooze lterncle te we,nschen overliet. Db militaire wetten worden streng toegepast.
ire,errti es

æn Amerika,an zich na het uur in het
liatnp aanbieclt, of zich bedrinkt, wo'rt1t hij stretg
Zo<>

gestraft.
Ilcrr geqrlarmendienst regelt de oftie. Zekerel
rlag zag de opsteller vijf gendarmen zich naar, het
statio,n begeven o,m eenige te laat ingekomen verlofgangers te gaan opvangen.

l,lcschaa,rutl

cl

stapter cle plicirtigen tusscireu clc
rvcrtlerr o,r[ hurr na,la.tighcitl vcr'-

{u iret gevecht zijrr rle t\nrerikauen o,ntelubaâr
c1l strijcleu zij ruet clerr grocr,ten mo,ecl vau
nra,il11e,n, va,ll merlschen, clie gekornel zijn onr het
lc,clrt rle,r vo'lkere,n te bevechteu.

Cieuericeau, clie nacht en clag aan het frotrt
lvas elr" geerr oogenblik w'eek vau cle zijcle tler
s,triidencle so'lclaten, zeicle o,ver rlen r\nrerikaans,chen soldaat
rt

:

Een bijzorrdere nieuwsgierigheicl voertle ruij

rraar cle t\rue,rikaansche kampen.

Op een oogwerik sto,ntl het gansche bataljol
rnij, cle eerste rijen gezeten, cle anclercrr
rechtstaand. Ik spreek hen to,e cn ik tracht hen tc
lr-lncl

vcrtellerr o,ver tle clrijfveer, die herr naar hier gc<lre.ven heèft, in het tragickstc uur rlat cie geschieclen is kerrt; hen, cleze pra,chtige vrij r,villigers
rlp zoek uaar cle hoorgste bevc'stig{ngen varr clc
sciroo rrs'te metrschzulief d.e.

mij voorslreld, rltrt zij Levar mij een wo'o,rcl te hooteu,
en toen ik geëindigd hac1, heb ik lrun geesttiriftige riankbaat'heid genoteir.
Wii noesterr sclreicierr, warrt ik llto,es't c'en arlD'e nrajoor iracl iret

vrcrtic'rr zo'uden z.ijn

rler katnp rle'r Arrre'rikalen lrczo,el<eu, een zeer ver
ll'ge'legerr lianrp, u'aar ik ditruaal cle tnantren aart
lrt L rverk zou zien.

In

een laats,te, hartelijk onclerhoutl net htttt
zijn stafoificieret, irerhaakle cle gerrelaa,l airl hcr F'ransche vo'lk rlc overbo'<lige \terzeke,ring te gerrcrr, clat het Arnetikaarrsche vaattclel
gerrrcraal crr

riet

geko,men was

onl te

pa,radee'ren, ma,ar clat

Duitschla,rrrl n,eltlra aan clen

lijve

zorr ontlerviu-

werk, lret beslisserrde rverk iler mannetl,
tlic gekornen ware! over zee.
De liefde tot het werk, waarvan ik dan in een
arrcler karr4r getrrige .\vâs, heerft me er van ovsrtuigcl, tlat tle g;errelaa.l geen ijd'ele woor'den sprâk,
fcclel uur van den dag en valr tlen nacht werden
zij afgericht. Waar voo,r eenige weken onbeholrlerr het

-
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Qrrentin, maar cle Arrstra,liërs zettet den 1n Sep-

tcnrlrer,

de,s mo'rgerrs o,m

half zes, hun oprnarsch

voort i11 samenrverking rnet Enge{sche troepen op
Irrrn linl<erflank.
Reetls rrroeg'in den n.toïgen bestormdetr c1e Aus'traliër-s cie Duits;che ste,llingen te,n 'W'esiten en
No'o,rrler] rtan Per-o rne el1 veroverclen na verlvoe'cle
stad. D,e Ëugelschen namen Bea,u-

aer,r,c,chten cle

chavesncs, en Ranco,url r'n, en b,ereikten det
\\rcstzoo'm vân St-Pierre-Va,ast.
Dc tal<tie,k l'a.u t1e orrvergelijl<bare striiders rrit

;\ustralië is cleze:
Laat Cen viiand 1o,o,p.graven clelven, geef heur
tlaarto..' alle geleeetr'hel'cl en verover <lie clan, r:'nr
;.c1f deikl<ing te heb;ben.

