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Inleiding 

 

 

De Eerste Wereldoorlog begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Deze laatste 

dag van de oorlog zal altijd bekend blijven als Wapenstilstandsdag. De Eerste Wereldoorlog 

werd ook wel de Grote Oorlog genoemd omdat er heel veel landen aan deelnamen. Ze wisten 

toen natuurlijk nog niet dat er Tweede Wereldoorlog zou komen. In november 1918 waren er 

in totaal 33 landen met elkaar in oorlog, wat neerkomt op ongeveer 1.500.000.000 mensen, 

zo'n 80% van de wereldbevolking. Het was ook een van de dodelijkste en verschrikkelijkste 

conflicten in de geschiedenis, in totaal kwamen er tijdens de Eerste Wereldoorlog naar 

schatting meer dan 10 miljoen soldaten en 9 miljoen burgers om het leven, en raakten nog 

eens 21 miljoen soldaten gewond. De meeste gewonden waren voorgoed invalide en moesten 

verder leven met de nodige trauma’s. Hoewel de strijd op meerdere fronten plaatsvond werd 

deze voornamelijk uitgevochten aan het westfront in Noord Frankrijk. De Duitsers 

probeerden via België en Luxemburg de Franse hoofdstad Parijs te omcirkelen, het 

Schlieffenplan. Nadat de Duitse opmars in Noord Frankrijk werd gestuit veranderde de strijd 

al snel in een loopgravenoorlog, waarbij aan beide kanten zeer veel slachtoffers vielen en 

weinig terreinwinst werd geboekt. Als onderdeel van het Honderdagenoffensief starten de 

Amerikanen op 26 september 1918 het Maas-Argonne offensief. Het Maas-Argonne offensief 

was de grootste operatie van de American Expeditionary Forces (AEF) in de Eerste 

Wereldoorlog, met meer dan een miljoen Amerikaanse soldaten die deelnamen. Het was ook 

de dodelijkste campagne in de Amerikaanse geschiedenis, waarbij meer dan 26.000 soldaten 

werden gedood in actie (KIA) en meer dan 120.000 slachtoffers vielen. Desondanks leverde 

het offensief, met het als eerste doorbreken van de Duitse Hindenburg linie in Romagne-sous-

Montfaucon, een belangrijke bijdrage in het beslissen van de oorlog in het voordeel van de 

geallieerden. Op 14 oktober 1918 lukte het de Amerikaanse 32e Infanterie Divisie om in 

Romagne, na één van de heftigste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog, door de Duitse linies 

te breken. Het dorp Romagne, met zijn 16 km², lag volledig in puin maar het was het begin van 

het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit boek gaat over Romagne Toen en Nu. 
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Romagne-sous-Montfaucon 

 

 
 

Het pittoreske Romagne-sous-Montfaucon is een historisch dorpje gelegen in het 

noordwesten van Frankrijk in het departement Meuse. De plaats telt ongeveer 200 inwoners 

in 2021 en maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het kanton Clermont-en-Argonne in het 

arrondissement Verdun. Tot 1 januari 2015 was het deel van het kanton Montfaucon-

d'Argonne, dat op die dag werd opgeheven. Het dorp is bekend vanwege het grote 

Amerikaanse militaire kerkhof uit de Eerste wereldoorlog en het museum Romagne 14-18.  

Op het Amerikaanse Kerkhof van Romagne liggen 14.246 gesneuvelde Amerikanen, het is 

daarmee de grootste Amerikaanse militaire begraafplaats in Europa. Ze zijn allemaal 

omgekomen in de Eerste wereldoorlog bij gevechten in en om Romagne, oftewel het Meuse-

Argonne gebied. Het kerkhof is gebouwd op de oude frontlinie van het Meuse-Argonne-

offensief. De grond van het kerkhof werd na de eerste wereldoorlog door Frankrijk in 

permanente bruikleen gegeven aan de Verenigde Staten van Amerika. Op het kerkhof liggen 

486 onbekende Amerikaanse soldaten, op hun kruis staat de tekst “Here rest in honored glory 

an American soldier known but to god”. De namen van 954 vermiste Amerikaanse soldaten 

zijn gegraveerd op de muren van de arcades aan weerszijden van de kapel. Op steenworp 

afstand van het Amerikaanse kerkhof ligt het Duitse kerkhof met 1412 graven. Het contrast 

tussen deze twee kerkhoven is enorm. 

Bijna letterlijk naast het Amerikaanse kerkhof ligt het museum Romagne 14-18. Het museum 

biedt een unieke privécollectie van attributen uit de Eerste Wereldoorlog. Alle attributen in 

het museum zijn gevonden door Jean Paul de Vries, de eigenaar van het museum, op de velden 

en in de bossen rondom het dorp Romagne. Helmen, bajonetten, persoonlijke uitrusting van 

soldaten... Jean Paul verzamelde meer dan 300.000 objecten voor zijn museum en heeft een 

geweldig verhaal over elk stuk dat hij vond. Naast de vele objecten die tentoongesteld worden 

is er ook een reconstructie van het slagveld (inclusief een MG-opstelling) van 10 bij 5 meter 

en twee ondergrondse schuilkelders die bezocht kunnen worden. 

In het centrum van het dorp en naast het museum ligt de Saint-Michel kerk. De kerk werd 

volledig verwoest tijdens het Maas-Argonne-offensief in oktober 1918 en herbouwd tussen 

1925 en 1927. 

Gelegen op een hoogte van 209 meter, zijn de l’Andon, de Ruisseau de Nantrise , de Ruisseau 

du Gouffre , en de Ruisseau de Cou de belangrijkste riviertjes die Romagne doorkruisen.  
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Net als de rest van de regio is Romagne zwaar getroffen in de Eerste Wereldoorlog. De eerste 

gevechten in de bossen van Argonne barstten in 1914 los. De strijd ging al snel over in een 

loopgravenoorlog die voortduurde tot september 1918. Bijna vier jaar lang hebben de 

Duitsers en de Fransen elkaar op de heuvels en in de bossen rondom Romagne bestookt met 

bommen en kogels. Er zijn tijdens deze jaren in en om Romagne vele tienduizenden soldaten 

gestorven zonder dat er ooit een meter land werd veroverd. Op 26 september 1918 startte het 

Amerikaanse leger een offensief om de Duitsers terug te drijven en daarmee Romagne terug te 

winnen. Na een felle strijd met vele slachtoffers aan beide zijden werd Romagne op 14 

oktober 1918 door de 32e Amerikaanse Infanterie Divisie weer terug gewonnen. Dit offensief 

van het Amerikaanse leger, beter bekend als het Meuse-Argonne offensief, zou mede de 

oorzaak worden van het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

Tot op de dag van vandaag draagt Romagne de littekens van deze verschrikkelijke oorlog. De 

akkers en bossen rondom Romagne liggen nog steeds bezaaid met niet ontplofte granaten en 

ander oorlogstuig. Er gaat sinds het einde van de oorlog geen jaar voorbij zonder dat er een 

bom ontploft of gevonden wordt tijden het ploegen van de akkers. 

 

 

*** 
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Saint-Michelkerk, 2021 

 

 
Hoofdstraat (Rue de l’Argonne), 2021

WORLDWAR1.NL



 

 

10 

 
Stadhuis en voormalige school, 2021 

 

 
Pl. Armand Fleury, 2021  
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Monument voor de gevallen kinderen in de 1e en 2e Wereldoorlog, 2021 

 

 
Oude waterplaats, 2021  
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Museum Romagne 14-18, 2021 

 

 
Rue de l’Andon, 2021  
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Rue de l’Andon, 2021 

 

 
Centre Ville Romagne-sous-Montfaucon, 2021  
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Rue du Général Pershing, 2021 

 

 
Rue du Moulin, 2021  
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Ingang Amerikaanse begraafplaats, 2021 

 

 
Kapel Amerikaanse begraafplaats, 2021  
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Beheerdershuis en toeristen informatie Amerikaanse begraafplaats, 2021 

 

 
Klein gedeelte van de 14.246 kruizen, 2021
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Duitse begraafplaats, 2021 

 

 
Kapel Duitse begraafplaats, 2021
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Oratoire, 2021 

 

 
Algemene begraafplaats, 2021 
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32e Infanterie Divisie 
“Les Terribles” 

“Red Arrow Division” 
 

 

Op 15 oktober 1917 werd de oprichting van de 32e Infanterie Divisie voltooid door eenheden 

van de Army National Guard uit Wisconsin en Michigan samen te voegen. De Nationale Garde 

van Wisconsin leverde ongeveer 15.000 soldaten en Michigan leverde ongeveer 8.000 

soldaten. De 32e Divisie vocht voornamelijk tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Voordat de Divisie begin 1918 naar Frankrijk vertrok voor deelname aan de Eerste 

Wereldoorlog werd deze aangevuld met 4.000 National Army-troepen, voornamelijk 

dienstplichtigen uit Camp Custer, Michigan en Camp Grant, Illinois. 

