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Lieutenant Van Cotthem, schrijver van onderstaande hooddstuk.

xxvnl.
DE BELGISCHE VLIEGENIERS.
nieuwe uitvindingen waren voor de Bondu
gerroroten van het allergroc,tste belang om de
eirrdoverwinning ter 6evechten: de tanks en de

vliegtoestellen. Over de tanks werd.in dit werk
ree'ds herhaaldelijk gesproken. Thans willen wij
eenige bladzijden wijden aan onze Belgische vl,iegeniers, de helden van de lucht, die dag en nacht
gewerkt - hebtren aan de groo,tsche, ro,emvolle

taak: het vadsland van zijÀ vijanden te verlossen.

Alb. Van Cotthem was
dit werk onderÉavig hoofd-

Luitenant-vliegenier

stuk te schrijven.
c De vliegkunst is çr in feslaagd de Duitschers
te o'verwinnen. Zwder haar koqld€n wii onmogelijk de inlichtingen beko,men tort het nemen der

tu

mm'

bedo,elingen.

'I'wee

zo,o welwillend.voo,r

offensieven en de verdediging. De vliegers

ten ten allen tijde het groote hoo,fdkwartier orp
de ho,ogte ho,uden van 's vijands bedrijven en
Hiero,m leverden zij alle dagen in de lucht de
meest heroische gevechten, v/ant ïyat voor orls
no,odig was, bleek natuurlijk oolk vc,o,r de Duitschers o,nmisbaar.

Er werd to'en een strijd aangegaan om de vliegtuigen te vo,imaken in sterkte, snelheid en bewapening. Pas was een nieuwe verbetering aErngebracht o,f dte vijand wist er iets o,p en trachtte

met ee'n nieutve uitvinding het meesterschap in

de lucht te verkrijgen.

De Duitschers, met hun groot, gemak om alle
nieuwe uiwindingen te verbeteren, lieten de
Bo'ndgeno'o'ten g'een dag gerust en tijdens den

os-

l4g werd de vliegkunst bijna to,t haar vo,lmaking
gebracht.

De Duitschers wierpen

o,p

het einde vao den

DE GROOTE OORLOG.
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front. Wij waren verplicht onze vijanden to,t t'winkiio,meter ver achter hun fro,nt te, gaan halen
cn tot vechten uit te dalaen. Aldus ko,nden wij
betrekkeliji< minder overwinningen behiilen dan
onze Bo,nclgenocitcn. iiit $.i1 nict z;eggcn dat het

tig

ons aan mo'ed o,ntbrak.

. Ik herinnrr

nrr'j zeer go'ed het offensief van 1917
\/'laanderen. iîransche en -lingelsche esliacirils
n:imen aan dcn strijd deei. De Fransche bevelhcbber van cle u Ooievaars r, het eskadril r','azrrv:rn Guynemel cleel maakte,, keek de Belgen eens
mcdelijdcnd :ran en zegde toen zeer gcnacliglijl< :
u \Àrij zullcn de I3elgen eens laten zien hoe,nrcn

111

ocriog in dc lucht vo,ert. D
Iln r'r'elli u'as de uitslag van den strijd.r
Zcstien I],uit-çr:he r'liegtoestellen rverden naar

beneden gest:hc-rlen doo,r o,nze Bondgenccten, dit:
op ciit lcrre rn 2ij() tc,rrstcilen in het gevecht hadden gebr:rcht. .De Belgen mct hun veertig vliege'niers ha,alcle.n er vcertien naar beneclelt.

De Bo'nc.lgcncltcn verloren rlertig vliegenicrs,

r,vaaro,ndcr (iuynerner, Bo,rme en anderen. Dc
I3elgen vcrlc'rcn geen enl<el jachtvliegtuig, geen
enl<el man.
1-o,en begonnen onze vrienden

uit trrankrijk

Engeland met wat meer eerbied over

en

onze, vlie-

geniers te spreken.
I)o,ch laten n'ij eeriige rvo,orden wijden aan

in l3e,1gië.
G. Raal r'erhaait $/ât er, te St. jo,b in 't

gesr-hiedenis dcr vliegkunst

cl€;

Go,o,r

(in de._I{empen) gebeurde, vddr het tijdperk, dat
de militairen de hand legden op hei nieur,ve

wapen.

, BARON
PIERRE DE

.

Kornmanciant Nelis
(Ciiché uit u La Co'nquête de

l'Air

,,).

tr'tllltrg lluinrttcn vatt duizr:tttl lttlos zwultr, ,1ic ct rr
gansche groep huizen opbiaasden als een kaar1cnspe1.

Bij dcn aanvang' van dcn oorlo,g te1c1e tse1gic

slechts ecn tr,vintiglal r'liegeniers en evenvcel zecr

primitieve tcestellen. In 1{:li8 bezaten \'vij 140 ircll,vame, vliegcrs en lverdcn er te Juvisy 60 lecrlingen in het vak o,pgele,id.
lir rnag u verzekeren tlat onze vliegeniers aart

CATERS

.< Vo,o'r eenige jaren wist bijna niemand in Belg-iê w.aar St. Job in 't Go,o,r iag. Het was en is

thans, nog niet te bereiÊen d'an na uren langen
to'cht langs gcbaande, en o,ngebaande wegen.
Maar zekeren mooien dag ging het van mond
toï rnond in clen lande en vertelde nren de. o,nge-

looflijke tijding:1'e St-Jo,b wordt er gevlogen?
'i'oen was hct een zoeken
in treinboék en c,p
iandkaart .,-;aar het dorpje erg.ens in <1e Kempen
lag en uit Antri'crpen en uit Brussel kr,vam men

behencligheid, c1ur1'cn nroecl, r'oo,r geen enkel \'1i(r'
eenicr der wereld ntoeten ondercloen.
1'rouuicns, onze .l3o'ndgcnooten trlo€sten hct
erkennrn, dat de B,elgische vliegeniers veel op
hen r.oo'ruit hadder-r. Hcervcl de inspanr-ring cler'
crûz.-n zao gro,o,t w:rs a1:; die der gc:r1lieerden,
h.'rdc'ler.r rvij nict de minste cr'ngelukken tc betreuren, icverden wij op jacht cn met forto-opr-rame hct

puilcstc

r,rterk ; onze ci,rui cnze val<nt:rnnen op
punt r gesteide rnoto,r:1, o,ntu'ihkelden rneer
liraclit en snelht-.rd dan clder:s en menigm:ral gebeurde l-rt:t clat ee n de r bevrienc-le vliegcrs een

((

cler o,nzen ontmoette en rveldra vclrrer achtcrl)lecrî,
zia,o,dat cic rc,cp e'ing dat Bclgië speciale motors
bazal.
Ons vlicqlerrr:in in cle lucht urerd niet zoo cirr:l<
at'gejairgcl cloor dc I)uitsr:hers als elders clp hat

lJarou Pierre de Caters.
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l-r.r,eedekkel

lcren nâr:rr de geheimzinnige ple1r wa:irbolcn rie
rvonderbare vo'gels sno,rden en af-en-toe cr een
do,o,r dcn loerenden d,o,od in 'l purperen heridelalcl
rvercl neergesmakt.
ivlet duizenden en tluizenden kr'vamen zij er op
:r1, van in den vroeg'en morgen stonden er reeds

aan

d,e

half geo'pende

lô,o'dsen

te gapen, en

tc,en,

in den laten namiddag, wanneer de lvrnd in d;e
stîÎe d,eemstering ging slapen, cle vogels in de
nraive. luchten opsteg-en, ging er uit crntelbare
nronden een kreet van bewo'ndering o,p.
tn den zorerten zo,rneravornd keerden zij dan stedewaarts en vervulden met hun overciadrg gesnap

tle wclriekendè lindenianen van het :;tùe- clo,rp,
in wiens sakramenteele plechtigheid Peter Benoit eens zijn o,nvergankelijke u l)e Wcreld in ,
lio'mpo,neercle.