I),'' D,uitsche o,fficieren, die gevanqerl wâren ge1r.rlnclr. \{:ârerl etg sturrrsch. Zij beklaagd'er zich
€,f o\rer rlat lrct lriet e'erlijk vetchten is van de
".\'ustraliërs, omr cle flankerr cler l)rnitsche stellinc,cr1

tc oarniatten.

D,c Ëngcls,clrsr orrclcrvonrJen, e,vcuals cle Arrs+r'aliërs,. rrirrrriqcl teqetrstand qr_ rnaal<terr 200{)

gcvalt qcnen.
OoJ< orr

Lct T,eiefro'nt drrulr'le

<1e opmàrsch cler
.ln
helcil<tctr cl'crr
S.nt.*her, na,cl'at Bellc reer1's scvallqr wâs, Vclrier e'n
Stcenu'cL'l< en bleven rriet r]elr viiaurl in ko,ntakt
te Neurre-Ëglis,c en \\iulrrer'ghem.
Orrrler rlen algerneeticn drnk cler verbo'nclen

Ërrgclsclrel sto,ort.

le,ger-",, he,go'rr
raacl .

perr klijgslietlcn tc zien \r,arcl , lret.int-1t tucn z.iclr
tharrs rrrxrr flirrk geo,efe,nde soikl;ateri. Ietlerr ect

rrerrichtte ziitr ta:rk rnet licfrlc; ic,rlc,rccrr \rcr1a1lgtlc nâar het rrrrr onr mc,t tlgrr llo,f af tc lel<erren.
Orrer clit nur is all,eerr gener-aa1 persJriug rncestcf, ni.aa,r ltet t',as rrakend en lretr r_ro,s dg ;, ,1*

ttilliug

rrarr

ziin komsit. l

Varr dag tot r1ag, valt llt1r tot uur bleek

Gct'ariqe,ne,rr ve,rklaarleu <lat zii ',,t/eEells te l<ort
bii het be'gin rran, tlet a,atrval o1r
P'cro'ture, tenrâl1wefiloo,C in sta.at Irargn geweest
tlc lrano,unen te gebrruikem.
I)e lin.ge{srch etr rtcrovc,rcl'err t'l err I{ernmelh,erg,
clien zij met iret r'rcote Druitsche o,ffcnsiief in l\,Tei

! cdeclteli.ik \rerlorlcrl

ha clclen.

I)c Kc,mme{ rvas clc srleutcil van h1rfl

in hct \\reste'n.

s,te'llingelr

l{elrrnel , eerrrnaal zoo prachtig
lrc,1ro,s,cht, ligt cr t.hans als eerr herrveil in èerr wo,estijrr, als een sro'o,te rlootncn lrloorr in het lanr1
Dre

rrr \ { fscltril<kirrqen.
G. Tiaal hezo,cht <lcr Kemurc,lbe,rg in l{o,r,etr.rl.er l1ll8. i<o'rtcn tijcl n:r clcn rvapenstilstand.
Hii s,ctrre,ef hielo'rret
rr \fo,o,T o,ns lisl cl'aar a1s een zu'arte rots dc
\