Generaal-majoor Haan omschreef de Divisie in zijn boek 'The Division as a fighting machine' 

als volgt: "Een volledige omvang van de Divisie is moeilijk te visualiseren. Je moet het zien met 

al zijn bewapening, troepen en treinen om het te begrijpen: infanteriebrigades, 

machinegeweerbataljons, artillerie, ingenieurs, loopgraafmortelbatterij, seinkorpsen, 

munitietreinen, bevoorradingstreinen, sanitaire treinen, mobiele reparatiewerkplaatsen, 

medische korpstroepen, veldhospitalen, ambulancecompagnieën, brigadestaf, divisiestaf. In 

personeel 28.000, dieren zo'n 9.000, auto's, vrachtwagens, tanks, ballonnen, vliegtuigen en 

militaire Politie. In een enkele dichte colonne - mannen marcheren in colonne van vieren goed 

gesloten - is de divisie meer dan 50 kilometer lang." 

De overtocht van de 32e Divisie naar Frankrijk startte op 13 januari 1918 met een 

voordetachement en eindigde op 20 maart 1918 met de aankomst van de 120e en de 121e 

Veld Artillerie Regimenten in Le Havre. De 32e Divisie was de zesde divisie die zich voegde bij 

de American Expeditionary Force (AEF). 

 

 
32e Divisie in Camp MacArthur, Waco, Texas
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Doughboys van de 32e Divisie klaar voor vertrek 

 

 
Band 127e Infanterie, 32e Divisie 
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Tijdens de zware gevechten aan het westfront in Frankrijk kreeg de 32e Divisie al snel de 

bijnaam “Les Terribles” van de Fransen vanwege de standvastigheid bij het oprukken over 

terrein waar anderen faalden. De 38e Franse korpscommandant Generaal de Mondesir, 

waaronder de 32e diende, ging naar het front om de gevechten te observeren. Toen hij zag hoe 

de 32e Divisie met niet aflatende en succesvolle aanvallen de Duitsers uit hun versterkte 

posities wist te bevrijden, riep hij uit: “Oui, Oui, Les soldats terribles, tres bien, tres bien!”. 

Generaal Charles Mangin hoorde ervan en verwees naar de 32e Divisie als Les Terribles toen 

hij de divisie vroeg om zich bij zijn 10e Franse leger te voegen ten noorden van Soissons. Later 

maakte hij de bijnaam officieel toen hij het in zijn citaat voor hun aanval op Juvigny 

verwerkte. De 32e Divisie was de enige Amerikaanse divisie die tijdens de oorlog een nom-de-

guerre (Les Terribles) kreeg van een geallieerde natie. 

 

De Hindenburglinie was een Duitse militaire verdedigingslinie in het noorden van Frankrijk 

dat werd aangelegd in de winter van 1916/1917. De linie bestond uit een aaneenschakeling 

van vijf gedeelten, de "Wotan", "Siegfried", "Alberich", "Brunhilde" en "Kriemhilde" linie. Dit 

waren reeksen van betonnen kazematten (bunkers met machinegeweren), brede rijen 

prikkeldraad, uitgebreide en versterkte loopgravenstelsels, tunnels, commandoposten en 

gecamoufleerde artillerieposities. De sterkste linie was de Kriemhildelinie, deze liep van de 

Argonne bossen tot Metz. In februari 1917 trokken de Duitsers zich strategisch terug naar de 

Hindenburglinie, de Duitse bevelhebbers dachten namelijk dat deze ondoordringbaar was. 

 

De 32e Divisie was de eerste geallieerde Divisie die bij Romagne-sous-Montfaucon definitief 

door de Duitse Hindenburglinie (Kriemhildelinie) wist te breken. Vanwege deze gebeurtenis 

nam het als embleem en schouderstuk een lijn doorschoten met een rode pijl aan, om zijn 

vasthoudendheid aan te duiden bij het doorbreken van de vijandelijke linie. Sindsdien staat de 

32e Divisie bekend als de “Red Arrow Division”. 

Het doorbreken van de Duitse Hindenburglinie op 14 oktober 1918 was voor de 32e Divisie 

een absolute mijlpaal, hierna ondervond het geen sterke Duitse verdedigingslinies meer op 

hun weg noordwaarts. De 'Red Arrow' werd officieel goedgekeurd voor de 32e Divisie op 11 

november 1918. 

 

 

*** 
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Hindenburglinie (Kriemhilde Stellung) 

 

 
32e Divisie krijgt schietoefeningen in Camp MacArthur, Waco, Texas  
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Structuur 32e Divisie 1917-1919 

 
• Headquarters, 32nd Division 

 

• 63rd Infantry Brigade 

• 125th Infantry Regiment 

• 1st Battalion 

• Companies A, B, C, D 

• 2nd Battalion 

• Companies E, F, G, H 

• 3th Battalion 

• Companies I, K, L, M 

• 126th Infantry Regiment 

• 1st Battalion 

• Companies A, B, C, D 

• 2nd Battalion 

• Companies E, F, G, H 

• 3th Battalion 

• Companies I, K, L, M 

• 120th Machine Gun Battalion 

 

• 64th Infantry Brigade 

• 127th Infantry Regiment 

• 1st Battalion 

• Companies A, B, C, D 

• 2nd Battalion 

• Companies E, F, G, H 

• 3th Battalion 

• Companies I, K, L, M 

• 128th Infantry Regiment 

• 1st Battalion 

• Companies A, B, C, D 

• 2nd Battalion 

• Companies E, F, G, H 

• 3th Battalion 

• Companies I, K, L, M 

• 121st Machine Gun Battalion 

 

• 57th Field Artillery Brigade 

• 119th Field Artillery Regiment (75 mm) 

• 120th Field Artillery Regiment (75 mm) 

• 121st Field Artillery Regiment (155 mm) 

• 107th Trench Mortar Battery 

 

• 119th Machine Gun Battalion 

 

• 107th Engineer Regiment 

 

• 107th Field Signal Battalion 

 

• Headquarters Troop, 32nd Division 

 

• 107th Train Headquarters and Military Police 

• 107th Ammunition Train 

• 107th Supply Train 

• 107th Engineer Train 

• 107th Sanitary Train 

• 125th, 126th, 127th, 128th Ambulance 

Companies and Field Hospitals 
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Camp MacArthur, Waco, Texas 

 

 
Company A, 125e Infanterie Regiment, 32e Divisie, passeert een grenspost bij het 

binnentrekken van Sentheim, Elzas, Duitsland, 29 mei 1918  
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Generaal-majoor William G. Haan 
 

 

Generaal-majoor William G. Haan voerde het bevel 

over de 32e divisie in de Eerste Wereldoorlog. Hij 

werd geboren op 4 oktober 1863 in Crown Point, 

Indiana en na zijn afstuderen aan West Point, werd hij 

gepromoveerd tot eerste luitenant in augustus 1896. 

Van 1898 tot 1901 diende hij als kapitein van 

Vrijwilligers, zowel in Cuba als op de Filippijnen. Hij 

werd benoemd tot Kapitein van het reguliere leger in 

februari 1901 en werd de volgende maand uit de 

Vrijwilligersdienst gehaald. Van 1903 tot 1906 diende 

hij als lid van de Generale Staf en ging naar Panama 

voor Theodore Roosevelt. Als waarnemend stafchef 

van de Pacific Divisie hielp hij bij de hulpverlening na 

de aardbeving in San Francisco in 1906. De jaren 

daarna was hij verantwoordelijk voor verschillende 

kustverdedigingswerken. In april 1907 werd hij 

majoor en in december 1911 werd hij bevorderd tot 

luitenant-kolonel. Hij diende opnieuw bij de Generale 

Staf van 1912 tot 1914, en in juli 1916 werd gepromoveerd tot kolonel in de Kust Artillerie. In 

april 1917 kreeg hij de tijdelijke rang van brigadegeneraal en kreeg hij het bevel over de 57e 

Veld Artillerie Brigade van de 32e Infanterie Divisie in Camp MacArthur, Texas. Onder leiding 

van Haan arriveerde de 32e Divisie in februari 1918 aan het Westelijk Front in Frankrijk. 

Gedurende de volgende zes maanden lag de 32e Divisie constant onder vuur, met slechts 10 

dagen rust. De divisie nam een leidende rol in drie belangrijke offensieven, vocht op vijf 

fronten, leed meer dan 14.000 slachtoffers, namen meer dan 2.000 krijgsgevangenen en gaf 

nooit terrein af aan de vijand. Op 26 september startte het Maas-Argonne-offensief en onder 

leiding van Haan waren de mannen van de 32e Divisie de eerste Amerikaanse soldaten die de 

Duitse grens overstaken en de beroemde en tot die tijd onoverwinnelijke Duitse 

Hindenburglinie doorboorden. Haan was van mening dat 14 oktober 1918 de dag was waarop 

de divisie de titel van de 'Red Arrow' Divisie verdiende. Dat is de dag dat de divisie haar 

penetratie van de geroemde Hindenburg linie voltooide in Romagne. 