Het o'nbekende plaatsje kreeg van tc,en af eer:
ciie, het in de ge,schiedenis van onze
r'r'eerbaztlherd zai blijven ho,uden. Daar lverden
de eerste plornnlers gevc)rmd van een uitvinding
clie in den na<-terenden oorlog onschatbare diencns vertrapt vacleilancl zouden bewijvermaardheid

;:il "."
't Zzrl zo'ar wat tr,rraerlf

jarcn geleden zijn dat llaro,n Pierre de Caters ecn gedeelte zijner prach-

tig'ster n-rastbo,sschen te St. Jo;tr liet o,mhakken o,m
€r een ruimen aërodroom aan te' leggen.
Op het rulle terrein heeft hij daarop maanden
lang een so,ort tuig bereden, dat we1 van vleugels
en mo,to'r vo'o'rzien was, maar o,p den. naam van
r.liegtuig g'een aanspl'aak mocht maken.
Het was e,en rijden en ro,tsen, een schaven en
glijden, een geharrewar en gesukkel, onniogelijk

te beschrijven.
Zij, die het vreemde scho,uwspel bijwocnclen,
tro,kken hun neus op en hun schouders, bekeken

baro'n de Caters eens medelijdencl en gingen heen
nret de va.ste overtuiging: Die, ntan is stapelgek !
Anderen echter bewonderden die taBihèid van
den frelen man, dat weerstandsvermo,gen om te1kens en telkens wedero,m te beginnen, te bepro,e_
r.en, zo,nder o,o,it den mo,ed te laten zakken orf 't
onwillig ding te verwenschen naar cle.n diepsten

iir l!15

hoek, u.'aar men oud ijzer bergt er, nutteicc'zen
ro'mmel.

I)agen,

\À,'eken, nraandcr-r r,verd

er cloor hem

r.n

zijn medeherlpcrs gewerkt o,m het pro,ble,en.r op
te lossen en te doen rvat cle ge.broaders \\r-right
in Amerika hadden gedaan en Farman in trrân
krijk poogde te verwezenlijken.

'l'clkenmate de pilo,o,t mct zijn daverencle. snro,kende, stinkende beest dc vlalitc o,verricldcrde, Iag'en er oip een bepaalde plaats verscheidene vrienden met de wang tegen den g.ro,nd en loerden
narar de r,r'ielen van 't moe{rvillig tuig. Bij die
plaats rr"'rcng de Caters hei ho,àge vljak in de
schuinc richting en... ja, de e,enén verklaarden
dat hij ve'rscheidene meters ver had u gedeko_

leerd
_r, terlvijl anderen vo,lhie1d,en <iat Ëet spei
ge,en haartje van den gro,ncl was gelicht.
Pier, ;rco,ais men hem daar ncr,e.mde, was \ran

. meening'der
de
iaatsten en gelukkiglijk

ook,

want. mc:nigmaâ1 dacht de rr,o,càige bai.on eraar,
hoehet hern r,vel vergaan zou indien 't spel de
ha,og'te inging en zijn"kuren ln ai-g.roc,,ie iuimte

zou aanvangcn.

Flegnratieh luisterde hij dan nazrr de ruzienrakenden, rockte zijn siqa.ret en r,vierp er ten slottc
een komiek gerzegde tusschen dat allen cleed lachen.

En toen bego,n het lvedercm van voren af aan.
Echter, o,p zekeren dag, heb ik den altiicl bc-

<1aarden, den steeds van-zich-ze|f-nrecster-zijnden
de Czrters uit zrjn vel zie n schieten dat het wit der

woede hem blank langs de neusvleugels liep...
Dat u ildc .ik nu juist vcrlcllen, o,mdat toen in
,-

Ficigië ct'rr historisch feit is voo,rgevallen.
Wa; een z;nnigen Junimo,rgen. nog- \,roe<
^'t neverls slierdcn in gro,o,te
De
*o,lË"n o,,r.i d" k"!
me eenza:t.rnheid der heicle en hingen tege; Ct
mast€n als zilveren spinrag. De ,ôr, Ieg?e ,i":.
einder in gcuclen stcomvlàm en een zc-tte .,:
ling waasdc over cle streek, \vaârov€"r de st:1:,. _

=
cen wijding lag.
Ik zie de streek daar no,g liggen in de rr:-_.:kelijkheidl van dien zo,mermorgen en ik r',-r,:- i,:.':

-
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Ëen patroelje vliegtuigen
o,p

dit

o,o,genblik met haar

ziel van

cler

gro'o'tschen

vrede.

Baro,n de Caters had aan zijn type-tweedekker
verscheidene veranderingen laten brengen. Nu
sto'nd het vliegtuig klaar in zijn rustige bruiheid

zijn... ruiter.
De Caters keêk nog even een vijs na, liet cle
blanke handen over den staaldraad gaan, rukte
er fo,rschig aan en to,en hij alles in c'rde had
en wachtte o,p

bevonden, tro,k hij de pet dieper over het. ho'o'fd,
zette den kraag van zijn jas o,mhoog en besteeg
zlJn..
-De, pegâsus.

lielper slingerde de schroef met krachtigen
zwier in gang en de machine sioeg en snorde en

Belgen o,p zoek naar clen vijand.
der ramp. A11een het snelle tempo' o,nzer stappen,
onze hijgende adem en het rinkelen van geld en
sleutels in o'nze zakken werden gehoo,rd. Spreken

kon niet

één.

Na uitrazing der eerste o'verprikkeling, kcnclen wij den bàron hartelijk gelukwenschen met

deze eerste vlucht... bo'ven Belgisch grondgebied
gelukwenschen die besloten werden door menig
glas bruiswijn.
- Van to,en af werd het in den rusteloozen kop
vzrn clen onverno,eibaren baron de caters een
gero,ezelroes van plannen o,m ons leger deelachfig te maken van ziin sto,ut bestaan. Hij en 'Jiyck,

deze laatste op een eendekker, hebben na dit

zagen allen elkandeq ontsteld aan.
Het ho,ogtestuur was geklonken, het vlak gere'
zen en daaT zweefde,, zwèefde de aëro'plaan zachties de ho,oete in.

ho'oger bcschreven feit nog menig uurtje in het
zrveet huns aanschijns doo,rgebracht om het vlieg
problen.ra nader tot zijn oplossing te brengen.
Ee reis die baron de Caters hierna in Frankriik Duitschland. Algerië en elders bracht, legde
viiegenier
*iruig.ni, al van zij-n ervarenheid alsvan
hoogte
Ë" zij-" kunde als ingenieur. Reko'rds
en leirgte blevdn gernimen tijd in- zlin.bezit'

gro,epje, daarop wronS' een angstwekkend gevoel
E.rre'ke"l dichi. Er {ing iets blij over oris, iets
dat o,ns met onzen angst hals-over-kop onderdompelde, en tezelfdertijde o'ns met de plechtig'

streek io'l rumo'er gebracht. Menig liefhebber der
gro'otsche omgeving heeft om al dat lawaai en
Ëezoek g"pet{ maàr baron de Caters had zijn
plan en*dieef het met zijn stoiere' o'nafleidbare

maakte.

De officieren N{ontens en Sarteel waren de eet
sien die onder zijn leiding hun vliegersbreve'
bckrvameu. Later, to,en bzLron de Caters o'p bevel
,'an den dokter.het vliegen mo'est laten, stelde hii
zijn vliegplein en aëro'planen kosteloos ten dienste
vân het-lèger, en ondèr zijn impulsie ontwikkelde
zich de vliegerij to,t een nationale kracht, die ir
cle,zen oorlo,g van bijzondere beteekenis was.
Ik ben getut t ;g dat thans te mogen vaststelien

smo,okte afschuwelijk.
Het to,estel kwam uit den hoek
aan den mo,len, gescho'ten, boide

van 't plein,

in

geweldige

vaart langs den effen gebaanden weg en plots

' Eén

schieeuw, één enkele weerklo'nk

uit

o'ns

heid' van' het oogenblik trc'tsch en gelukkig

't Halverwege het plein daalde de tweedekker,
rolde mo,eilijk in 't zaÀd voort en kwam één stond
later met zijn sterk o,mgebogen schaatsen in

een

gracht terecht. Het kraakte en scheurde en splinîterde en vo,o,r wij het vermoedden, lag het mo'oie
bruine tuig met zijn gro'o'te vleugels, ais een eend
in 't water, met zijn staart omho'o'g'.
Wij liepén zoo vlug wij konden naar de plaats

I'erJggekeerd te St-Job heeft.hij. de eenzame

liracht

doo,r.

*

D'e

lioning

gereed

ik, oie den nr.,esten werker va-n meet-af-aan heb
zien beginnen r:n zijn groot patriotiek hart ken
dat, in deze ure van ho,og'en en harden plicht, zich
gansch ten dienste heeft gesteld van het zao
ongelukkige vaderland.,

***

Te Genck, bij Hasselt, werd

do,o,r Ridder de
Laminne eveneens een vliegschoo,l geo,pend, doch

deze werd naderhand met deze van Brasschaet
vereenig:d. Zijn eerste leerling was luitenant G.
Nelis, thans ko,mmandant, die een der i:rerkwaardigste leiders. werd van d,en technischen dienst
der Belgische aviatie tijde'ns den oorlog.
In 1911 werd de militaire vliegscho,où gestichi.
Luitenant Nelis was de eerste bestuurder, en
werd in zijn ambt bijgestaan doo,r den betreurden
ko,mmandant Lebo,n en ko'mmandant D'Hanis.