c1e

te-

t'rrglocht <1er f)uits,chcrs op hurr llcr.ucht-cr I{indcnlrulglijrr rroodig. I{e,t rl'asi nict stce,cls e,en rnethodisclrc tcnrq'to,cht, ntaar rieerlc'er ccn o,vcLhaastc
r''lircht. De buit \\,crcl aanzierlijk. Al rle kmislruntcrr dcr wcÊe,n wâreil ongeschorrrlcrr, alsoril< clc
ove I g1'oo,tc \/Or()r"1 aden holtt, gcrtignatcriaal c tr
ijzer\\'eg!1r. Bliikhaar lrarl dc, I)'rritschc,r gccrr tijrl
qctroncletll onrt al rle,zen buit tc rretinjclen.
Sirrds d'eu 21" Augus,ttrs viclcrr ;rllccrr Rvng
18.000 g'evÉlltgetreTt in harrrleir. IIai9.harl rlet 2il
tsritschc rlivisies Ii5 Dtitschc rlirrisir:'s vcrslag,ctr,
:ll.00O gc'v,angeilen gcnrarkt en 2TO kano,rrnui
vcro,vercl.

De lc'.qers rlcr J3,orr.J'gcrrootcrr rrraalite n varr af I5
128,302 {re\:âlts-cucr,

Juli to,t r.'l,,lr 3ln Angnstus

lctrrr,c,rden 2069 lianorrrrcr, 1734 rrriinwàrperc.

l:1,783 rna.chietrger,r'ercrr c,il cen onschatbarcn'
\'lr)il'lri'.1 rrrttrritie en ntatlrinal.
Gr:,rrclaral r'o,n llalt'itz hicicl rlc s1-a.l Pcrounc
rrog in lrarrclcr, nraar sirrds c]en r,al r.arr JIont-StQrrentin err l\'Iaisorrnctte rras cle toestancl alclaar
voo,r hcnr zeer hache i.ik.

Hij

de vijancl te lijden aan scïietvoor-

aarr gtarratcn,

\\-iilrclrrr's r-isiocrr tlcr rrcilcrlaag.

Ittchte'n clc gro'ote

Zii

dee'd r1erwoeclle te,ge,naanr'al1cn o,p Mo'nt-St-

:

rr:,'..]<te Kcmme,lberc, ecrre,lrll als 'een

l<ei. T{ct

nra,chtise rvourl is weg. Geerr s;toil! rrviist no,e r1c
plaatsi rvaat hel. eenrnaal zoo trotsch cn zorr hlii
lelr'ee,s. Van het kasrteel varr I{. Brunee,l, met

tijlicn tuin en bcroenrtlel cloo;lho,f , bliift lriets,
rlccr o\:er dlarr een karrc hla,ncihorut. Aan t1c.n voet
vrtr <llctr berg sta,at c,en roorcle rnriuf rra,n de Ke,nrirrcll;ctke rro.q recht. $,/at cr oçr clen berg lig't, is
rrict tc bc,sclrri.iven. \ran allcs, r'at nij o,p onzel]
rrtrtrltocltt zaqen, is dit hiel lrct vrc,esie.lijkste.
T,anq", l,.âkk€h zavelstiik beiklimmerr wij derr
Schctpenberg. Allc,s liet'hic,r noE als bij het he,em.
caarr deï tto'epetl irr Okto,bcr. Rerqcit gra,naterr,
Lo,se'ls r;arr allen l<a iber, blandbo,mme'n, tor1rccln's,, Doerclcr, \\/apc1rs, ailcs in \\'ocste vefu's.fring dooree,n I \/oorzichti.q mo,cten lr'ij <1c voeten rrit hert slijk tr'eklien, nrarche,ere! q,'ij als
ooieraats of a;ls Dirritschers oir Daraclernarsch. Bezavelcl e'n beslijkt kruiTrer-r wij de hoogte o_nr, tot
vlall hij het hol waaï de Engels,cherr in huisden,
ziir.r