 

Na de oorlog schreef hij: 

“Perhaps most of you have been told why the barred arrow was adopted as the Division 

insignia. Here [Romagne] is an example of how the Division made an arrow of itself and shot 

forward always at the critical moment. This was by no means the only time; it did the same thing 

in the two other battles in which it fought: the Second Battle of the Marne and the Battle of 

Juvigny. In the first it arrowed forward and captured the town of Fismes; with the Tenth French 

Army in the same way it captured the strong position of Juvigny, in both cases sticking its point 

forward arrow-like and exposing its flanks to get these positions.” 
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In juli 1920 werd Haan gepromoveerd tot generaal-majoor en benoemd tot regisseur van de 

War Plans Division. Hij ging in mei 1922 met pensioen en was een tijdlang verbonden aan de 

Milwaukee Journal. Hij stierf in Washington, DC, op 26 oktober 1924. Hij werd met volledige 

militaire eer begraven in sectie 4 van Arlington National Cemetery. Hoge officieren van het 

Ministerie van Oorlog, die zijn kameraden waren in de lange jaren van zijn militaire dienst, 

woonden de ceremonie bij en mannen uit Michigan en Wisconsin die oorlogsofficieren waren 

van de 32e Divisie traden op als ere-dragers. Na de dienst in een kerk in Washington werd de 

kist op een caisson geplaatst en over de rivier naar Arlington gedragen met een troep 

cavalerie en een bataljon veldartillerie als ere-escorte. 

 

 
Voorzijde graf William G. Haan 

 

 
Achterzijde graf William G. Haan  
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Het Meuse-Argonne Offensief 
 

 

De 32e Divisie ontving orders om als reserve naar het Eerste Leger te gaan. De verplaatsing 

naar de omgeving van Verdun begon op 22 september 1918. Toen de divisie arriveerde werd 

ze als reserve toegewezen aan het Vijfde Korps, welke uit de divisies 37, 79 en 91 bestond. De 

32e Divisie bestond uit de 125e en 126e infanterieregimenten (63e infanteriebrigade) en de 

127e en 128e infanterieregimenten (64e infanteriebrigade), evenals drie artillerieregimenten 

binnen de 57e veldartilleriebrigade. 

 

Het Meuse-Argonne-offensief begon op 26 september 1918. De 32e Divisie werd naar voren 

gestuurd om het oorspronkelijke front van het Vijfde Korps te bezetten, dat die ochtend over 

de top was gegaan en de vijand in de Argonne had aangevallen. Naarmate de aanval vorderde, 

volgde de 32e Divisie ter ondersteuning van de 3 divisies van het korps die in de frontlinie 

stonden, klaar om een van hen bij te staan wanneer dat nodig was. 

 

In de koude en regenachtige nacht van 29 september werd het bevel ontvangen om naar 

voren te gaan en de 37e Divisie (Ohio) af te lossen. De 32e Divisie had het zwaar, 18 kilometer, 

te voet door de koude, donkere, regenachtige nacht, over grond bezaaid met diepe 

granaatgaten, gebroken prikkeldraad en gebroken bomen en struikgewas, met pakken van 39 

kilo op hun rug. 

 

Op de ochtend van 1 oktober trof de 63e Brigade de hele frontlinie aan die bezet was door de 

hele 37e Divisie, een front van ongeveer 4 kilometer, dat zich oost en west uitstrekte op 

ongeveer een halve kilometer van het dorp Cierges. Overdag werd een aanval uitgevoerd door 

de 63e Divisie om betere posities veilig te stellen, ze drongen door het dorp tot een punt 

ongeveer een halve kilometer ten noorden van het dorp. 
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Duitsers vieren kerst in Cierges-sous-Montfaucon, 1917 

 

 
Cierges-sous-Montfaucon, Oktober 1918  
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Detachement van de 107e Engineers, 32e Divisie ruimen prikkeldraad op bij Vauquois,  

2 Oktober 1918 

 

 
"The orderly room" van Company B, 107e Field Signal Battalion, 32e Divisie bij Montfaucon, 

2 Oktober 1918 
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Generaal-Majoor Haan (midden) kijkt in een betonnen dugout van de 32e Divisie naar een 

kaart van het front 

 

 
Lt. Col. Paul B. Clemens (links) en Lt. William J. Niedprune van de 32e Divisie 

ondervragen een Duitse officier, 9 Oktober 1918 
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Op 3 oktober, ter voorbereiding op een nieuwe aanval, kreeg de 32e Divisie de opdracht om de 

91e Divisie links van hen af te lossen. De 32e Divisie werd vervolgens afgelost van een deel van 

zijn sector van het front aan de rechterkant door de 3e Divisie, die de avond ervoor was 

opgekomen om de plaats in te nemen van de 79e Divisie. Tegen de ochtend van 4 oktober 

bevond de 64e Brigade in de linie aan de linkerkant en de 63e Divisie aan de rechterkant. Toen 

de 64e Brigade zijn aflossing van de 91e Divisie voltooide, bevond de beroemde 1e Divisie zich 

aan hun linkerkant, de veteranen van de American Expeditionary Force waren rond dezelfde 

tijd aangekomen als de rechtse Divisie van een ander Corps. 

 

Op 4 oktober worstelde de 64e Brigade met de Duitsers over de controle over het dorp 

Gesnes, maar ze konden het niet bezetten. Het Duitse garnizoen vertrok uit het dorp na een 

straffende artilleriebarrage. Nadat de verdedigers waren vertrokken en voordat de 

Amerikanen het konden bezetten legden de Duitsers hun eigen zware artilleriebarrage neer. 

De stad bleef dus een deel van No Man's Land en was het onderwerp van gevechtspatrouilles 

van beide kanten. Gesnes was een rustplaats achter de Duitse frontlinie in de Argonne 

geweest, dus het bevatte comfortabele huisjes, een casino met een muziektent, een biertuin en 

diverse bijbehorende uitgaansgelegenheden. Er werd gezegd dat zowel de Amerikanen als de 

Duitsers graag rond het dorp patrouilleerden omdat de biertuinvoorraad niet volledig was 

vernietigd door de lawine van artillerie aan beide kanten. 
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Luchtfoto van de ruïnes van Gesnes 

 

 
Gesnes, 1918 
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Op de ochtend van 5 oktober viel de 64e Brigade in noordoostelijke richting aan in de richting 

van de zuidoostelijke rand van het Bois de la Morine (Morine-bossen). Het Bois de la Morine 

wemelde van goed geplaatste machinegeweernesten, die voldoende beschermd waren tegen 

de effecten van de geallieerde artillerie. Voor deze operatie werd de 64e Brigade in de diepte 

geëcheleerd, waarbij de 127e Infanterie 3 Bataljons in de lijn had, nauw ondersteund door de 

128e Infanterie, die de aanval volgde met het ene bataljon achter het andere. Rechts van de 

divisiesector viel ook de 63e Brigade aan, met de 126e in de frontlinie en de 125e 

ondersteunend. Gas- en vlamtroepen en tanks werden toegewezen aan de aanvallende 

eenheden en werden gebruikt om de doughboys bij te staan. Het Bois de la Morine was 

overweldigd en de machinegeweernesten werden opgeruimd. De richting van de aanval werd 

vervolgens naar het noorden veranderd, met het idee om het Bois du Chêne Sec te verkleinen. 

Aanzienlijke, vastberaden weerstand was er in deze bossen en man-tegen-man-gevechten 

ontwikkelden zich toen onze mannen het spervuur volgden tot in het dichte kreupelhout en 

ontdekten dat de vijand nog niet genoeg had gehad. Het Bois du Chêne Sec werd uiteindelijk 

geschoond en bleef veilig in onze handen, maar verder oprukken werd onmogelijk vanwege 

de sterke positie op Hill 255 en Hill 269. Tijdens de aanval op 5 oktober werd de 127e 

Infanterie in de frontlinie afgelost door de 128e, en in de nacht van 5 op 6 oktober werd de 

126e Infanterie afgelost door de 125e. Beide terugtrekkende regimenten hadden zwaar 

geleden in hun strijd om op te rukken, en de ondersteunende troepen werden naar voren 

geduwd om de divisie de slag te geven om de aanval voort te zetten voor het geval een 

verdere voorwaartse beweging raadzaam leek. 

 

Gedurende de volgende twee dagen streefde de 64e Brigade ernaar de sterke punten die de 

opmars hadden gestopt te verminderen. Extra inspanningen waren gericht op hardnekkige 

Duitse posities direct voor het verbindingspunt tussen de 32e en de 1e Divisies. Uiteindelijk 

werden door de inspanningen van dappere gevechtstroepen aan beide zijden van de 

scheidingslijn van de korpsen de ergste obstakels verwijderd. Ondertussen besteedde de 125e 

Infanterie aandacht aan kleine stukken bos direct aan het front, die ongewoon zwaar bezet 

waren met listig opgestelde machinegeweernesten die onkwetsbaar bleken te zijn voor 

artillerievuur. Na veel moeite werden deze nesten opgeruimd. 

 

PVT William A. Jacobson, uit Viroqua Wisconsin, een soldaat 

in het Medical Detachment, 128e Infanterie, was killed in 

action (KIA) bij deze aanval nabij Gesnes op 7 oktober 1918, 

en werd postuum onderscheiden met de Distinguished 

Service Cross voor zijn daden die dag. 

William A. Jacobson, zoon van Mr. & Mrs. Jacob A. Jacobson 

werd geboren in Asbury Ridge, Viroqua, op 26 oktober 1898. 

Hij ontving zijn opleiding in de Seas Branch school en 

voltooide het eerste jaar in Viroqua High School. Op 2 mei 

1918 trad hij in dienst als lid van Headquarters Company, 

Third Wisconsin Infantery Medical in Camp Douglas, die later 

naar Camp MacArthur, Texas ging, ter voorbereiding op 

transport over zee. Deze organisatie maakte deel uit van de 

beroemde 32e Divisie. 
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Het citaat voor toekenning van het Distinguished Service Cross luidt: 

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, July 9, 1918, takes 

pride in presenting the Distinguished Service Cross (Posthumously) to Private William A. 