In

1913 namen de vliegeniers voor de e,erste
maal deel aan de militaire manæuvers. De eerste
pro'ef slaagde schitterend. Het was een algemeene
geestdrift die het Legerbestuur aanzette om de

ontwikkeling van het nieuwe wapen tot landsverdediging zo,o spo,edig mogelijk te doen to,enemen.

Bij het uitbreken van den oorlo,g bezat het
Iegelvier eskadrils. Een te. Luik, een te Namen
en tlvee te Antwerpen. Ieder eskadril bezat r.ier
r-l

iegto,estellen

,

Enkele burgers, als Jan Olieslagers,

A.
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-I'y<rk,

Hanciau, Verto,ngen, stelden zich o,nmiddellijk

ten ilienste van het vaderland.
De eskadrillen bepaaldeu zich aanvankelijk bij

verkenningen, en zagen de machtige drommen

van het Duitsche leger hun g.rauwe vleugelen over

het land o,ntploo,ien en braChten van uur tot uur
het Groo,te' Hoofdkwartier o,p de hoogte van de
gebeurtenissen.

Het eskadril van Luik maakte, het eerste met

-

tot een vliegtocht.
den vijand kennis. Een vliegtuig werd verplicht te
dalen en de inzittenden vielen den Duitscher in
handen. De drie anderen ko,nden, na de, bezetting
der stad, o,ntvluchten en voegden zich te Antwerpen bij hun makkers.

Het

twe'e'd,e

pro,efd.

Bij

eskadril Ïverd te Namen erger be-

de besto,rming der vesting werden er

drie o,fficieren gevaarlijk gekwetst. Bij den aftocht naar Frankrijk wer d een ander vliegtulg
boven Maubeuge neergehaald.
In Frankrijk toegekomen, o,ntvingen de o,verblijvenden nleuv/e to'este,llen, de ko,mmandant van
het eskadril verlo,or bii een o'ngeluk het leven I de
anderen ko,nden Antwerpen -bereiken, waat' zij
met de overblijvenden varLuik een nieuw eskadrii
vormden,

[e gansche Belgische vliegscho,o'l was dus te
Antr,verpen vereenigd. Degenen, die reeds aan
slag waren g'eweest, brachten hun makkers op
hoogte.

De vliegeniers werden in verscheidene' afdee'
lrngen verdeeld. De dagen werdren besteed] aan
verkenningen soms tot verre in het land, tot aan
de Maas toe, om de bewegingen der tro,epen na

te gaan.
Stilaan werden de vliegeniers gewapend, Aanvankelijk met revo,lvers, daarna met machiengewcren, om de Duitsche vliegers naar beneden te
schicten. Stalen pijlen rverden o,p de tro,epen ge.
goo,id. De luchtkrijg kreeg zijn eerste beteekenis.
Angstig zag men steeds een makker ter verkeniiing vertre,kken, want men had thans niet
meer alleen af te rekenen met een morto,rd,efekt,
maar o,o,k met de Duitsche kogels, want onze
vijand was evêneens te'r veroi\r'ering van de lucht
gewapend.

Bo'ven Berchem-Ste-Agathe werd,

in

1g14,

de

-

lOD+

-

achtcr lrct front

L,-, girr:rgc, cler r.'licgcrs

cerste Duitschc l':iube docr t:en l3elgisthcn r-lie-

','1,l:;r'hr:trirctt irct t:1cu lrr';rclrtr:rr en

géninr ncergescho'ten.

r'ir

Hoc grcct u'arcrn cle moeilijkheclen, \r,irarnrecltr
rie vliegcn:ers tr kir.mpcn hatlden I Llc prinritielc
to,estt:llcn h:rddcn niet alleenlijk de ontkctendc
elemontcn tcn vij;rucl, maar o,ok dc bctcr berv:rpende toestellen r,lcr Duitscht:rs. Anderz;ijcls zag
het Lcge rbe stuur tr,r'i jfelat--l-r1 ie' het n icuu'e vcr(1e ctigitte'su,apen a.in! rl;rt nicl \'o,r,rzicn u';rs

ILcglemcnt ten velcle

Ook met

r

in

,, hert

!

a11erlei r.o'o'roo'rclcerlcll w€rcle11 cle vlie'

geniers bestreden. Dc anclcrt: wapcns.llenijcldcn
àe vfieglers als een so,o'rt e mlltlsqtlés, clie tlo'oit 'tr
de lo,op8'raven mo'esten dienst do'en en ver ar:hter
de gevechtslijn zich ( vermaakten D.

Later no,g,, to,en de vliegerij voro'ral to,t. taal<

kfeeg het vuur der artillerie te richten, wilden d'-:
kanonniers niet aatrnemen dat ien-rand, dic niet 1o't
hun r.vapen behoorde. zich mer-rqde irr hun u bcvolegdhcid D, al was het dan ook bij middel van
iliaadlo,oze têlegrafi'e.
En o,nze brave piotten. \vAt hadden clie een
heke'l aan die " artisten u, die zich nie't cens do,cr
mo,dder en slijl< ho,efden te slettren o'm hun dcr'el tc
bereiken.
Wat heeft het een tiid gecluurd alvorens allen

zich rekenschap lio,nden g'even oiver den

soms

cnrmensche'liikerr artieid dien de r'lieqeniers te' ver.
ricïten hadden.
Eerst vee'l later vielen a1 de vo,oroorcleelen r,rrets,
to,en men aan het Gro'6f ff6,6,fdkrvartier de foto's

r'vaar de Duitsche verdedigingslijnen
to,t in de minste bijzo'nderheden waren opgenoL
rnen. Zelfs de piotten wâren onze beste vrienden
gewo,rden, want nu beseften zij dat zij oo .lc
rztiegeniers in alle o,mstandiqheden relienen mcch-

116,6,1'ls'g'dg

ten.

Zil

rveerclen immers de r,iiande!iikei licnrmr,n,
go,o,iers, zii o,ndersteunden hen in de aanvallen cn

veegden de luchten schoon, waaruit zii vrc,tqer
zo,o' vaal< en deerliik bestookt werden. \Tooi't aarzelrlen wij hen o'p ge"r'aarlijke o,c,genbliklcen bif tt:
springen.

Late'r nog. tiidens den slas in \/1aand'eren. to,en
ziin aanva.l rvaagde en moerassen €n

o'ns leger

kuilen do,ortrok, r,vaar het onrnoqelifk was het
langs het o'ngebaande land te hevo,orraden. r,varen
het de vlie'gers, drie, de soldaten bij micldel .i'an

orraa

tlL

rr st'lrict

cl.

**

ir;r

*

clt:rr a,ltcr,tht r-;tn Ants,crl)cn \'(:rl igtlcri clr
r-licgenir:r"s zich tc ()ostenrlc, tl:r:rrrrir tc Vcurrrc

ic
Ilij

trn

Iluini<erlie.
<len i.f zcrsl:rq ;r:rg hc1. t:r' irrmz:rliq. rrit rnct

huu rn:rlt:ri:ra1.

Ijr

lrcslontl-en tIcLlt tcntclt ont (le

tolsl c:llr:n tt, ltt.st'Ïirrttcn. g rclt u'cr.lihu izr:n ont clr
ntrnlJigt: l-rcrstcllingcn te dorrrr cn dc u'<rncl,.rn clcr
{.l r(.i.r,t(: r'ogcls tc ',,crbindcn. ,r\llen r,vcrtlcn hicr
hlLril rrlr ck: prcef g'cstelri. \lcrt rtrocst rl'crkelijli
r;Ln ;rllc lrout pijlen rn:rken e n nochterns rl'ist hct
l.echnist'l-ic personc-e1 zit--l-r flinl<

uit clcn 5rlap- 1c

ti'tkl<cn cn clc rnadh-icnen gaaf te bchouclen.

Met urt:lke ontro,ering ln(rctcn nlrzc

o,rrrlerc

iii:i.llll.:;-.;, r1;l ilccltenc;n:lt I:..rbl>crr :L:rn rlcn I Izerslag, lcrugdenl<cn aan dezen tragielien tijcl, rr'ar-rucei: rle Durtschc lcgers r-net cluizendcn en honclcrcl-cluizenden l<$':unen opzctten en het lirnci tus-

schen N*ieupoo,rt clt Diksmuiilc \rolstallptcn m(-,r
lrurr sold:rten, tcrrvijl zij andarzijds ncr:rlicl<cr.r c,p
hpt poo,r.erc handvo,l Belger, tl:rt tl:rarteeeno,\,cr
stuncl
het'1aa1stc plekje virn hct he ilig. r.roncl_
_op
*rebied.