_
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gerukt. Hij ligt plat op den b,uill,

d,en

kop op zijn

verbrijze,ldr maahiengewreerf, d,e hand nog aan dên
z\r/orng, schietens ge,reed. Het gelaa,t is niet meer

kennerlijk. Uit de horlten der oorgen liruiien wormen. Twee benauwde gaten kijken sirneekend ten
irooge ! Arrne man ! Godr rveze hem g,enadig ! Een
rveinig \rerdlet ligt a,ls ererrr geVallen $aftom.bê
het zwafe tijk van een E,ngelschman, het gelaat

in dEn kle,i gedrukt. Er is ee{1 groote stilte
he,rn en

oan

in hem. Een pleklje rood bloedlligt gestold

en vedt den kle'i,

in

det

cle verwate,ring

ve,le

clagen dle kwarnen na zijn cloo'd, do,nkerpaarsch.
TJtt zijn mantel loopen een paaf ratten weg. Berrend en b,1o,edroo,c[ van erno,tie bilijf ik een oorgen-

blik

sta,an, ga, dan m,et knikkende knieën verder

ijf geruim,en tijd zwijgend voor mij uitstaik een koperen hulze opr, leg
ha,ar in de auto. IE zal er d,'it bezoek op aen
en b

ren. Bened'en raap

Scherpenberg la,ten in stiftetr en haar srte,edrs met
b'lore,rren vororrzieî, ter intentie van de dapperen,
clie voo'r ons te Kem-mel hun leVen lieten. l
I)en 3,1n Augusdus is de b'efg,wâa,f merr zoo,veel
geleden heeft, terug in het trezit drer Engelschen.
Den 3n Sepitdmber vallen Sailly op de Leie,
Nieppe, en ho'ogte 63 ten Zuid-W'esten van Wytschaete.
Dren 3n September sreinclê Reruter na,ar Bngelancl: rt Hedetn rrind't- eern gyoote slag plaâts, die,
naar wij ârlle re,cletr hebb,etr oirn te ho'pen, eerr

van

Ter bevrijdilrg van Elzas-Lo,tharingerr.

een €loud,ern gang

ons

ligt

in

clenr

gro,nd

den, zavelheuvr'l.

in. 't fs a1s
Vlâk nâast

dle Kernmelberg, de kalvarieberg van
Vlaanderen, waar cluizenclen s,neuvelden v'oo'r cle
vrijheid. Scherpenberg isr de tweeiLingsbrceder
van den Ketreme'lberg en was, evenals hij, voor

chie,n geureer- autol s

den o,orlo,g met prachtige boomen b,ewassen.
Thans is hierr alles kaa,l, v'uil, srrnerig o'm te hui-

dat als een
ligt

miet, clen b,e,rg en al cle l),rrits'chc,rs tlie er in oi
op ,wooncle'n. Tc mic1c1ên ligt Icpercrr's pttiu, en
vercle't' en overal, c1e a,angdipetrde ver'latenheicl
val he't tlagieke Vlaanderen.
\\Iij llunnen het niet la.nger nteer aa,nsicho,ul-cn- I-angs eren kleinen omweg lo,op ik treneclen.
P1ots, aan een kuil, zie ik e'en Fransrchman liggen, gehuld in ziin unifo,rnr, teerb'lauw als de
schon'nhe{tl van zijm hemel, De beenen zijn weg-

et Noo,rderkan aa,1, b'i j na
na,astb jgelegen p,unt

Dit waren natrrurlijk maar pattoeljes, tlie ïoo'rpor.qe r clb bruggehoiofden te
oveirmeesteî'en enr cle verbindingen te vernielen.
I)ien Druits,chers r/erdl een rlet verpletterenilste
. s'1a,gen toegebracht dle zii in c1e'n oorlog gedurcncle één dag veclrterns nolg hadlden o,ntvangen.
D'e Errgelsrchen zijn geclro'ngen binnen hetgeen
de Duitsichers blijkbaar als een onneernbare vEr-

bergs,troo,m benerlenrvaarts

aan onze vo€,ten. D{e blikker'enrle plek ginder is hert beiro'emde Bla,nkae'rtrueer, achter oin$ de kam van 'Wytsclaete, clien cie
Ëngelschen gede,elte'lijk in cle lucht clerilet vlieg"en bij miclde'l van een [a]f 6i]lioen ki1,r clyna-