Jacobson (ASN: 17461), United States Army, for extraordinary heroism in action while serving 

with Medical Detachment, 128th Infantry Regiment (Attached), 32d Division, A.E.F., near Gesnes, 

France, 7 October 1918. When his battalion was forced to retire under heavy artillery and 

machine-gun fire, Private Jacobson went out in front of the line, administering first aid and 

bringing in the wounded who had been left lying in exposed positions. While so engaged he 

received two wounds, the second of which caused his death before he reached the aid station.” 

 

In de ochtend van 8 oktober lag de nieuwe frontlinie ongeveer twee kilometer ten noorden 

van Gesnes. 

 

De 32e Divisie bevond zich nu direct voor de Kriemhilde Stellung, dit stekelige, natuurlijke fort 

stond bekend als de sterkste positie op de hele Hindenburglinie in de sector Maas-Argonne. 

Het algemene plan was om ergens ten zuiden van Romagne door het prikkeldraad en 

versterkingen te dringen, om vervolgens de rest van de stelling op te rollen door een 

beweging naar links en de hoogten van achteren over te nemen. De rest van 8 oktober was 

gewijd aan het positioneren van de soldaten van de 32e Divisie voor de aanval. 

 

 
Voorbeeld van de Duitse verdedigingsposities langs de Kriemhilde- en Hindenburglinie dat de 

32e Divisie moesten overwinnen in hun opmars. Dit is een betonnen steunpunt dat wordt 

verdedigd met machinegeweren. 
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Luchtfoto van de ruïnes van Romagne 
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Op de ochtend van 9 oktober 1918 begon de aanval. De troepen volgden de artilleriebarrage 

op de voet tot aan het prikkeldraad. Aan de rechterkant slaagde de 126e Infanterie, 

ondersteund door tanks, erin door te breken en de zuidelijke buitenwijken van Romagne te 

bereiken. Aan de linkerkant vocht een bataljon van de 125e Infanterie zich een weg naar de 

top van Heuvel 258. Langs de rest van het front werd de aanval gestopt door georganiseerde 

stellingen ongeveer 1 km ten zuiden van Romagne. 

 

De gevechten gingen door op 10 oktober en na herhaalde pogingen veroverde de 125e 

Infanterie een van de afgelegen verdedigingswerken van La Côte Dame Marie en hield deze 

vast ondanks de pogingen van de vijand om onze greep te verminderen. La Côte Dame Marie 

was de naam die werd gegeven aan een heuvel die onmiddellijk in het pad van de 32e Divisie 

lag en verdere vooruitgang leek te belemmeren. Het werd geflankeerd door soortgelijke 

toppen en de naderingen werden als buitengewoon moeilijk beschouwd. Het was een van 

deze kleinere toppen die de 125e op 10 oktober veroverde en waaraan ze zich met zoveel 

vasthoudendheid vastklampten. Aan de rechterkant was de 126e infanterie opgeschoven naar 

de Tranchée de la Mamelle, een belangrijk bolwerk in de Kriemhilde Stellung. In deze diepe en 

goed versterkte loopgraaf ontmoette de 126e de vijand in een man-tegen-man conflict en 

slaagde erin een deel van de loopgraaf te bezetten. In het midden van de linie hield de vijand 

stand en slaagde erin elke poging van de Amerikanen om de loopgraaf te naderen terug te 

draaien. 

 

 
Voorbeeld van de diepe, versterkte loopgraven langs de Kriemhilde Stellung dat de 32e Divisie 

moesten overwinnen.  
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De volgende dag was gewijd aan het consolideren van de overwonnen posities en het 

organiseren van een nieuwe aanval. Diverse lokale operaties werden ondernomen om de 

posities van bepaalde blootgestelde troepen te verbeteren en enkele felle gevechten waren 

het gevolg van de botsingen van gevechtspatrouilles. De gevechten van 10-11 oktober hadden 

meer dan 500 gevangenen opgeleverd, waarvan de meeste werden gevangen door de 126e 

Infanterie in de Tranchée de la Mamelle. 

 

Het grootste deel van 12 oktober werd besteed aan de voorbereiding op de volgende aanval. 

Een deel van de voorbereiding bestond uit het herschikken van de eenheden in de frontlinie. 

Op de ochtend van 13 oktober was onze frontlinie van rechts naar links: twee bataljons van de 

128e, één bataljon van de 126e, één bataljon van de 127e en de 125e ter ondersteuning. 

Tegelijkertijd loste de 42e Divisie de 1e Divisie aan onze linkerkant af, waarbij de 1e zware 

verliezen heeft gelden bij het oprukken naar de Kriemhilde-linie. 

 

De aanval begon op 14 oktober 1918 om 05:30 uur. Langs het hele front werd een spervuur 

van 5 minuten op het vijandelijke loopgravenstelsel gelegd, terwijl onze troepen naar voren 

trokken om zo dicht mogelijk bij het prikkeldraad te komen. Toen het spervuur werd 

opgeheven wierpen de Amerikanen zich op de Duitse posities en probeerden ze door de 

wirwar van prikkeldraad en loopgraven te komen voordat de Duitse infanterie in actie kon 

komen. Het bataljon van de 126e had het meeste geluk, ze sprongen voorwaarts vanuit hun 

positie op Heuvel 258, schoten door het prikkeldraad en volgde het spervuur op de voet 

terwijl het oprukte naar zijn eerste doel. Aan de rechterkant slaagde de 128e erin door de 

loopgraven ten zuiden van Romagne te komen en door bekwaam te manoeuvreren de stad 

vrijwel te omsingelen en een linie aan de noordelijke rand te vestigen. De 128e was 

gedwongen om de stad te ontwijken in zijn opmars en dienovereenkomstig werden er 

opruimpartijen van de 125e naar het dorp gestuurd, die hen ter ondersteuning volgde en klaar 

stonden om van een dergelijke situatie te profiteren. Ongeveer 200 Duitsers werden in het 

dorp gevangen genomen door de 125e. Links wierp de 127e zich tevergeefs tegen de 

onneembare verdedigingswerken van de heuvels die La Côte Dame Marie flankeren. De 

artillerie-voorbereiding had het prikkeldraad niet doorgesneden en de eerste golf die over de 

top ging toen het spervuur stopte vond zichzelf gevangen in de ondoordringbare wirwar. In 

dit prikkeldraad schoten sterke vijandelijke groepen vernietigend machinegeweervuur en 

stopten effectief alle inspanningen van de opmars van de 127e. Terwijl de La Côte Dame Marie 

met succes elke poging tot een frontale verovering weerstond, werd haar noodlot bezegeld 

door het bataljon van de 126e, dat 's ochtends als eerste door de linie was gebroken. Dit 

bataljon ging recht vooruit, verborgen en afgeschermd van het zicht vanaf de Côte, en 

passeerde de heuvel aan de rechterkant. Het doel was ten noorden van de Côte, het bereikte 

het en breidde zijn positie uit naar rechts om de 128e te ontmoeten. Het ondersteunende 

bataljon van de 126e stuurde een dweilpartij zodat een draaiende beweging naar links 

gemaakt kon worden en de verdedigers van de Côte vanaf de flank konden worden 

aangevallen. In de tussentijd had de 127e de zinloosheid ingezien om te proberen de positie 

van voren in te nemen en begon daarom rond de Duitse rechterflank te manoeuvreren. Deze 

poging was succesvol en als gevolg van een overvleugeling aan beide kanten moesten de 

verdedigers van het Duitse bolwerk het opgeven. 
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Op 14 oktober hebben Sgt. Christ Reinhardt, waarnemend 1e Sgt. van Company C, 127e 

Infanterie, en Pvt. Frank Zorman, beide onder bevel van de commandant van Company C, 

kapitein Paul W. Schmidt, 7 Duitsers gevangen genomen tijdens de gevechten om de Côte 

Dame Marie. Ze droegen de gevangenen over aan een runner die naar achteren liep en de 

twee soldaten hervatten de opmars. Helaas werden ze op hun beurt krijgsgevangen gemaakt 

door een andere, grotere groep Duitsers. Toen Sgt. Reinhardt door een Duitse officier werd 

ondervraagd over de sterkte van zijn bataljon overtuigde hij hem ervan dat de 1e Battalion 

van de 127e Infanterie op volle sterkte was van 1.000 man, terwijl het feitelijk was 

teruggebracht tot ongeveer 100 man. Naar verluidt was de Duitse officier overtuigd en beval 

hij, gealarmeerd door deze onthulling, zijn eigen eenheid zich terug te trekken. Sgt. Reinhardt 

en Pvt. Zorman werd aanvankelijk ongeveer een maand vastgehouden in Montmédy, 

Frankrijk, totdat ze werden overgebracht naar een groot krijgsgevangenenkamp in Baden, 