Zi1 allt:cn h:tdd<:rr t:en lrcldcrcrr r:n juisltir liijl<
op dc gc'bcurtenisst'n. Langs <lcn ccncn l<irn1 ontz:rggclijke lreu,eging vÉlr) lnAnnen en kirnonnc-n,
lang's clc anCerc zijclc vo'llcclige stilte . ()p dc
qroarte wc.e-cn allectr ôcn dnt'er.cn st<tct viin v1rl.hteling'en <lic lrun lrrirndende harr.clsteden ontlicpcn.
llaargincls r'le I'o,orbere icling t<it clen gror.rtr.n slrrt:-,
rlie het la:rtstt-. stul<jc r':rn rlcrr r;,.ltrq,'nrrrl uroest
cntl;l:ruurr:n.

het t't:rcr:rlrl:rlit:r'r \.am r;nl.clbarc
de n strcrcrl zouclt:n e-(.\\'of pcin
strr;'orl. dic, in tlt gcschcidcn is ricr

irrugg c'n, dic over
u'orde n

;

den

lo,lkcrcn sindsdicn zull<en bcrtrcmclen nlr:rrn heeft
t'ert.orven

!

t{el. hartc vzln onzcj vliegcnicrs lsvanr I'o1 o,ntzettend wce en :r1len, hoen'el zij .het not:it licterl

blilken, hadden luido'p kunnen schreicn \'2tn \vocrlc. u,er. anErst en verdriet.
Nu zou het rlet het ar'. c \/aderland gcdaan
zijn ! Nu zou clc viiand ziin plan zien slascn en
Ilclgië. inpaimen. Nu... maar zie, zie, lroc hct
l<leinc legertje zich 'tl'eerde tegen de verlaarlijke
massii.s cler Barbaren. 7ie, hoe ieder stuliie gronrl

-

1655

-

I)i'ieclcl<kci- Ca1:r'oni, rnct dric nioluLr;

n-ret

bovennrenschrrliiken moetl ltetwist werdt Zie,

hoe de dapperen zich staande hielden, rveken achtereen en stredeu zrls helden ! Zie, hoc het water
zr11es overspo'elend, err rvaarin de Duitscirers ellendig ver-

lret land insloeg, laugzaanr, langzaam
dro'nken.

irict n.riritkel rvas gebeurd ! Zij waren er clr-tgelijks o'oggetuigen van. In de luchten klonk hun
i rcugclegeschrceur'"' I
Dat zagen de u'iiegeniers ! I)at zagen zii
teefden en leden het gro,o'tsche epo,s mede.

en

overwinningen werden do,o'r de Beigische op

e{e

Duitsche jachtriregeniers behaalcl.
C)nder dien grr:o,ten hoop jaq'ers rvil ili cle rvaar'digsten ui1-kiezen o,rh den lczcrs r.oor te stellen :
Kommandant Jacquet, die met de iuitenanten
-lhielfrv, De lleulemecsLiobin, \\,'it1v Lloppens,
ter en o,nzen r.riend Jan C)iiesiagers ploev vormde.
Vo,o,reerst willen urij eenige rvoorden van G
Raai laten voorafgaan, gewijd aan de nagedachtenis van kapitein Deschan-rps, een der allereerste
slachtoffers vân o,ns vliegko,rps.

***
ln

den aanvang van 1915 o,ntwikkelden zich dt
verschillende cirenéten van de vliegerij :Fotogra-

ieeren, Draadlooze telegrafie, Jacht, \/erkenning

en Bo,mbardement o,nt'rvikl<elcien zich van dag to't
dag.

'I'e Calais werdcn rverkhuizen ingericht voo,r de
herstellingen. Irr den o,mtrck van Farijs rvercl een
vliegschoo,l gevorrnd voor Belg'ische jo,ngelingen.
Daar vo'rmde men die schaar jonge helden, waarover men vcei te weinig heeft gesproken en die
bilna niet do,o,r het publieli, meest uit onweten{i6eid, gelrtaardeerd rverden.
En deze schooi strekte tot eer aan clen bestuurder, die het plan opvatte. bestudeerde en uitvoerde.

l)e drie vcfende jaren

de strijcl in al
ziln heviqheid. 1918 bracht de overwinning en in

het joirgste

o'f

w'o,edde

fensief to,onde het vliegerskorps

z;ich o,p de volie ho,ogte van zijn taak.

ln

een iegero,rder werd hiero,ver het vol€fende

aigekondigd:
<< Het vliegko,rps heeft aan

het Leger de
het ll'eerstands\rerrnogen! den mo,ed en ijver waarvltn al de vliegeniers blijl<en hebben gegeven in het heetste van
de gcvechten. Het vliegko,rps heeft zich o,pnieurv
nlet roem beladen en voor een gro,o,t deel bijgeclragen to,t de eindzegepraal.
Vijf-en-zestig de'r o,nzen hebben in den oo,rlog
hun leven gelaten. Met fierheid herdenken wij
hen. Wij hebben hen go,ed gewroken, want L25

g'ro,o,tste diensten ber.vezen, do,o,r

D

KAPITEIN DESCHAMPS
u Gewo,o,nlijk zijn de spo'rtsmen menschen
het ieven vrootijtl inzien,

do,o,r

die

Godes dagen bo'llen

met den glimlach van levensroes, en rijden cn
rotsen of 'L piezier en de leute alleen 's levens
schering en inslag vo,rmen. Men kan die no,nchalente, vro,ollijke tvpen uit iiuizenden herkennen, hun vranke, overrno,edige blikken verraden
hen o,nmicldellijk. Vaar no,cir vreeze kennen zij
en wat

't

bero,ep van hen eischt, schenkt hun het

do,o,r rustelo,o,s entrainement verstaalde

lenige li-

chaam.

Bij de vliegers zag men aanvankelijk ook zuliçe
typen. 'Rcreke'lo'oze betrachting naar het avo'ntuurlijke, het lwensgevaarfijke, dreef hen me.t
brtrtalen aandrang, intrrilief, nââr cle o?perste bedwelming, die de vliegers in het lucl,truim voelen.
îo,en de vliegkunst breeder litgelijnd, werd en
de vlieg:tuigen de vo,imaking nabij kwamen, be.
greep men daclelijk van welk overwegend nut
cleze in de verdeârging van het land zo,uden wc,rden. De mitritairerr iraakten er zich me,esterrvan
en bij een eersftn o,proep van oLnze regeering
kwamen talrif!,,e o,fficieren zich laten inschrijven.
Hun type ',zee'k af van -dat der sportsmen. Hoerl'el bijna allen gedreven u.erden doo'r de drift
naar iret avontuurliike, wars van luwe kazernelucht, bleken zij bezield te zijn met de gro'o'tschireid der offervaardigheid. Jonge mannen, stout

*16tr--

D'e Ko,uing en de Ko'ningin, teru gkeerend van een vliegtocht.
mo'edig, kranig, edelmo,edig' in dienst van 't vaderland !
Ik heb kapitein Deschamps bij de eerste vluchten van baro,n de Caters, Tyck, graaf d'Hespel,
Montens, sarteet, Oliesiagers, e. a. rond de vliegtuigen zien zwenken en vol bewondering de do,ening zien nag'aan der dapperen, in verre, ho,oge
vluchten. Er-was iets dat hem stêeds en lvederom
dreef, o,nweerstaanbaar dulvde naar die broze, tuig'en en hun sno'rrende po,lsen, Hij bevcekJe, betastte, bestreelde de stalen pezen en go,uden vlerken der mekanrsche,

y6,ge1s.

ik

en zijn goedigen neerhangenden blonden knevel,
oip een tweedekker stijgen en met zachte, afgemeten gebaren de tot de vlucht no,o'clig'e beve,len
g'eveq.