Vlaanderen

h

op gin,gen o'nr le

D'uitschers zich
rta,m <letr, hoogen top in Nlei'r1918 lnees'ter gemaakt, maiat Schorpenberg kwa,m noodt in ilun
beait. Met al het geweldl cler moderne wâpenen
spt'ongen {nge'1s,cherr en Frans,chen naaf de b'rute
keel van den vijanclt. I{e{a,as, 't u'as vertorr€n axbeicl I D,e wegen heib'b,en hier hoog gesitaan van het

bloedi,

an

.der Dro,co,urt-linie.

ha,c1clen <le

stroomcl'e. Berst in Okto,be'r, bij clen opm,arsch der
rre'rbo,ndenen, kwam de berg wecler vrij.

a

8 km. ten O,ostetr van het

len"

Doo'r ormsringelilg

geclbnkwaaldiige overwinningen van clen

blijken te wo,rde.lr.
Ochtends o'rn twintig minutern voo,r zes vie's
'len de Brittern
aan orver een fro'nt v'ain even bezui<lie,n dle Scarpe to't bijna aan Quéant. Omstreeks half acht wafen zii dbor de bero'ernde
lini e I)trocoiurt- Q uéant met haar prikkeltlra a dorn zo,oming en haar vijf r{jen loopgraven, een
ve,rclerclligingsizane van 1800 meter <liepte. Twee
uur latEr zag rrlen gr'oep€n Engelschen met ma-

(Punch).

tien en meer metefs cliep

c1'e

o,orlo,g za,1

'

cledieir-rgslinie beschouw'clen. f)'e vij arrcl hacl acht
clivis,ies kla,ar om delr s,lag af te weren.
T{eel in het besin van het Eevecht me,ldden
o'nz-e

r,'liegets dat de D,uitsche kano,nne[

silâ'n1rer1 urerdicn

clr

1rââir a,chter recl'err.

âa.nge-

Terwijl

ouze mauschaûlrcll o,lrtrkten, v'crcl rlc tegcnstatttl
srtedie,r'; nraar

tcqcn half twaalf lia,rlclen

wij

Cag-

rrico,urt b'ereikt en rtielen een siterke stelling machielrgcrvelen in he't Bo,is <lu Ro,uche aan. O1'l
ett t'oncl c1e srte'llingert van den Mo,ltt-I);un' $/as tot
,lrrs'r'ct' 11e zn,carste s,triicl geleverrl
Dtie hoo'qte was dbo'rgrc,efcl met vertledigingsn,er-ken. Er acl.rte,t loopt een hoil1e weg met een
.

tlaling v'ân zes voçt. Ook d'ie rnteE was
pïont m,et machiengeWet'en.

rroilge-

Men zag rtanclaa,f clichte getercl'eten van de D'uitschers op,tgekken en onze ba,tterijen hadtlell h€t

1686

Iiard le verauren. De verlieeen Van den djand,
watetr weeselijk en onze eigen manschappen wa-

ren qp vele plaatsen aan een
hlootgesteld.

o,ntzettEnclr vuur

Op het bereiken van de linie van ons eeïste
dbe,l vo gde een rustpoos van drie uur, waa,rin
het gebulder van de artillerie dn het geknetter
r,"an de machiengewet'en geen o'ogenblihiot zwilgen kwam.

Da,arna herrvatten de Kanadeezen d'err aanval.

Niet alleen hebtren wij achterorn de Hindenburg-linie stelling genomen, maar wij staan oiok
op een _terrein dat een lange strook er van be-

heretschl.

))

Het 17e Duit'sche leger getrruil*e c1e uiterste
inspanning o{rn Eefiefa,al ÏIorne's leget te,gen te
ho,uden, orn te be{etten c1'en grendel cler Hindenburelinie <1oo'r te breken.