Duitsland. Op 9 december 1918 stapten de gevangenen in de trein om via Zwitserland terug te 

keren naar Frankrijk. Ze kregen drie opties: weer bij hun oorspronkelijke eenheid aansluiten, 

overplaatsing naar een andere eenheid of naar huis. Sgt. Reinhardt en Pvt. Zorman kozen voor 

het laatste. Sgt. Christ Reinhardt stierf op 2 juni 1975 in Sheboygan, Wisconsin, op 77-jarige 

leeftijd en ligt begraven op Wildwood Cemetery, Sheboygan, Wisconsin. Pvt. Frank Zorman 

stierf op 9 februari 1973 in New Smyrna Beach, Florida, op 80-jarige leeftijd en ligt begraven 

op Arlington National Cemetery, Virginia. 
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Tegen de ochtend van 15 oktober had de 127e zijn linie over La Côte Dame Marie verplaatst en 

zo de verbinding tot stand gebracht met de 126e aan de rechterkant en met zijn eigen 

flankerende detachement aan de linkerkant de dag ervoor. Dit detachement had ook contact 

gemaakt met de 42e Divisie welke opgerukt was tot de nieuwe linie die de 32e Divisie had 

bereikt. Dit voltooide de oprichting van het nieuwe front en voltooide de penetratie van de 

Kriemhilde Stellung. De linie strekte zich uit van een punt ongeveer een halve kilometer ten 

noorden van Romagne tot 300 meter ten noorden van La Côte Dame Marie. Hoewel de grote 

aanval succesvol was en de doelstellingen waren behaald, gingen de gevechten door tot 19 

oktober om verschillende gunstige Duitse posities die aan het front bleven te verminderen. 

 

 

 

 

Maj. Henry Root Hill, uit Quincy, Illinois, en commandant van 

de 2e Bataljon, 128e Infanterie, verdiende het Distinguished 

Service Cross, postuum verleend, terwijl hij zijn eenheid 

leidde persoonlijk probeerde een Duits mitrailleurnest te 

veroveren op 16 oktober 1918 nabij Romagne-sous-

Montfaucon. Hij was Killed in Action (KIA) tijdens deze actie. 

Maj. Henry Root Hill ligt begraven op Woodland Cemetery, 

Quincy, Illinois. 

 

 

 

 

 

Het citaat voor toekenning van het Distinguished Service Cross luidt: 

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, July 9, 1918, takes 
pride in presenting the Distinguished Service Cross (Posthumously) to Major (Infantry) Henry R. 
Hill, United States Army, for extraordinary heroism in action while serving with 128th Infantry 
Regiment, 32d Division, A.E.F., near Romagne-sous-Montfaucon, France, 16 October 1918. With 
absolute disregard for his personal safety, Major Hill led his battalion over the top personally 
reached the objective, and cleaned out enemy machine-gun nests. When a group of enemy 
machine gunners were about to open fire on his flank, Major Hill noticed them, and, armed only 
with a captured pistol, he immediately went forward to engage them. Taken by surprise, three of 
the crew surrendered, but one, remaining in the pit, turned the machine gun on him; and as 
Major Hill's pistol failed to work he was instantly killed by the machine-gun fire.” 
 
De linie werd gestaag naar voren geduwd tot ze zich op 17 oktober over onze sector 
uitstrekte, ongeveer 2 km ten noorden van Romagne. Laat in de middag van 19 oktober kwam 
het order voor de 89e Divisie om de sector van de 32e Divisie over te nemen. Die nacht vond de 
overname zonder incidenten plaats. 
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Troepen van de 64e Infanterie Brigade, 32e Divisie rukken op tijdens het Maas-Argonne 

offensief, 18 Oktober 1918 
 

 
"Les Terribles" van de 32e Divisie in de achtervolging van de zich snel terugtrekkende vijand 
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Een ondersteuningslinie van de 64e Infanterie Brigade, 32e Divisie 

 

 
Troepen van de 2e Battalion 125e Infanterie, 32e Divisie verlaten de frontlinie na 20 dagen op 

20 Oktober 1918 
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De ruïnes van Romagne-sous-Montfaucon 

 

 
Een straat in Romagne-sous-Montfaucon 
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Gedurende deze periode had het vrijwel continu geregend, de velden waren kniediep modder 

en de nachten waren altijd rauw en koud. Er was nauwelijks een uur van de dag of nacht dat 

ze niet onder vuur lagen. De strijd ging over het moeilijkste terrein dat alle soldaten in de 

Grote Oorlog ooit moesten veroveren. Er waren indrukwekkende heuvels waar de vijand 

stand kon houden, diepe, open ravijnen die hij veegde met machinegeweren en vulde met gas, 

onkruid verstrengeld met prikkeldraad en verdedigd met machinegeweren, open ruimtes 

waar de vijand een perfecte observatie had die alleen kon worden veroverd met zware 

verliezen. De vijand was goed voorzien van machinegeweren en artillerie. Hij kende elk detail 

van het land waar de gevechten plaatsvonden. Gedurende deze drie weken leed de 32e Divisie 

6.046 verliezen door allerlei oorzaken, waaronder: 1.179 doden of stierven aan hun 

verwondingen, 1.006 zwaargewonden, 3.321 lichtgewonden, 554 vergast, 149 vermist. In de 

nadering en penetratie van de Kriemhilde-linie ontmoette en versloeg de 32e Divisie 11 Duitse 

divisies, waaronder de 5e Pruisische Garde, de 3e Pruisische Garde, de 28e Divisie (bekend als 

de 'Kaiser's Own'), de 37e, 52e, 115e, 39e, 123e, 236e, 41e en 13e Divisies. Gedurende deze tijd 

hadden de 79e, 3e en 5e Divisie de sector aan de rechterkant van de 32e Divisie bezet en de 91e, 

1e en 42e Divisie de sector aan de linkerkant. De 32e Divisie had 28 officieren en 1067 

manschappen gevangen genomen, 2 zware artillerie, 6 lichte artillerie, 51 loopgraafmortels, 

50 machinegeweren en 800 geweren. De totale diepte van de opmars was 8,5 km. 

 
De 32e Divisie bleef in de reserve van het 5e Corps tot 1 november 1918 , toen het werd 
overgeplaatst naar het 3e Corps, aan de vooravond van de hernieuwing van het Maas-Argonne 
Offensief. Toen de 89e, 90e en 5e Divisie de grote aanval starten en aan hun succesvolle rit op 
de linkeroever van de Maas begonnen, volgde de 32e Divisie hen in nauwe ondersteuning en 
klaar om één van hen af te lossen of bij te staan. 
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De 57e Veld Artillerie Brigade, die de 79e Divisie had gesteund bij de opening van het Maas-

Argonne Offensief op 26 september, bleef in de sector toen de 3e Divisie de 79e Divisie afloste, 

totdat de Artillerie van de 3e Divisie in positie was. Gedurende deze tijd werd de 32e Divisie 

ondersteunt door andere artillerie-eenheden. Op 7 oktober keerde de 57e Veld Artillerie 

Brigade terug naar de 32e Divisie en steunde hun “Les Terribles” kameraden totdat de 89e het 

van hun overnam. Ondanks zijn lange 'tour of duty' en zijn zware verliezen aan paarden, werd 

de 57e Brigade aan het front gehouden om de 89e Divisie te ondersteunen en startte spervuur 

dat de aanval van 1 november opende. Maar nu, terwijl het Eerste Leger naar voren schoot in 

de overwinning, had de 57e Brigade de drijfveer niet meer om te volgen en werd 

teruggetrokken voor herinrichting. De 158e Veld Artillerie Brigade nam tijdelijk de plaats in 

van de 57e. 
 
Op 4 november dwong de 5e Divisie, die aan de rechterflank van het 3e Corps front vocht, een 
oversteek van de rivier bij Dun-sur-Meuse en vormde daar een bruggenhoofd. Nu zou een 
poging worden gedaan om aansluiting te vinden bij de Franse en Amerikaanse divisies die de 
rechteroever van de rivier waren opgedreven, maar nog aanzienlijk achter het front van het 3e 
Corps lagen. De 5e Divisie was echter te wijd verspreid op zijn front om het benodigde contact 
op zijn rechterflank te maken. Dus in de nacht van 5 november gaf het Corps de 32e Divisie 
opdracht een regiment te sturen om zich te melden bij de 5e Divisie ter ondersteuning van de 
rechterflank. De 128e was aangewezen voor deze taak en stak die nacht de Maas over. Op 6 
november stond de 128e op de rechterflank van de 5e Divisie maar het gewenste contact werd 
nog steeds niet gemaakt. Op 7 en 8 november viel de 128e aan, veroverde de stad Brandeville 
en maakte uiteindelijk verbinding met de 17e Franse Koloniale Divisie. 
 

Op 6 november werd kolonel Joseph B. Westnedge, commandant van de 126e Infanterie, op 
aandringen van het regiment, Chirurg en andere officieren in het ziekenhuis opgenomen 
wegens "ernstige verkoudheid, verergerd door gasverbranding van de longen, bronchitis en 
verwante ziekten die het noodzakelijk maakten dat hij onmiddellijk medische hulp kreeg". Hij 
werd op 6 november 1918 in bevel opgevolgd door luitenant-kolonel Henry A. Meyer. 
Luitenant-kolonel Meyer werd op 8 november 1918 van zijn bevel ontheven, opgevolgd door 
luitenant-kolonel Elliot Caziarc, die was aangesteld als 2e in bevel van de 126e Infanterie op 5 
november 1918. Luitenant-kolonel Elliot Caziarc was niet direct beschikbaar op 6 november. 