Het rvas bij hem geen zwieriger sierliikheid die
den beroe'psartist verraadt, niet dat lo'sse, dat
gewaagde, dat vaak in ro,ekeloro'sheid o,ntaardt.
Neen, kaim. plechtig, zoo'als zijn gansche vo'o,rkomen, gaf hij zijne bevelen en toen hij de hand,
tot lossing, onrhoo,g stak, was het o,f hij een
kruis slo,eg en zijn ro,eping bezegende. !a, zôô
was die ernstige ,man ; de liefde voo,r zijn vaderiand gaf aan zijn taak een godsdienstige plechtigheid.
Hen groo,tsche ziel

lag in hem. Vraag het

Hij vlo,og eh odferde zich.'t
Hij wist dat het vaderland in

eeo wijdiog.
del ure vr. 't g:evaar vddral op hem rekenen zoru en alles. alles
heeft hij betracht om die, berekening ûiet ten
schande ter maken, Hij vo,etde o,nze militaire vlie-

gerij op enkele maanden, met zeier beperkte middelen, to't zijn gro'otsche taak o,p en België, ik
zag en lveet het, mag thans bogen op eeû keur.
ko'rps, klein wel is waar, maar dat in adel vosr
dat van geen enkel der

en ik was niet het
minst verwo'rrderd o,f ve,rbaasd
-' den langen,
slanken, jo'ngen man, met zijn mo,ede magerhe'id
Zekeren d,ag zag

spreken zoo,als men van een priester spreekt. die
z4n taak tot oorslag van zijn leven heeft gelegdi.
'Was

de

talrijke o'nder ziin bevelen staande officieren, zijn
mekaniciens, zijn helpers. Zij zullen u van hem

grorortel

natiën mo€t onder-

doen,

Kapitein Deschamps bepaalde zich niet tot
piste' o,f vestingvluchten. Hij toerde België rond.
Enkele dagen vôdr de' schaduw van den oorlo,g
over Europa trok en n,iernand vermo,eden kon wat
gebeuren zovt zag ik hem met de morgenzo{r
vertrekken, hoog en plechtig. Degenen die hem
kenden en o'o,k de, doening in de lucht van anderen
hadde'n nagespsuld en be'studeerd, zeiden ; Dat
is kapitein Deschamps l. )> zoat tro,ts ging hij" daar

in de ho,o'gste hoogte van 't verblindend zorinerverk. Des âvonds, toen de scheme.ring reeds moe
over de aarder trok en zachtjes de bosschen en
velden en pieinen ove,rgrauwde, ho'o,rden wij als
een g'root harte, diat slaat, zijn mo'to,r klo,ppen.
Tegen de bleekblauwigheid van den palen zon-

nehemel zagen wij to,en een kle'in, biina onmeetbaar stipje. En o,p pe'illo,oze hoo,gte, daar waar
't licht der zonne nog vaagde, zaget wii, als een
goruden vog'el, den aëro,plaan in langen zweefval

-

Ko,rnmandant Jacquet (Cliché

naar het do'nkere Brasschaat zich richten. Mo'oi,
fantastisch schouwspel ! Dagen, dagen achtereen,
als bewust van 't gevaar d.at aartzette, bracht hij
aldus in het ille iloo,r en betoerde tort den kleinsten
hoek van België.
De dagbladen spraken er to,en orver en de stedelingen lazen het nieuws met bewondering, maar
wij, wij voelden en zag'en hem, ho,e 's morgens
vro,eg der aonne he'm kuste en des avo,nds met al
de gouden innighe'idl harer kleurenpracht hem het
mo,ede hoo,fd overglo'edde.

Ee[r brutaal

feit heeft defr dappere uit

het

leven en den dienst van het vaderland gerukt en
de onsterfehjkheid ingevo'erd. Bij een o,ntijdige
landing in 't kleine lioekje van 't \Àrestvlaamsche,

kwamen vier zijner he,lpers hem to,egereden en
o,ntlastten den tweedekker van de bommen. Een

onvo,o,rzichtige beweging deed een der pro,jektielen
o,p d,en gro,nd vallen. Een vreese'lijke slag weerFlo,nk. De kapitein en zijn helpers werden in

stlil;ken gescheurd.
FIet is een groot, een o,ntzettencl verlies voor

O,nS.

Deschamps krijgt
.in Kapitein
o,ns fijdensbo,ek.

een moo,ie bladzijcle

>

KOMMANDANf JACQUEI'
Jacquet

is

een o,nzer oudste vliegeniers

en
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I,a Conquête de l'Air

>).

maakte deel van het eskadril dat Luik verdedigde.
Hij heeft den ganschen o,o'rlog meegemaakt.
Na derr val van Luik vinden wij hem te Antwerpen terug en d.aarna aan den lJzer. Hij heeft
zich met eer en roem o,verladen. Hij heeft meer
dan tweeho,nderd gevechten in de lucht geleverd;

rneer dan duizend uren boven de vijandelijke
lijnen gevlogen. En na dezen bovenmenschelijken
aroeidl vraagt men zich af ho'e het mogelijk is
geweest dat hij gespaard, bleef en nog in leven is.
De do,o'd wilde hem niet en gelukkig voo'r de
zijnen en voorr het vad'erland, dat fier mag zijn
o,ver zulken man met zijn uitgebreide kennissen,
zijn wetenschap en kunst.
Gedurenile gansch den oorlog vo'erde hij het
bevel o,ver het jacht-eskadril en in zijn gevaar-

hij blijken gegeven van uitstekende h-o,edanrghedefr als inriic}-rtek ein r-ak

vo,lle taak heeft

kundrige.

Onder ziln toezicht werden der bijzonders:e
vliegeniers als Coppens, De Meuleme,erster, Thiei!r1', om enkel debijzo'nderste te noemen, gevcr:::i.

Jan Olieslagcrs en ik zelf sto'nden sinds 1?r'
o,nder zijn beveien.'
TIij is een zachte, sympathieke man, docl ',':,,
karakter, dig o'ns voo,r ornze taak in qees:i::::
rleed opgaan. Ontembaar was hij van mcer. --

veryaagd en overmoeid, steeds op de bresZijn go,ed lart telde niets dan vrienCen.
Van als de zon o,pkwam, in den rroeg.ee n@-

*
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Coppens, bereid o,m met Van Cotthem tle eelste maal op te s,tijgen, na zijn genezilg

tot in den laten avo,nd, stond hij op de bres.
De eerste mo,to,r, dien men elken dag hoc,rde ronkcn, rvas de ziine. Hij gaf do,o,r zijn daad het
go de voo'rbeeld aan anderen, en wie eigenliefdc
he;.at, rvas verplicht hem na te volgen.
Sinds 1916 was zijn naam syno,niem van dap1 crheid. Wanneer de pio,tten een vliegtoestel dr
r i iandelijke 1o'o'pg'raven zagen .,-\t ervliegen. zeiden
: ij : u Het is jacquet ! u
Ik rvil o,nder al de heldenfeiten, die ko,mman,rant Jacquet verrichtte, er een aanhaien r,vaarvan
gr n.

zelf oogge,tuige was.
Op Zondag $ Juli 1916 kreeg ik bevel gectutende een uur te kruisen boven de streek van
Steenstraete. To,en de tijd verstreken .was en
geen vijandelijk vliegtuig o,pdaagde. be,sloot ik
èen tochtje te wag'en boven bezet België met
.i)<

mijn
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u Nieupo'rt

r, welke toen

aÎs het beste vliegtuig.

bescho,urvd werd

9p 3.5æ meter vlo,o,g' ik boven Tho,urout en
ricltte mij naar Oo,stende'. Halverwefe zie ik cle
o'ntplo,ffingen van shrapnêlls en bespeurde ik op
drie duizend meter ho'ogte eenige vliegto,estellen
d'ie rond elkander to.erden.
De kano'nschoten zeïden mij dat er van cle
r)nzen aan slag waren. Ik aarzel niet, gaf den
rno,tor _z_ijn- groo,tste snelheid en spoed Àiy naal.
lret vechtteùreio.

'Wat ik to,en zag, vervulde niij rnet trots en
î,eu,c,ndering. Een onzcr Farmanto,estellen was
rureT vilf Duitschers aan den s1ag. Ik bescho,uwde
het als verloren en vloog ter hulp.
Op hetzelfde oogenblik zag ik den f)uitscher
tlie het dichtst bij den Farman was a1s een steen
naar beneden pio,ffen en verdwijnen.
Ik viel een zwaar Aviatiekto,estel aan dat, zoo-

dra het mijn Nieupo'rt in de gaten kreeg, met
zrjn drie makkers to,t o,p 1000' meter daalde, waar
r,vij hen niet konden vo,lgen om reden van de

afrveerkano'nnenJ waar wij aldaar a1
I<clijl< to't prooi zouden wo,rden.

te gemak-

Il< naderde den u Farnran D en herkende komnranrlant Jacquet. Op dit oo'genblik voelde ik
gt:cn enkele o,ngerustheid meer en mijn vertroun'en in hen-r was 76,6, g'ro,o,t dat ik bere,id was met
hem een strijd'aan tc gaan teg'en tien vijandelijke
llregenic; r

I(cmm::ndant Jacquet behaalde o,fficiee,l zes
,rverrvinningen, maar behaalde er in werkelijk-

heicl tien.