De Drritschers brachten alle materiaal, dat zij
rle hand hadd'en, in het velcl.
D'e tlivisies werden in het wilde weE bii e,Ikaar
geschta,apt en bestoçrden uit vermoe,ide infanterie,, versch voetvolk, liavaleristen, genisten en
troepen van db aclministratie, clie met kta,cht
rler wanhoo,p r,"oehten.
Dre doo,rb,raak van c1e linie was ee.rr ingewikkelde krij gsverrichtins, want de aaneen ge,sloten

bii

vercledlgings,stelsels rran de Hinderhurg-linie en
de linie rran Dtocourt vo,rmden een stevige massa van a,ardewerken van meer. clan 4800 meter
diep, clie doo,rzeefd was mEt geheime nviikplaatserr en machiengeweer-stellingen.
D'eze t{ïepe gordel van verdecllgingswerken be-

s,chermde echter veel meel dan een groo,te concentratie van Ï)uitsche tToeDen die bewerkstel-

liqd

nt'as

om clEn opmarsch rler Engelsehen te

strriten. T{ii dekte ook 's vijan<ls geheel herzien
veldto,chtplan

en ziin

geu'eldige terugtochtsbe-

u.'eging steunrle op de legentlarische onneembaafhei<l van clle linie.

Des anrlerdaags berichtten cle Engelsche vliedat er ge'en Duitschers me'er te zien rnraren
let 'W'esten van het Nootcler Sens,ée-kanaal, o,r-r
enx'ele brri?enposten na o'r) \'erschillend'e p,uriten
.sErs

rran d'en o'errer.
De Engelsehe liano,nnen rverd'err zoo snel doo,r
r1e vetsteili?e 7.one gebracht, <lat in rlen ochtencl

ran den 4n Septembef 15 c. m. kanonnen rran
groo'te vuutsrnelh eicl een a ânb ouclenrl-teiste.reltl
vunr ontl'erhiel<len on het kruispunt bij Marouion aan c1'en weE naaf Kamedjk,waarla,ngs heel
dle zware tro,s der D'uiischers moest ontkorner.
D'e gevaneene'n bod'en een verbazin$nte;kke'nd
scho'un'soe,1. Een ko'rre,sno,nrlent r:an rle <Timesu
scintle hiero,vc'r naar zijn blad :'
< ITet was een tafereel om nic,t licht te verc'e,tc,n. als men teerls meeT rlan zes duizend van
l.rerr biieen z.aç! in eer uitse'strckte koo,i. terl'iil
vo'o,rtd rtïcn dl rrets,ch e af<le'erlirrgen

aaulit'anr en, clic

lachenrle hun kalnefaden qlo'eten to,erienen. L'r
rvaren rrele litanise ruiters oncler:. Alleen de officiererr hie{den zich rrcts'aten. van al cle anderen

on een afstantl rt.
Ook <1e Belgen lielen

vve'der iets r''an

zich hoo.

ren.

Tn rlen nach? rtan rlen 4n Senîe'mher, na

cen

ko'rte. dcrch krachtige ge'schtttrrootbereiding,

z&Îe een slormafdeeling den âarvâl in op den
Kloo,*qtermolen, clie geweldig versterkt wàs en
stevi ge gebetonneerde schuilplaa,tsen trrevatte. De
Belgische liniesoldaten vermeestErden na een
verwo,edien strijdi alle aangeduide doelpunten en

wisten, ondLanks de zeer levendige te,genbewegingen, dien Kloostermo,len te bezetten en eT zich in
te hanclhaven
Gedurende het hevig handgemeen, werder er
talrijke helderrdâden doo,r Belgische soldaten ver-

dcht. Een hunner wierp zich op de bedieners

\zan -een vijandlelijk nrachieingewe,ef, ,stelde ze
a len buiten fevecht, keerde dâarna het geweet
om, ten einde Er zich van te bediernen oqn de