 

 
 
 
Kolonel Westnedge werd geëvacueerd naar Basis Ziekenhuis 
nr. 11 in Nantes op 11 november 1918. Hij overleed op 29 
november 1918 door "longontsteking en andere complicaties 
veroorzaakt door gasverbrandingen". Hij was het hoogste 
slachtoffer in rang van de Divisie tijdens de oorlog en werd 
postuum onderscheiden met de Distinguished Service Medal, 
Silver Star en de Croix de Guerre. 
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Het citaat voor toekenning van het Distinguished Service Cross luidt: 

 
“The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, July 9, 1918, takes 
pride in presenting the Army Distinguished Service Medal (Posthumously) to Colonel (Infantry) 
Joseph B. Westnedge, United States Army, for exceptionally meritorious and distinguished 
services to the Government of the United States, in a duty of great responsibility during World 
War I. With signal ability Colonel Westnedge Commanded the 126th Infantry, 32d Division, from 
date of its organization to its final engagement during the Meuse-Argonne offensive, inspiring 
the members of his command by his personal courage and indefatigable zeal; he kept his 
regiment efficiently organized at all times as demonstrated by the successful results obtained in 
its operations against the enemy. During his service at the front he contracted a disease which 
subsequently proved fatal.” 
 
Het citaat voor toekenning van de Silver Star luidt: 

 
“By direction of the President, under the provisions of the act of Congress approved July 9, 1918 
(Bul. No. 43, W.D., 1918), Colonel (Infantry) Joseph B. Westnedge, United States Army, is cited 
(Posthumously) by the Commanding General, American Expeditionary Forces, for gallantry in 
action and a silver star may be placed upon the ribbon of the Victory Medals awarded him. 
Colonel Westnedge distinguished himself by gallantry in action while serving as Commanding 
Officer, 126th Infantry Regiment, 32d Division, American Expeditionary Forces, in action 
between the Ourcq and Vesle Rivers, France, 28 July 1918, and by his brilliant leadership of his 
regiment.” 

 
Op 9 november werden orders ontvangen voor de rest van de 32e Divisie om de Maas over te 
steken en de linie in te gaan in de sector die de 128e bezat, tussen de 5e Divisie en de 17e 
Franse Kolonialen. De 32e stak in de nacht van 9 november de pontonbrug over. De 128e 
keerde terug naar de 32e Divisie en ging in de linie rechts van de nieuwe divisiesector met de 
127e aan de linkerkant. 
 
De aanval vond plaats op 10 november 1918 om 06:00 uur. Informatie van het Corps meldde 
dat de Duitsers zich terugtrokken, dus ging de divisie de strijd aan in de achtervolging. De 64e 
Brigade leverde de voorhoede, terwijl de 63e Brigade, met het grootste deel van de artillerie 
en de divisietroepen, het hoofdlichaam vormde. Een zware mist verborg de opmars. Het 1e 
Bataljon van de 128e, dat de colonne leidde, maakte snelle vorderingen. Ze kwamen bijna 
onmiddellijk vijandige troepen tegen, maar vochten zich een weg door het Bois Pommepreen 
halverwege een heuvel genaamd de Côte de Mont. Een gevechtsverbindingsgroep aan de 
rechterkant, die daar was om contact te onderhouden met de Franse kolonisten, kwam nog 
verder vooruit. 
 

Rond deze tijd trok de mist op en ontdekte de 128e dat in plaats van een vluchtende vijand te 
achtervolgen, ze zich midden in een sterke Duitse stelling hadden gevochten die de vijand 
kennelijk niet van plan was op te geven. De mist had verhinderd dat de Duitsers hun 
stellingen effectief konden verdedigen, de enige botsingen van de vroege ochtend hadden 
plaatsgevonden toen de oprukkende doughboys toevallig groepen van de vijand 
tegenkwamen. Toen de mist optrok werd de vooruitgeschoven wacht omringd door Duitse 
machinegeweernesten, welke de 128e voorbij was gegaan in de dichte ochtendmist. 
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De Duitse artillerie, die het plotselinge geratel van machinegeweren hoorde, opende het 
spervuur naar waar de frontlinie had moeten zijn, en de Amerikanen, die de granaten in hun 
achterhoede zagen exploderen, dachten dat hun eigen artillerie tekortschoot. Het was meteen 
duidelijk dat de verbinding zowel links als rechts verloren was gegaan en dat noch de 127e 
aan de linkerkant, noch de Franse kolonialen aan de rechterkant zo snel hadden kunnen 
oprukken als de 128e. De 128e was bijna volledig omsingeld, niet in staat om verder te gaan 
tegen een oppositie die steeds sterker werd, onderworpen aan een hevig flankerend vuur van 
machinegeweren, werden ze geconfronteerd met het alternatief om terug te trekken door het 
spervuur, waarvan ze vreesden dat het werd verdikt door zowel hun eigen als de vijandelijke 
artillerie. Maar in een mum van tijd bewezen ze dat ze veteranen waren en gingen in goede 
staat terug naar een positie op een linie met de eenheden aan de rechterkant en aan de 
linkerkant. 
 
Ondertussen was de 127e aan de linkerkant voorzichtig naar voren getrokken en stuitte op 
aanzienlijke machinegeweerweerstand, die toenam naarmate de troepen oprukten. Toen ze 
de rivier de Thinte naderden maakten mijnwerpers verdere winst onmogelijk en 
organiseerden ze zich om de linie vast te houden, nadat ze overdag 3 km hadden gewonnen. 
 
Tegen het vallen van de avond was het duidelijk dat de informatie dat de vijand zich terugtrok 
onjuist was, er werden onmiddellijk regelingen getroffen om andere tactieken toe te passen. 
Rapporten die terugkwamen van de divisies rechts en links gaven aan dat ook zij weinig 
vooruitgang hadden kunnen boeken en dat ook zij hadden ontdekt dat de vijand zich niet 
terugtrok. De artillerie, die de hele dag in actie was geweest, werd geïnformeerd over de 
omstandigheden die de 128e had ondervonden en de posities die de 127e. Vuur werd bevolen 
op punten van schijnbare vijandelijke versterkingen en er werden plannen gemaakt voor een 
formele aanval om de vijand te verjagen. De Divisiecommandant maakte een persoonlijke 
verkenning van de frontlinie om de meldingen van de situatie te verifiëren en na overleg met 
de commandanten van de frontlinietroepen werd een plan van aanpak voor de volgende dag 
vastgesteld. Het korps gaf op 11 november instructies om de operaties voort te zetten en de 
voorbereidingen voor een aanval om 7:00 uur op 11 november werden vroeg in de avond van 
10 november geperfectioneerd. De artillerie kreeg orders om gedurende de nacht een zwaar 
spervuur in stand te houden dat 's morgens vroeg in volume zou toenemen en zich zou 
verzamelen in een spervuur om de geplande opmars van de infanterie vooraf te gaan. 
 
Vooraan waren de troepen moe en koud en nat en ellendig. Gedurende de dag waren de 
slachtoffers van de 128e zwaar geweest en het moreel was niet verbeterd door de ongelukkige 
inval in de mist. De 127e had de nacht ervoor doorgebracht met een lange wandeling over 
vreselijke wegen om in positie te komen en de dag was doorgebracht in een strijd tegen een 
machinegeweerweerstand. Het grootste deel van de nacht van 10 op 11 november werd 
besteed aan het in positie brengen van eenheden om in een volgende rit over de top te gaan. 
Bij het aanbreken van de dag op 11 november 1918 waren de eenheden van de 32e Divisie 
klaar, helemaal klaar om een van de klappen uit te delen waarvoor "Les Terribles" steeds 
meer bekend stond. Ten slotte werden de laatste controles uitgevoerd, de laatste rapporten 
dat alles gereed was waren teruggestuurd naar het regiments- en brigadehoofdkwartier. 
Boven de 32e Divisie schreeuwde het voorbereidende vuur van de artillerie naar de Duitse 
linies en de vijand, zich bewust van de aanstaande aanval, het regende granaten op de plaats 
waar hij dacht dat onze aanvalstroepen zich zouden vormen en op de achtergebieden waar de 
ondersteunende troepen waren geconcentreerd. 
  

WORLDWAR1.NL



 

 

47 

Om 06:30 uur gaven de officieren die het bevel voerden over de startlijn hun laatste 
instructies. Vijftien minuten later keken ze op hun polshorloges, met de kalme beraadslaging 
van veteranen die een dag werk voor de boeg hadden, een dag werk zoals ze eerder hadden 
gedaan, een onaangename gevaarlijke dag werk, maar het hoort er bij – "c'est la Guerre! " 
 
Vijf minuten voor zeven! De mannen begonnen zich in het rond te roeren, kregen een houvast 
voor de start, schudden hun uitrusting op hun plaats en grepen hun geweren vast. Zeven uur 
en sommigen waren weg, over de top. Anderen waren net op tijd tegengehouden, na de eerste 
schermutselingen van degenen die al over de top waren gingen hijgende hardlopers van het 
hoofdkwartier hen achterna met de magische woorden: 
 
 

“FINIS LA GUERRE!” 
 