\4annen a1s '[acquet zijn van een onschatbare
waarde voor de to,ekomst van 't Belgische vliegwezcn. Hij is een vo,lmaakt vâkmân in alle rieelàn
van de zoo delikater techniek van het vliegersberoep en staat thans aan het hoo,fd eener schorol

-

l{cring in gcsprcli nrct

\Àji111' Coppcns en

in cleriellie rrcn \ian hoogclhaud tic mccste hocp
stc1t.

IIii is r,verlielijk u tLre r'igirt
Il

nr:Ln

in the right

plitcc

WiI,LY COPPENS.
Itorrrnr:Lnrlirnt [:Lcclur.lt zcl{ i;e1rrigt van L-o'pp,:ns.
gerr:i:rirrcl chu u :rs <kr a.sscn r. llat hij bezat rle

llrrghcic! r.iin

cicl

cln sper\\rtrj lrct olr'{ r,l:r
r':rlii

clcn alt rrrir

clc lcnighcicl van elen
ztv:rluni. )lit:n-r:Lncl scltr:ilttc hr:rn :rf , :ricts cicr:t irt nr
rrrc'c11

r':Ln ciur

crrr

t"r'i jfele n.

i'iij rvt'rd 1e \\rtitcrni:rei-ilcsr:hr.rrnlclc, den li lr.:1i
ir,!)2 !îebaren. Iiirn strr:rt r':in zijn gebot;11r.,1,r1;rits
dra:rgt th:lns zijn na:int.
'ln i{}12 str.r;rcl hij als nriiitil:rn iir lrtt ri:girirtrr.t

.cr e-ren;idit rs en in I t)1,t" bii he t uitbr,.,ken r rrir
tlcit rrci'1og' tiecd 1'rij clienst ais motcrrijricr.
In 1!115 leert hij te Iiirnrpes viicgc:n. iir Lr'gin
l{}lî is hij aar het fro'rrt als r,lieger-ricr--rrerlienner.
11:.1:rrna

a1s jaecr.

\\ril1y Coppens is r,r'r:reldlrr:ror:rircl {ur:r hct grrLr'i
;rairt:r1 rvaarnerningsb:r1lo,ns" clie

naar benecleir schoct.

IIij

hij ir,

Lrr;rncl cn

vcrnieide cr 3tr er t\vec

vlie gtcrestellen.

Hij rvas Cc :;chrik <ier Duitsche

n'âiirnemeLs in

cle ,, clrzrchen D o,f $,'aarn€min.gsbal1ons.

Bij zijn iaatste ovcrrvinnine' r.erbrijzeidcn tri'ee
zijn rechterbeen, rvellie to,t aan c1e di j

ko,geis
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l- rrncli tijclens

cle O1çrlpisr:li,,

rno,est rvor<1cn afe ezet. \\''e1<e
tLlsscheir 1cr.cn cn doo'd.

r:

lit'-ij h:Lilcit-,n tlus tu'ee soortcn v:rn jerge rs : clez.-::
rlic de balions vrrnielden, de ancleren die het g.
ve'cht irr vcrlie lucirt r,erkozen.

llr:ze l:r:itstir zijn dc stoutsten, de vernrete-t::
ilir: 1ii no,r:lr u,ind vree?icn en in va:rrdige bu:r-,.
ling6rl , cialr'rn. 1i1ir-rrnicn, rcr'ndzrvaaien en in alle:- t
;riir:r,rlratischr: lcrrt'n clcn vijand trachten te tit:

fcn. iir is t cir trnlIr:l'o,1le \i:rirrdigheid noodig i:,'
ii,'tt i'1l{:ii:iir ri j lr'\url)i(,tiqr'n.
Orli tltt lr:i1lor-rs :r.al te r.al1en, is er niet Zocit..
ïanrcl;i'ht;.1 lotriliç, rrr:{ar cvenveel rnoed. {;
rr,oo'n1ill; h:rirecl clc ballcns r.er:irrhter cle stjrir:iijrr. .sonis tr:'L tir.ln kilcmeter,toe. Om clezc tc r irietigen, rno'ct lr.ler l1e vijanclclijke linics o\r: :hceft nr,:n ni,-,t :iL-'1ccr de talrijke r.liegers te dl:
t.en. die sr'i:cc1s cit rit-,ir rritr:rsten r:Lncl t':u-r rie i::,'.
iir uisen, it-rl:u- fr.il; alllrlei gesr-hut lan ùp :-,.
.

,.r'ond.

Zoodra cr:n vTlcgenier gernckl rvorclt. treki
tltllvaarnel;llllq'cl)n11Onnenna,:rrolrrlaag,Z|:',.-.'

:-.-

r,r,'orclt sc'ms cp ecn pal: dercl meter: r'r:tar beneclen tc ko,metr cnr zij;: i,*.

iier;trijder :'rrpiit:ht

i-elnietigen.
(ioppens rvzrs cle er:hte tvpe ont dc
it vlarrnrcn te j:rgcn. i1i.j hczat :11 c1e
uen \ran ecli jlrgcr, rvas li.cr,eil.;1oedig,
flo-'.cr:rdierl ryas hij onder r;ns een der

:
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I,uitenarrt Anciaux. (Cliché
iucht-akro'batie en een zeer, zeet behendig vliegenier.

Ondanks zijn verminking heeft hij aan de aviatie niet verzaakf. Pas was hii uit het gasthuis, of
hij verzocht mij met hem een to,cht in de ho'ogte
te maken, om erens po,o.isho,ogte te nemen of het
r'liegen hem no'g wel zou afgaan. Eenige dagen
nadieir bestuurde hij weder zijn eigen vliegtuig.
Na den coriog heeft \Àriily Coppens zijn leven

en indrukken verteld te Antwerpcn. G.
-,'hreeI ovcr hcm :
u In al de ro,rnantische rverken die

Raal

wij in o,nze

jeugd te siikken kregen en die o,nze verbeelding
opzwerepten, stelde men ons de helcien vo,or a1s

t'ezenlijke l euzen. Of Uebermenschen ! l,f annen
behaard ais boschbewoners I N{et knodsen bcw:r,
pend ais boonren en met bijlen <1oor twee gelvo.ne
menschen nret te tillen ! En waar zrj in den krijg
verschenen, r,verd het pleit onmiddellijk ten voordeele van het go,ede recht beslist I O ! Jan tsreydel
tn Robrecht van Bethune I Jiereis van Vlaande.
rcn I Artevelde I En gij reuzen .r':rr-r het li'o,url cn
ie u2:en uit de steden, strijdend mct de ontzaggrliji;hcid van u\v lrarte I Rcl<enrle cn onhckËndc
nrannr'n uit het volk en uit dén riddersta.nd die
streclcn in alle ho'eken en in a1le boeken, hcnder-

tlen van jaren en onze hersens en onze verbeelding
hebben vtrvuld met de scho,onheid van urv daden

I

En nu cie tro,rlog was geko,men cn wij den strijd
zag-en aângaan uit de dierpten cler zeeën en de
hcogten der luchten, dachten wij weder aan al
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uit t La Co,nquête

de

l'Air r.)

het geno,t die de helden uit het grijze verleden
onze knape n-verbeelding hadden gescho,nken.
Wij hebben ze'gevolg'd de helden uit de iuchten
die met hun sterke armen duizenden kilo ko,per
en brons en ijzer siingerden o,p het lijf van den
vijand en het vuur des hemels neersmakten tot
in de diepste ingewanden der aarde I waar onze
belagers zich verbo'rgen hadden !
En, ik was blijde dat ik \Arilly Coppens in zijn
rvo,nderbare verhaien mo,cht gaan beiuisteren en
met g'roote emotie ging ik naar den Ktinstkring,
z,ocrals fien gaat als kind naar het plaatske aarr
den haard waar vader zou vertellen vàn de heroûke
uit to,o,r'ertijden !
E" i5 z;rg Coopens den u as D onzer vliegeniers !
-.
Zeer fijn L.n.zeer teng.er, siank en rilde ù gedis_

ciaden

I Niet a1s een reus der heldentijdei, be_
l;:rarcl en met een pels o,r.er het half nâakte li
tingeerci

in zijn khakipakje, de bo,rst
vcrsierd met de kleurcn v'an velel dei<oraties en

t--haa-m,.maar keui:ig

als een r.ertregen kinrl cl,ren,-lc om cle gel.elciige
olatie, die a1 ciic hlijrle, bpe.ctog",., *"nihen hà
hr::rt-hten

!

ik

l-roorde een jonge clame achter mij zeggen:
,, LIon Dieu i co,mnre i1 est qentil ! >.
]\u clacht ik cle verh:rlcn uit ridderdagen spo,eclig te \rerncm€n ) rnaar, rnet e en zachte stem,
rvaaraan de o'nlroering torncle, bego,n hij hulcle te
brengen aan de Antrverpsche vliegeniers, aan ztjn

chef d'escadrille Jan Olicslagers het eerst. Aan
rien bekwamen en zoo, braven kameraad, ste,eds
vroo,iijk en optirnistisch gezind. Aan den Jan

*
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Duitsche kabelbal1on.
lvrcr.s -Lo,utmo,cdigheid allecn door zijn dapperheid
en zljn offervaardigheid in de ure van het gro'ote

g'evaar geêvenaard werd, Jan, den Antwerpschen

spuiter, groo,ten saiaadkweeker in zijn uren

varr

rust.