Dtitsrchers te bestoken. Een gewichtiEe buit viel
in handen der Belgen.
Aan het andere uiteinde van het fro'nt waren
de AmErikanen aan het harnerefl.
D'e Amerikanear vyaren met een kolo,ssaal oo,rlogsgeschut clen strijd ingegaan. Zij beschoten de
rotsen, de heur,nelen, maakten cle hoogten gelijk
rnet d'e diepten. Een vre,eselijke, titanische strijd
ontstottd,. Het was de moclerne oorlog in al zijn
lrardheidl, in ziin vo,llen gruwel, in zijn omtzetterrcle, ongena.dige ontwikkeling.

Op de Vesle hadcien de Amerikanen den ganschen zak van îardeno'is uitgeschakeld; zij zaten op de geheele uitgestrekthe{d van c1e hoogr'lakte den vijand in de zijde en stonden o'p de
helling van de heuvelreeks der Aisne.
D'en 6n Septem$er werden Villers en Prayères
cn Revillon bezet.
Meer naar hEt Noord'en za,gen wij Mangin
rroo,ruitrukken en Ifumbert en De.beney den
vijan<l zware verTiezen toebrengen. De Britsche
generaal heeft zijn legers aan deze van cle Fransche generaals geketend; Byng staat verder ten
Noorden en generaal Iforne is te Eeo,urt St-Qrrentin rroo't' het overs,troo'rirdle lancl der Sensée.
Ganseh het leget zet zijn zegepralenrle to,cht
voo,rt. De vijancl tret<t zich tErug o'ver de vaart
van Crozat, die cle Franschen te Pont à Tugny
en te St-Simo,n o,vErschrijden; verdet vorderen
r)i oqt dEn weg van T{am naar St-Quentin. De
verbondenen zijn te Tergnier, te Amigny, ie Banis,is, te Aulers, te Bassoites,

te Nanteuil, Co'ndé,

Cel1es-sur-Aisne.
T)e te Beaurro,is en Ro,ise,l ligqende Engelschen
hebben groo,te voo,rtaden kolen in b,eslag geflomen en materialen waarmecle de vijand zinnens
was of) clen o,errer det So'mme den wintet door

tc brengen.

D'en 8n Septerrnber be'zctten cle Frans,chen Ar)s,! Ffamel, VaUx.
I)enze,1f<1en dâE schijnen clc

i crrrr

D'uitschers te ve'râclcuren, s'ant in hun be'richtet ko'ncligerr zij nret
vtctlE<le aan :
rr \\Iii hebbe'n thans oryetal o,nze niertwe ste'l-

lirrEen b,ezet. >
Op rleze o,ucle

( nieur,rte " stellingen t'orrlen
de achterhoetle'n bestreclen.
St-Quentin wo,rdt betlreisd err La Fète.
En het gcbe'rgte van rle Chemin-des-I)a:mes en
St. Go,bain ga,at bevochten worden.
De bemchte *Siegfried-stelling l!o,mt in het getc,ccls

<lrang.

I)e leze'r hee'ft gezien clat

cl'e Éngelschen

cle

-

1t80

-

Betste hulp in de lo,opgraven.

Hinrlerrburgste'iling rlen 3n September leelijk
hun ijzeren splijtzrvam er

haclclc'rr to'egetakeld err

\ras doo,rgedro,llgen.
Den 1ln September wo,rden Attily, Vermalcl
en Verrclelles heroverd. Den 12n is het cle treurt
aan l4lceuwes, Trcscault, Ifarrrinco,nrt en worclt

het Noo'rclkanaal overschreclen.
Lu<lendorff was teruggeclrongen o,p zijn vcrttekp'ttnt. Daar mecnde hij veilie te zijn en iu
rust I'vat rrit te blazen als het op,gejaagcle he'rt op
c-err ve'ilig plekje in lret wo'ucl.
Van hietuit was hij in l\Iaaft met zijn lelqioeTren \rertrokkerr door cie woestenijen van <le Sorn-