 
Desondanks bevat de erelijst van de 32e Divisie de namen van veel van zijn soldaten die op 11 
november 1918 tijdens de actie zijn omgekomen. Op de avond van de wapenstilstand schreef 
Generaal-Majoor Haan in een brief aan zijn vrouw: 
 
"This morning we resumed the attack at 6:30 which we had stopped last night after dark. At 7 
we received orders to stop the battle. That was some job too. We got it stopped entirely at 10:45, 
just 15 minutes before the armistice went into effect. One of my chaplains was killed at 10:40. 
Hard luck!" 
 
De naam van die Legerpredikant was 1e luitenant William F. Davitt, uit Chicopee, 
Massachusetts, Legerpredikant van de 125e Infanterie. Legerpredikant Davitt werd de laatste 
KIA van de 32e Divisie van de oorlog toen hij op 11 november 1918 om 10:40 uur sneuvelde 
bij Écurey. Er zijn talloze gevarieerde verhalen over het tijdstip en de omstandigheden van 
zijn dood. Sommige bronnen vermelden dat het 11:00, 10:45 of 09:45 uur was. De 
doodsoorzaak varieert van sluipschutter tot artillerie granaatscherf. Van degenen die 
artillerie granaatscherf beweren, beweren sommigen dat hij werd gedood door de laatste 
Duitse granaat die in de oorlog werd afgevuurd, wat niet waarschijnlijk is. Sommige 
verwijzingen stellen dat hij werd gedood toen hij zijn hoofd boven de loopgraaf uitstak om 
met de vlag te zwaaien, anderen beweren dat hij net het commandopost had verlaten nadat hij 
een vlag aan de Regiment had gepresenteerd. Anderen zeggen dat hij net het commandopost 
had verlaten na het ophalen van de Regiment vlag, weer anderen zeggen dat hij uit een boom 
was geklommen nadat hij de vlag had opgehangen om het naderende staakt-het-vuren te 
vieren. Zijn begrafenis op het slagveld werd geleid door Legerpredikant George S.L. O'Connor, 
die onlangs was gepromoveerd van Senior Legerpredikant, 32e Divisie, tot Senior 
Legerpredikant, 3e Corps. De twee waren klasgenoten van de universiteit en goede vrienden. 
Sommigen geloven dat hij de laatste Amerikaanse soldaat was die op het slagveld viel, maar 
die bewering wordt betwist. Het is echter algemeen aanvaard dat hij de laatste Amerikaanse 
officier was die werd gedood. 
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William Frederick (Francis) Davitt, geboren op 6 januari of 8 

december 1886 in Holyoke, Massachusetts. Zijn familie 

verhuisde naar Willimansett, Chicopee, Massachusetts, waar 

hij in 1903 afstudeerde aan de Chicopee High School. Hij 

studeerde in 1907 af aan het College van het Heilige Kruis, 

waar hij een bekende voetballer en teamcaptain was 

geweest. Hij worstelde ook, speelde basketbal en verzamelde 

talloze trofeeën. Hij werd in december 1911 gewijd aan het 

Grand Seminary, Montreal, Canada. Vader Davitt was de 

voormalige assistent-pastoor van St. Ann's Catholic Parish in 

Lenox, Massachusetts. Hij was ook lid van de Knights of 

Columbus, Holyoke Council, en werd in september 1917 

legerpredikant van de Knights of Columbus, toegewezen aan 

Camp MacArthur, Texas. Hij bood zich vrijwillig aan om te 

dienen als Legerpredikant en werd aangesteld als 1e Lieutenant circa 6 november 1917. 

Oorspronkelijk toegewezen aan het 120e Machine Gun Battalion, werd hij later aangesteld als 

regimentslegerpredikant voor de 125e Infanterie. Legerpredikant Davitt verdiende het 

Distinguished Service Cross of het Distinguished Service Medal voor zijn inspanningen langs 

de rivier de Vesle op 6 augustus 1918. Hij organiseerde en leidde een groep vrijwilligers om 

40 gewonde soldaten te redden die in een ravijn waren geïsoleerd. Hij verdiende ook Croix de 

Guerre met palm voor zijn acties tussen de Ourcq en de Vesle van 31 juli tot 6 augustus 1918. 

Hij kreeg op 23 september 1918 de speciale taak van chief begrafenisofficier voor 5e Corps en 

werd geciteerd door generaal-majoor Summerall van het 5e Corps, "for faithful and 

conscientious performance of duty and for extreme coolness under shell fire in the performance 

of his duty as Acting Chief Burial Officer, V Corps, during the Meuse-Argonne Operations." 

Legerpredikant Davitt verdiende op 4 oktober 1918 ook de Silver Star voor het trotseren van 

zwaar granaatvuur om de doden bij Courmont te begraven. 

 

Zijn broer, 1e Lieutenant James L. Davitt, diende als vlieger in Frankrijk bij het 94e Aero 
Squadron, onder bevel van Captain Eddie Rickenbacker. De twee broers waren slechts 8 
kilometer uit elkaar toen Legerpredikant Davitt werd vermoord. 
 
Legerpredikant Davitt ligt begraven op Calvary Cemetery, Holyoke, Massachusetts, en wordt 
ook herdacht op Chaplain's Hill op Arlington National Cemetery. Hij is de naamgever van de 
William F. Davitt Post nr. 625 van de Veterans of Foreign Wars, Davitt Square in Worcester, 
Massachusetts, en Knights of Columbus Father William F. Davitt Council 2412, Lenox, 
Massachusetts. Een lied of gedicht, "Father William Francis Davitt World War Martyr", werd 
ter ere van hem gecomponeerd door William Kimberley Palmer in 1934. Davitt Cottage aan de 
Lyman School for Boys, waar hij de leiding had gehad over het katholiek religieus onderwijs, 
werd opgedragen in zijn eer. De Davitt Memorial Bridge in Chicopee werd ter ere van hem 
ingewijd toen deze werd gebouwd in 1931, werd herbouwd in 2013 en opnieuw ingewijd ter 
ere van hem op Veteran's Day dat jaar. 
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Enkele van de andere 32e Divisie-soldaten die stierven op de laatste dag van de oorlog: 
 

· Pvt. Guiseppe Basta, New Haven, CT, Co. B, 121ST MG Bn., KIA; 
· Pvt. Robert Blanford, West Louisville, KY, Co. A, 128TH Inf., KIA; 
· Pvt. Willie Blevins, Incline, KY, Co. A, 128TH Inf., KIA; 
· Sgt. Ralph B. Clemens, Dayton, OH, Btry. A, 322D FA, KIA; 
· Cpl. Paul F. Cole, Fayetteville, PA, Co. D, 127TH Inf., DW; 
· Pvt. Oscar M. Dahl, Thief River Falls, MN, Co. E, 128TH Inf., MIA; 
· Pvt. Joseph H. Farmer, Downsville, LA, Co. C, 128TH Inf., KIA; 
· Pvt. Thomas L. Foley, Clinton, MO, Co. H, 128TH Inf., DW; 
· Pvt. Glenn S. Frederickson, Warsaw, IN, HQ Co., 127TH Inf., KIA; 
· Pvt. Henry P. Harper, Scott, AR, Co. A, 128TH Inf., KIA; 
· Pfc. Roscoe Hawkins, Murrayville, IL, Co. L, 127TH Inf., DW; 
· Pvt. George Henniger, 128TH Inf., DW; 
· Pvt. James McDonald, Livingston, IL, Co. D, 128TH Inf., DW; 
· Pfc. Wayman J. McGregor, Abrams, WI, Co. M, 127TH Inf., WNG, KIA; 
· Cpl. Hugh P. Minehan, Garrison, ND, Co. M, 127TH Inf., KIA; 
· Sgt. Otto Perlick, Detroit, MI, Co. H, 128TH Inf., KIA. 

 

 
Enkele van de 32e Divisie-soldaten die op 11 november gewond raakten: 
 

· Color Sgt. Percy J. Baldwin, Mich. NG, HQ Co., 126TH Inf., Grand Rapids, MI, severely 
WIA on 11 Nov. during German barrage of Ecurey from 1030 to 1100 hours. Percy was 
WIA on the last day of WWI, his son was WIA on the first day of WWII (S. Sgt. Robert H. 
Baldwin was wounded at Pearl Harbor). 

· 1st Lt. Gregory W. Dempsey, WNG, Co. F, 128TH Inf., Portage, WI, severely WIA and 
taken POW on 11 Nov. (had also been WIA in one of the Division’s earlier campaigns), 
passed away 24 Apr. ‘65 at CA. 

· Cpl. Clarence E. Johnson, WNG, Rhinelander, WI, Co. L, 127TH Inf., WIA on 11 Nov. and 
DW on 13 Nov. 

· Cpl. Carl Joseph Koutnik, WNG, Kewaunee Co., WI, 128TH Inf., WIA on 11 Nov., earned 
Croix de Guerre, passed away 23 Jun. ‘87 at CA. 

· Pvt. Peter Marcus McDonald, WNG, MG Co., 128TH Inf., Baraboo, WI, WIA 11 Nov., DW 
12 Nov. 