FIij sprak van <Ien Antwerpenaar Verhougstraete, den makker die naast zijn loods wo,onde
-l'elken
en zoo dapper was.
avo,nd vo,erden zij een
praatje en riepen elkander een zachte, rust toe.
lecieren avond was het venstertje van zijn gebuur

hel verlicht, tot zekerén avo,nd dat licht niet meer
werd o,pgestoken en alles in 't duister bleef. Verhougstraete had in den dag een zeer harden strijd
geleverd, de Duitschers van 't front weggevaagd
en was do'or een kogel uit de lo,ô,pgraven gescho-

ten, getroffen.
1'oen Co,ppens van

dit verlaten doode venster
sprak, greep de herinnering in zijn keel en een
oogenblik sto,kte zijn stem.
Hij sprak o,o'k nog van Charles de Mo,ntigny,
den Antwerpenaar, r prlote le plus adroit du

monde entier r, wiens dood een wezenlijke ramp
voo,r dL Belgische aviatie was. Hij sneuvelde tijdens een gevecht tegenover machtige avions na
eersi een Fo,kker ten gro.nde te hebben gesmakt..
Hij herinnerde o,ns aan de go,ede kompag'no,ns

ilie mt:t Hem
v:rn giorierf

>

le,efden

( uren van lijden en uren

Daaro'p bego,n zijn eigenlijke voo,rdracht. Aanvalkc[1x sprak hij over de waarde der vliegeri.l
uL o,orlogsfijd en to,t welke gewichtige. ro,1 het rn
cen to,ekomstigen krijg gero'epen was. Ook is de
aviatie een gro,o,te faktor in den eko,no,mischen
strijd. België heeft bekwame vliegeniers. werktuigkundigen, werkiieden, uitvinders, eni., maar

mist to,t nog toe'eigen bouwers.

Wij

mogên van

den vreemde niet meer afhankelijk zijn, en mo,eten
cins in de to,ekomst s,en rijker brôn vân inkomsten

toeëigenen.

Na de rol der vliegkunst in oo,r-logstijd uiteengczet te hebben, bego,n hij zijn eigen lortgevallen
te vertellen. ln Engeland leerde hij vliegen doo,r
een burgerlo,ods. Zekeren dag zei deze hem dat
zrJn opvoedrng thans volto'o,id was en hij het nu
alleen.maar morest probeeren. Angstig vertrok hij
voor zijn e€rste pro'eftocht. 'I'o€n hij gestegen was
tot 150 meter, zijn &ie o,f vier achten in de lucht
had.geslingerd en.in.een bepaalden cirkel was gedaald, bekwam hij zijn brevet.
l'e Etampes, in Frankrijk, haalde hij zijn milrtarr brevet en kwam aldus in Januari 1g1T aan

het front, waar hij in het ô" eskadril werd ing.elijfd, te Houthem. Maanden lang vloog hij met
zl;n makkers doo'r de luchten en werd to,en eindelijk op zijn aanvraag op jacht geeo,nden. Toeo
bego,n vo,o,r hem dat heerlijk levàtje, vol geva-

-

1662 __

Bewe,rking van het ho'ut voor cle vliegtuigen.

ren en dal zo'oze:er bij zijn temperament paste.
'I'c't tweernaal to,e viel hij den lg"" Nlaart 19,18
den observatieballon te l3ovekerke aan en dwo,ng
telkenmale de observateurs to,t dalen. Van toen

ai

de

u speciahseerde
u drachen r.

Bij middel van

r hij zich in het neerhalen

van

gaf hij ons

een

lichtbeeiden

ki,lkje in het vliegeniersleven aan het fro,nt.
De verschillende modellen van vliegtuigen kregen wij er te zren. lVelk eien verschil met de pnmitieve toeste,llen waaro,p de eerste aviateurs te
Sint-Job-in-'t-Go'or ieder uur van den dag hun
ven waagden t

ie-

Op een prentje zagen wij, als vele wolkjes, af.
gebeeld d'e talrijke u drachen ,, die, Coppens brandend neerjoeg, alsmede de plaats, waar het gebe'urde, van af de' kusten der Noo,rdzee tot diep in
de Engelsche lijn.
I)e ho,ek langs de kust was zeer geducht. I)e
lluitschers hadden er zeer vele kano,nnen o,pgesteld om hun duikbo'ortbasis te Zeebrugge te beschermen. Wanneer een vlieger het waagde iangs
landzijde de stre'ek te overvliegen, dan werden er
in miniler dan vijf minuten tijds tweeho'nderd
scfioôen op hem Be,richt. De uitbarsting der
shrapnells was so,ms zo,o, hevi8, dat de, vlieger van
z4n zitplaats werd geslingerd en h1j al zijn krach-

ten moest inspannen om zijn vliegtuig in evenrvicht te horuden.
Bij het gro,o,t offensief van 1918 werd hij te
l [:,rrhor t gtkw-ertst en mo,e'st zijn linkerbeen \Mcrchn afgezet.
Arme jc,ngen ! To,en hij daar op het podium
wandeld,e en hier en daar met een langen sto,k
ons een détail aanwees, hoorrder men orp den houten vlo,er het harde tikken van het kunstmatige

been. Het was als hert zachte klo,ppen van het
zindere

dat

erenmaal o'ntler

zijn gezonde lijf harl

g'estaan en in de ho,oge' luchtcn van ztjn vaderland
\'vas weg'geslingerd gewo,rden.
-N'[a:lr daar sprak de jo,ngen o,ns nie't sveû', maar
wcl iro,e hij het o'p zekeren dag'in het ho,ofd had

gekregen naar Brussel te vliegen, o,ngemerkt o,p
ii,500 rneter de vuurlijn ove'rschred,en en o,p 150
meter een trental malen boven het o,uderlijke huis
\'vas g'evlo,gen, zijn vader aan het venster had gezicn, r,vuivend naar het dappere kind, zijn jo,ngen, die als een blijde hemelsbo'dc in de zo,nnige
lut;hten v1o,o'g I Nlet den vaderzegen was hij to,en
tcruggekeerd naar het land wazrr de do,o'd hem
r-rit duizenden vuisten tegengrijnsde !
lin de beeiden werden to'en beslorten met de

lotogrzrl'ie des I{onings zittend in aviom, o,nze
vorst, zelf een bek.lvazrm tiviateur, aan o'ns allen
dus een vo,o,rbeeldr gevend van burgerde,ugd en

lrui

vaderlandsliefde.

Om ti. eindigen, gaf hij o'ns enkele zijner brievcn ten geho,o're, die hij in dir: dagcn aan het fro'nt
geschrcven.had. l)agcn vern verve'ling en dagen

van droefheicl I llagen van ho,op en cltag-en van
strijdlust ! Dagen en brieve'n, gevoelens van een
kind cn van een blijrno,edig mensch, dier met een
kle in desscrt aan tafel vro,o,lijk werd als een
l<naap, af ztjn leven vertro'orst zag met een gored
cctmaal I IJij was te allen tijde verhe,ugd als een
jo,ngetje in het vro,o,lijke vaderhuis o'f in het heerlijke land, ( waar rvij zijn als aan rijke, tafelen
te gast >.
To,en was het ten einde en het heldenkind, dat
jaren lang in den sto,rm dier luchten vocht met
de dapperheid van een Leo,nidas, r'oelde in zijn
cenvo,ud geen enkel woo,rd meer om de vo,or hem
zittenden, o,m hun spontitne to,ejuichingen, te
danken. Ziln ziele, was zeer bewo,gen als de' zie,le
van alle wonderkinderen !
u NIon Dieu, comme il est gentil ! >

-

1663

-

Ilu\\'r rl{ilrg <lef scltroeven.

Co,ppens hacl

lang (ir) reel olcr den ooricg

en

over zijn maklicrs gesplo,kcn, mairlnvciuig o,ver'
z;ichzelf, Jril die r'v;ts gegrt-,cicl uit dcn no'od, clcr
clagen als een der reddcrs r-an het vaderleurd
Wij rviilen die lecmte ietrvat aanvullen.

