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De Amerikanen, van La Fayette naar Lorette
V

LEVE AMERIKA! Op 13 juni 1917 zetten ongeveer tweehonderd
Amerikaanse soldaten en burgers voet aan wal in Boulogne-surMer, onder leiding van generaal Pershing aan het hoofd van de
American Expeditionary Force. Amerika is bereid ‘het varkentje te wassen’
in Europa. De Amerikaanse inmenging in de Eerste Wereldoorlog blijkt
inderdaad onontbeerlijk voor de overwinning. Op 11 november 1918 zijn er
twee miljoen ‘Doughboys’ of ‘Sammies’ – bijnamen voor de Amerikaanse
soldaten – op Franse bodem. De helft is al in de strijd verwikkeld. Foch,
Pétain en Pershing voorzien voor 1919 viereneenhalf miljoen soldaten. La
Fayette, we’re here! Saint-Mihiel, Château-Thierry, Argonne,
Marne, Maasgebied… het einde van de oorlog kost het
leven van meer dan honderdduizend Amerikanen en
tweehonderdduizend soldaten raken gewond. Deze
‘officiële’ versie wijdt niet uit over de deelname van
Amerikaanse vrijwilligers aan de oorlog, ruim voordat
Amerika meedoet in het voorjaar van 1917.

Augustus 1914, enkele dagen nadat
de Duitsers België binnenvallen.
43 jonge Amerikanen beginnen
hun training bij het beroemde
Vreemdelingenlegioen. Hun motivering? Hun liefde voor Frankrijk!
De verdediging van de geliefde
Vrijheid! En ook een beetje het
avontuur. Deze Amerikanen, voornamelijk intellectuelen – studenten,
kunstenaars (zoals de dichters
Alan Seeger, Henry Farnsworth) -,
vechten zij aan zij met Spanjaarden,
Grieken, Zwitsers (zoals de schrijver
Blaise Cendrars). Waarom het
Vreemdelingenlegioen? De enige
mogelijkheid om de Amerikaanse
nationaliteit niet te verliezen omdat
Amerika nog niet in oorlog is met
Duitsland. Deze vrijwilligers nemen

deel aan de
meest bloedige veldslagen
van de Eerste
Wereldoorlog,
zoals die van
9 mei 1915.
Neuville-SaintVaast, Carency,
La Targette, Ouvrages
Blancs. Van La Fayette naar Lorette.

De gebroeders Rockwell

Asheville, North Carolina, in een
vallei van de Appalachen. De oorlog
breekt uit in Europa. De gebroeders Rockwell, Paul en Kiffin,
hebben sterke idealen over vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Ze schrijven het Franse consulaat-

Kiffin Rockwell, links, en strijders van het Vreemdelingenlegioen in de loopgraven
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generaal in New Orleans aan om
‘hun aandeel in de schuld ten aanzien van La Fayette en Rochambeau
te leveren’. Ze wachten het antwoord
niet af en nemen op 3 augustus
1914 de eerste de beste boot
naar Liverpool. Via Le Havre en
Parijs belanden ze op 30 augustus
in het Vreem-delingenlegioen.
Oefenkampen in Rouen,
Toulouse, het kamp
van Mailly en
een ‘duik’ in de
loopgraven. Paul
verlaat de actieve
dienst na zijn op de
Chemin des Dames
opgelopen verwondingen en wordt oorlogscorrespondent
voor de Chicago
Daily News. In
1925 vecht hij
in de Rifoorlog.
In de Tweede
Wereldoorlog vecht
hij mee in het Amerikaanse
leger. Kiffin, geboren in 1892, raakt
een eerste keer gewond in december
1914. Na zijn herstel vecht hij mee
in de Marokkaanse Divisie en raakt
gewond aan zijn been tijdens de
Slag bij La Targette op 9 mei 1915.
Zes weken om weer ‘op de been’ te
komen. Kiffin gaat de luchtmacht in
en vormt met zijn landgenoten Thaw,
Cowdin, McDonnell, Prince, Hall
het beroemde ‘Lafayette Escadrille’.
Op 18 mei 1916 schiet hij boven
de Elzas een eerste Duitse vliegtuig neer. Kiffin Rockwell bereikt
de status van ‘luchtaristocraat’
vanwege zijn 141 overwinningen en
sleept er de Militaire Medaille en het
Franse Oorlogskruis uit. Op 23 september wordt hij dodelijk getroffen
tijdens een luchtgevecht, niet ver
van de plaats waar hij zijn eerste overwinning behaalde. Kiffin had zijn
broer geschreven: ‘Mocht Frankrijk
de oorlog verliezen, dan geloof ik dat
ik niet langer zou willen leven’.

kende ervaringen in
het boek ‘Kitchener’s
Mob’. Hij keert terug
naar Frankrijk via het
Lafayette Esquadrille
en behaalt de ene overwinning na de andere.
Kapitein van de US Air
Force, onderscheiden
met het Erelegioen.
In 1920 vertrekken
James Norman Hall
en zijn vriend Charles
Nordhoff naar Tahiti
en worden daar een
van de meest beroemde
schrijversduo’s uit
de Amerikaanse literatuur: ze schrijven
samen de trilogie ‘De
Muiterij op de Bounty’.