me en waar cle verbinclingen met den legertros
zoo moeilijk wâren,
Vau <le Hindenb,urgs'telling hacl men op 15 kilometer afstancl gebruik gernaakt van al c1e voorcleelen van het terrein. D'e verhevenheclen èn cle
u-aterloopen had men benuttigd.
D'e sleutel van clle ste,llingen rverd gcvornid
rloo,r trvee posities : c1e eerste op t1e neergloo'iende
helling, cle tu'ee<1e achterwaarts, maaï Veel hoo"
ger gelegen.
Dcz e trve'e \, oo,rnaâ mste pos,i tics ove,rh eerschten
een gans,ch stel van anilere s,te,llingerr langs voren, tttsschenzijdig en langs a,chter, voorzien \ian
talrijke gebetonneerde schuilho,eken, clit alles

dbo,r loopgthven, tunnels en beschermd clooqi zware en cliepe prikkeldraadrrer-

r-erbo,nc1'en

sterkingen.

\ran het Westen van Rijsel tot het lrloo'rc1en
r-an Reims lagen deze machtige versterkingen
voor <1e rijke pleinen va,n het Noo,rden e,n paal<len
te'n Zuiden aan het <lubbele gebergte van St-Go.
hain-Craorine.

Floewel de Hinclentmrgliin

te

Quéant was

tloorgebroken, rees zij'als een vreeseli.ike aâneengeschakelcle rresting o'p,

dic al de strrrmloopu'n

schcr:n tc taLteri, tcrrvijl zii I)or-rai, I{anrerijk, StQucrtin en l-aon dekte.
rr' Ons leger, schreef een l)uitsrch b1ad, geliikt
cerr ineengerolden egel...

l

Ffet zo,uden dus droeve clagen worrlen voor
het lcger der verboncle,ncn. Dc strijcl voor de vrijrnaking cler volkeren zou verbitter<ler dan ooit
r,ocrt.gczet wo'rclen. Het leven van cluizelc'len en
cluizerrclen zou venvo€st worclen, het bloecl bii
stroolttclt r'loeien.
d

]Iaar het re,cht zott ,",g.oiar"rl etr Ettropa varr
e harhaarscliheirl verlosser.
I) c rierbo'ncleltelt \\'aren gol moecl, maa r h et o,ver-

luoerlice l),uitschland voelde dat

et groo'te

ge-

be'.trtcniss,en ga,ancle waren en c1e twijfe.l aan dc
cinclo,r,erwinning begon zicTt van de massa mees-

tcr tc maken.
Eetr hunnet .qeneraals, Freytag-I,oringhoven,
u'as cle to;lk rlez.er tu,rljfelaars, to'cn hii zeide:

r, Ons rJeferrs;ief fro'ut heeft het nadeel dat het

rcdurig blo'ot s,taat aân een dubbele berlre'igiug
rrit het Ztiden en het \tr/es,tetr en men van daarttit seen offens ef meer kan orrrlememen zolcler
in een clcr flanken te u'orden aangetas . l
En toerr cle ramp vnn Sint-l{ihie{ kwanr, welke

riij

i11

6str \:o'1ge11d hoo'fdstuk zullen beschrijven,
c1e rrFrankfo,rter Zeitungr het volgende

konrligrie

af:
rr I)e ontmo,ecliqing so,lft over verscheidene o'n-

zcr eerrheclen

in het ït/esten. Onze hoop

rlc lente rvas te reusachtig.

')

tijdens

Ëen cl i epe o,ntm o,er1 i gi n g o verstroo'm d e Dttitschland. \{en schreef en snrak over delzen ioestand
in tv'ijfelachtige vvootden. Een b'ero,ep op het
vo;lk werd getlaan o,m clen tenrgslag met geduld
cn celntenhei<l te dragen
De Keizer zeide :