!

Den 3o" April tgtU rverd hij vereerd rnet irel
Oorlogskruis met bro,nzen leeuw.

l<iinken van de jonge goden, die de luchten vervullen van hun krijgsgeschreeuw en de verre ein-

ders vcrdonkeren orrder de brandwo,lken
w€rerld€n,

'\NDl{li DE À,IEULIi'VIEESTER

Den 7"" Juni 1918 rverd hij tot riclder in de Leo.

De .A,renil Yan Vlaarrd€r€n

poldsorde bcnoernd.

l)en $"" Augustr.rs 191ti wer(l
het Military Cross.

\/ijf
r

hij

vereerd met

dagen later rverd hij bcrrot:mcl

an de Kroo'n.

Den 8'" Seprembcr 191ti $:erd
ridcler van het Legi<,rcn van Eer.

hij

tot r,fficier

lrenoenid to,t

Iienige dag'en naclien ontving l.rij de dekoratie
van de Orde van den \Àlitten flrencl van Servië.
Den 18"" Okto'ber 191ti rverd hij nogmaals gecitcerd op cle tîransche clago,rde do'or generaal I)e
(ioutte, die hem no,emde : ( Leg'end:rrisch in het
l3elgische ieger om zijn dapperheid en zijn bijval
ais vliegenrer, dr,r,'ong door zijn dapperheid oe
ircwondering af der .liransche tro,epen do,o,r in 1ij
clergen zes l-)uftschc u clrachen D neer te haien. u
N4eer dan clertig malcn rverd Co,ppcns vermeld
in de Belgrsche, F'ransche en Engelsche leger-

bulletijns. Hij behaalcle vijf-en-dertig
run,8'en.

uv.-em'trr-

De verschillencle legerverneldingen rio,emen
hem: < Een uitstekend vlieger, merkwaardig o,m
zijn l<o'elbio,edigheid en zijn professioneele edgensch:i.ppen. Behendig en ijverig. Eerste rangsvlieger. Achtervo,Igings,lo,ods van de allereerste so,ort.
\''an een buitengewoo,n weerstandsvermo,g-en en
hctdhaftigheid, enz. >
Als men zulks leest en men heeft clen zee.r jo,ng'ên officier niet gezien, clan gaan de,gedachien,
o,nbcwust torch nog, o,ndanks cle mo,derne tijden,
naar dc, zware landen waar de reuzen wonen en
waar te .'.tllen sto,nde cle dreunende stallpen weer-

van

D

I-{ij rverd

o,o'k

genaamd

r

Nlystère >

Het

Ge-

hcim --. FIij was nog" een kind, toen -hij zich bij
het vliegkorps engageerde. Hij werd te Brugge
gebo'ren €n heeft met ang'stvalligheid op zijn
vaderstad gewaakt. In 1g15, bij een o,ngeluk te
Ijtampes, brak hij verscheidene, ribben, maar zijn
sierk gestei en zr1n gezo,nd bloed maakten de

gcnczing nict moèrlijk.

i'en vctlè gedrild werd hij naar het fro,nt gestuurd. Te dien tijde waren er twee jacht-eskaclrils, n" 5 en no 9. Beiden hadden veizocht hem
in te lijven. André sto'nd immers bekend ,als een
go,ettr pianist en zoru o,ns de luie uren van nietscloen, als het stormde en bij ontij aan de Noo,rd-

zce, opvroolijken.
ik rvas bij het 9" eskadril. Onze ko,mmandant
Derranet sto,nd mij to,e om De Meulemeester
over te' haien zich bij o,ns te voe,gen. Een auto
l-iracht mij naar Calais, waar ik ko,mmandant
Nelis verzocht De Meulemeester vooir orns eskadril
aan te duiden, wat hij g'aarne to'esto,ndl,
Nauwelijks was André een der onzen, of hij gaf
irlijken van de groo,tster werkzaamheidt. Ik werd

aangeduid mijn o'ndervinding te zijnen dienste te
stellen en was zeer gelukkig hem behulpzaam te
morgen ZlJll,

I-re Meulerneester was teeder van gestalte en
ncioit zo,u men vermo€d hebben dat er zulk e,en
groo,t held in zulk een klein manneke steken korn.
Hij w-as de bescheidenheid in persoon, steeds blij_
rnoedig en go'edgezind. Het Vlaamsche spreek-
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Ieperen, zicht geno,men uit een vliegtoestcl.
wo'c,^

I

u

stille waters hebben diepe gronden , is

vc'ora1 op hem to,epasselijk.

De Meulemeester behaalde 11 o'verwinningen
c,p lg vfiegto'estellen en een kabelbaiion. Alleen
de beperktheid van o,ns jachtterrein was oryrzaak
dat hij met nict meer ro,em be,laden werd.
In 1917 behaalde hlj zijn e€rste zegepraal op

hij in stukken en bro,kken
in het overstroo,mde IJzerland naar beneden
wierp. Hierdoo,r aangemoredigd, Ssh2alde hij
spo,edig zijn tweede. Een kogel tro'f he,rn in den
een Duitscher, dien

schouder, een tweede rcet zijn kaak o,pen. Een
maand hospitaal, een kort ziekverlo'f en Der Me'ulemeester was weer o'p zijn po,st en zette ziin
overwinningen voort.
Het was de dro,o,m van al de jonge vliegers otn
in zijn patro,uille te wo,rden cpgenomen. Ock
o'uderen vlo'gen gaarne in zijn gezelschap, o,mdat
îetlereen wist dat hij no,o,it iemand in den steek

liet.

lk zell ben zeer veel aan hem verplicht, olmdat
Ëij mij eens uit een hachelijk parket hielp red''lcn.
In Maart 191? vertrokken wij te samen om op
verkenning te gaan. Wij waren overe'engeko,men

6oven zee o'nze ho'ogte te nemen, dan de kust te
vo,lgen tot Oo,stende, Brugge te overvliegen en
hierna huisto,e te keeren. Aan de Meulemeester's
moto'r 6-aperde er iets en hij mo'est naar het plein
terug.
Boqren het Wijnendaalsche bosch be,merkte ik,
50O meter boven mij, drie vliegtuigen die mij gingen aanklampen.
Ik klo,m om mij bo'ven hen te hoiuden. maar
wuchtelo,os. In minder tijd tlan ik het zou kunncn
zeggrn,'begorrnenr zij rnii tC bescùlcten-

Ik manceuvreerde zoo go,ed ik ko,n, zwenkte en
draaide en ik stond juist o,p he't punt er een onder
rnij te krijgen, toren ik doo,r een vicrd'e, dien ik
niet lt;.rd olpgemerkt, werd bescho,tcn. Het was
cen volle laag van dichtbij naar hct do,el gejaagd.
{.ieiukkrg ',verd ik zelf slechts licht aan het vooriroc'fd door een splinter ge,tro,ffen, rnaar mijn to,e.
stel was cr des fe deerlijker aan to,e. Zanc vlug
het ko,n, iiet ik mij in draaikotk naar beneden val1e'n, met de vier to,estellen, elE met twee machieng'eweren 'bewapenil, achter mij.
Het was een leelijk oogenblik. Mijn machien
Ik wist niet waar ik was, waar
ik bleef. De luchtdrukking perste mij het bloed
uit neus en oolren. Zo'odra ik mijn machien wilde

draaide als een tol.

richten, begonnen - de machiengeweren te ratelen,
en ik was verplicht te zakken, te vallen.
Zoo viel ik meer dan twee duizend meter diep.
lk was o,p het punt te bezwijmen, liet he't stuur
lo,s en nu ging het o,p Gods genade.
Ge'durende e,enïge sto,nden kon ik mij geeo
reFenschap meer g'elr'en van hetgeen gebzurde,
maar ik merkte eindelijk toch op dat het schieten

q,pgeho,uden. Ik kreeg mijn to,e'stel weer
meester, bracht het haorfd naar buiten, zo,odat de
frissche lucht mij door dle lo,ngen strorormde en mij
herademen deed,.

had

Ik bevond mij boven Diksmuide op 1,50O meter. Ik was dus dicht bij onze lijn en kon @lg'e

de'erd tusschen he,t prikkeldraad landen.

De soldaten in de loo,pgraven vertelden mij dat
ér mij twee Belgische vliegerriers warén ter hulp
ge'schoteo. die de Duitschers verplicht hadden
mij te losseo. Later in, den dag vernam ik dat hct
Jan Ofiedag'€r's c[r Ds Meulenreester war€n. fu