Een vastberaden Doughboy
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Weeks, moeder & zoon

Chestnut Hill, voorstad van
Boston. Kenneth Weeks ziet
er op 30 december 1889 het
daglicht. Hij volgt zijn studie aan
het Massachusetts Institute of
Technology en vervolgens de BeauxArts in Parijs, met een carrière
als architect in het vooruitzicht.
Kenneth schrijft graag, houdt van
Parijs en Frankrijk. Op 21 augustus
1914 gaat hij in dienst in het
Vreemdelingenlegioen. Winter 1914
in de loopgraven. Op 17 juni 1915
wordt de Amerikaan als vermist
opgegeven in de buurt van Souchez.
Zijn lichaam wordt op 25 november
teruggevonden en begraven op
de begraafplaats van Ecroives bij
Mont-Saint-Eloi. Zijn moeder,
Alice Standish Weeks, vestigt zich
in 1915 in Parijs. Ze ontvangt daar
vrijwilligers die met verlof zijn en
onderhoudt met hen een briefwisseling. ‘Maman Légionnaire’ – haar
bijnaam – publiceert in 1939 een
deel van deze correspondentie.

From Massachusetts

Van Loos naar de
Bounty

Avonturier, jachtvlieger, schrijver.
Iowa, Londen, Loos-en-Gohelle,
Tahiti. De ongelofelijke levensloop
van James Norman Hall, geboren in
1887 in Colfax, Iowa. In augustus
1914 verblijft hij in Londen en laat
hij zich doorgaan voor Canadees om
zich bij de eerste vrijwilligers van
Lord Kitchener te voegen. In september vecht hij mee in de Slag bij
Loos. Zijn eenheid wordt behoorlijk
uitgedund. Tijdens een verlof valt
hij door de mand: men ontdekt dat
hij Amerikaan is en hij wordt naar
huis gestuurd. De schrijvende soldaat pent meteen zijn afschrikwek-

James Norman Hall: van de Slag bij
Loos tot de Muiterij op de Bounty
Foto D.R.

Talloze Amerikaanse burgers,
ver van de quasiromantische
‘Amerikaanse gemeenschap van
Parijs’, vechten vóór 1917 al in
Canadese en Britse regimenten.
Vaak onder een schuilnaam en
gerekruteerd door Canadees-Britse
afvaardigingen. Op de Five Points
Cemetery van Léchelle rust W.
Chadwick van het 2e bataljon van
de Royal Welsh Fusiliers, gedood
op 15 september 1918 pp de leeftijd van… 15 jaar! Onderzoek
heeft de ware identiteit van deze
‘pubersoldaat’ vastgesteld: William
Hesford, geboren in Massachusetts.
Ongetwijfeld de jongste
Amerikaanse soldaat gesneuveld
in de Eerste Wereldoorlog. Er
staan enkele honderden soldaten
uit Massachusetts geregistreerd.

Metcalf uit Maine

In augustus 1914 ontdekt de
moeder van William Metcalf dat
William, 20 jaar, Waite verlaten
heeft en zich aan de andere kant
van de nabijgelegen Canadese
grens aangesloten heeft bij het
leger. Ze belt onmiddellijk de
gezaghebbende overheden met
het verzoek ‘haar zoon naar haar
terug te sturen’. Bij aankomst in
Engeland wordt William bij de
Amerikaanse ambassade geroepen.
Is dit de jongen naar wie de moeder
uit Maine op zoek is? “Nee, dat
ben ik niet”, antwoordt William.
“Ik kom uit New Brunswick!”
Zijn kolonel kan dit bevestigen.
De ambassadeur kan niets voor de
moeder betekenen. Vier jaar later,
op 2 september 1918, ontvangt
William Henry Metcalf, een van
de helden van de slag bij de linie
Drocourt-Quéant, het prestigieuze
Victoria Cross. Hij keert na de
wapenstilstand terug naar zijn
geboortestreek en werkt er als monteur. Hij overlijdt op 8 augustus
1968 in South Portland.