· Pvt. Fred Nadler, WNG, Ironton, WI, MG Co., 128TH Inf., WIA on 11 Nov., passed away 
19 Mar. ‘22 (brother Emil J., WNG, Co. A, 128TH Inf., was KIA 1 Sep. ‘18) 

· Capt. Ralph Haney Perry, WNG, Algoma, WI, commander of Co. B, 128TH Inf., WIA 11 
Nov. and DW on 22 Nov. 

· Color Sgt. William John Walters, Mich. NG, HQ Co., 126TH Inf., Kalamazoo, MI, WIA on 
11 Nov. He passed away 16 Feb. ‘62. 

· Pfc. Dale De Vere Whitney, Mich. NG, Co. F, 107TH Sup. Tr., Grant, MI, WIA on 11 Nov. 
by artillery fire at 1000 hours. He DW 12 Nov. 
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64e Brigade van de 32e Divisie bespreken de wapenstilstand direct na 11:00 

op 11 November 1918 in Ecurey 
 

 
Generaal-Majoor Haan (center) en Brigade Generaal E. B. Winans feliciteren de officieren en 

onderofficieren van de 127e Infanterie, 32e Divisie, in Brehville op 12 November 1918 
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De dood eindigde niet op de dag van de Wapenstilstand, tenminste 116 soldaten van de 32e 
Divisie stierven na de wapenstilstand en voordat de eenheid gedemobiliseerd werd, 
sommigen stierven aan verwondingen, sommigen stierven aan een ziekte en sommigen 
stierven door ongelukken of zelfmoord. In feite is de laatste 32e Divisie soldaat die stierf als 
gevolg van vijandige actie (zover bekend) Pvt. Walter A. Ladewig, hij stierf op 6 september 
1919 aan zijn verwondingen. 

 
Pvt. Ladewig werd geboren op 8 mei 1990 in Plymouth, 
Wisconsin. Hij meldde zich aan bij de 2e Wisconsin Infanterie, 
WNG, in Sheboygan, Wisconsin, en werd toegewezen aan de 
127e Infanterie toen de 32e Divisie werd opgericht. Pvt. 
Ladewig werd zwaar gewond op 4 augustus 1918 door 
machinegeweervuur bij Fismes. Uiteindelijk geëvacueerd 
naar de VS voor voortgezette behandeling, hij overleed 
uiteindelijk alsnog aan zijn verwondingen op 6 september 
1919 in Ft. Sheridan, Illinois, 399 dagen nadat hij gewond 
was geraakt. Hij ligt begraven op Woodlawn Cemetery, 
Plymouth, Wisconsin, en is de naamgever van Ladewig-
Zinkgraf Post No. 243 van American Legion, Plymouth, 
Wisconsin. 
 

 
 
De oorlog was gewonnen, de geallieerden zegevierden, maar tegen welke prijs? 
 
De 32e 'Red Arrow' Divisie had minstens 2.682 soldaten Killed-in-Action (KIA) of Died-of-
Wounds (DW); 104 Soldaten zijn nog steeds Missing-in-Action (MIA); 352 soldaten die geen 
slachtoffers waren van de strijd (Died-of-Disease (DD), Drowned (DR), Died-of-Accident (ACC) 
of andere niet-gespecificeerde oorzaken; en 10.813 Soldaten die Wounded-in-Action (WIA)) 
waren. 
 
 

*** 
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32e Divisie 1918 
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Pvt. Leo R. Hahn, 127th Infantry sniper 

  

WORLDWAR1.NL



 

 

63 

Onderscheidingen en medailles V.S. 
 

 

De Amerikaanse krijgsmacht kent bijzonder veel verschillende onderscheidingen. Voor elke 

(bijzondere) daad of handeling wordt een onderscheiding verleend. Bovendien wordt voor 

elke nieuwe opdracht of operatie waar de Amerikaanse strijdkrachten aan deelnemen een 

nieuwe medaille ontworpen. Deze medailles worden ontworpen door het Institute of Heraldry 

in Fort Belvoir, Virginia. Amerikaanse militairen kunnen de verschillende onderscheidingen 

en medailles in actieve dienst verdienen. Sommigen werden toegekend aan hele eenheden of 

legeronderdelen, anderen aan individuele militairen. Onderscheidingen en medailles kunnen 

zowel bij leven als postuum worden toegekend. Hieronder een overzicht, van hoog naar laag, 

van de belangrijkste medailles die individuele militairen kunnen verdienen voor het tonen 

van moed in de strijd of voor een bepaalde prestatie. 

 

MEDAL OF HONOR 

 

De Medal of Honor is de hoogste militaire onderscheiding die door de regering van de 

Verenigde Staten kan worden toegekend. Het wordt gepresenteerd door de president van de 

Verenigde Staten, in naam van het Congres, en wordt alleen verleend aan leden van de 

strijdkrachten van de Verenigde Staten die zich onderscheiden door opvallende moed en 

onverschrokkenheid met gevaar voor leven boven en buiten de plicht: 

 

• Terwijl hij in actie was tegen een vijand van de Verenigde Staten; 

• Terwijl hij betrokken was bij militaire operaties waarbij sprake was van een conflict 

met een vijandige buitenlandse troepenmacht; of 

• Tijdens het dienen met bevriende buitenlandse troepen verwikkeld in een gewapend 
conflict tegen een vijandige gewapende macht waarin de Verenigde Staten geen 

oorlogvoerende partij zijn. 

Er zijn drie verschillende versies, één voor het leger, één voor de luchtmacht en één voor de 

marine, het Korps Mariniers en de kustwacht. 
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DISTINGUISHED SERVICE CROSS 

 

Het Distinguished Service Cross (DSC) is de op één na hoogste militaire 

onderscheiding die kan worden toegekend aan een lid van het Amerikaanse 

leger (en voorheen de United States Army Air Forces). Het wordt toegekend 

voor buitengewone heldenmoed. Acties die het Distinguished Service Cross 

verdienen, moeten van zo'n hoog niveau zijn dat ze hoger zijn dan die welke 

vereist zijn voor alle andere Amerikaanse gevechtsdecoraties, maar verdienen 

geen Medal of Honor. Het Distinguished Service Cross is gelijk aan het Navy 

Cross (Marine en Marine Corps en Coast Guard wanneer het onder het gezag 

van het Department of the Navy staat) en het Air Force Cross (Air Force). 

 

 

SILVER STAR 

 

De Silver Star is de op twee na hoogste militaire gevechtsonderscheiding die 

kan worden toegekend aan een lid van de strijdkrachten van de Verenigde 

Staten. Het wordt toegekend voor dapperheid in actie. Acties die de Silver Star 

verdienen, moeten van zo'n hoog niveau zijn dat ze hoger zijn dan die welke 

vereist zijn voor alle andere Amerikaanse gevechtsdecoraties, maar verdienen 

geen Medal of Honor of een Service Cross (Distinguished Service Cross, het 

Navy Cross of het Air Force Cross). 

 

 

PURPLE HEART 

 

Het Purple Heart is een Amerikaanse militaire decoratie die in naam van de 

president van de Verenigde Staten wordt uitgereikt aan hen die gewond of 

gedood zijn terwijl ze het Amerikaanse leger dienden. Het is de oudste militaire 

onderscheiding in de Verenigde Staten. Elk jaar op 7 augustus wordt Purple 

Heart Day gevierd, een tijd voor Amerikanen om de dappere mannen en 

vrouwen te herdenken en te eren die ofwel gewond zijn geraakt op het slagveld, 

of het ultieme offer met hun leven hebben gebracht. Het is één van de meest 

erkende en gerespecteerde medailles die worden uitgereikt aan leden van de 

Amerikaanse strijdkrachten. 
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 Melvin Benton Johnson 
   

Rank:  Private First Class, U.S. Army 

Unit:  Company M, 127th Inf. Reg., 32nd Division, A.E.F. 

Born:  26 Apr 1893, Devils Lake, North Dakota, USA 

Hometown: Greve, Montana 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  14 October 1918 

Interred:  Meuse-Argonne American Cemetery,  

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 14 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 78 (1919) 

 

 

Melvin B. Johnson, soldaat 1e klas in het Amerikaanse leger 

bij de 127e Infanterie van de 32e Divisie. Hij sneuvelde op 14 

oktober 1918 in Romagne-sous-Montfaucon aan de voet van 

de Côte Dame Marie, in het bos van Valoup, in de buurt van 

de boerderij van Transvaal. 

 

Melvin B. Johnson werd inderdaad gedood op 14 oktober 

1918, hoewel de datum van 19 oktober, de datum van zijn 

voorlopige begrafenis, op zijn graf staat. Zijn stoffelijk 

overschot werd begraven op de Amerikaanse begraafplaats 

Meuse-Argonne in Romagne-sous-Montfaucon, perceel E, rij 

18, graf 10. Zijn moeder wilde zijn lichaam repatriëren, maar 

liet het uiteindelijk liever bij zijn medestrijders achter. 

Melvin werd postuum bevorderd tot Korporaal. 

 

Albert Schelter, een soldaat in dezelfde compagnie, was getuigen van zijn dood “he was hit by 

enemy machine gun fire, his body was pierced with bullets, I helped him and left this place, he 

died without saying a word”. 

 

Op 31 juli 1919 ontvingen zijn ouders zijn postume Distinguished Service Cross. Het 

Distinguished Service Cross is de op één na hoogste militaire onderscheiding die aan een lid 

van het Amerikaanse leger kan worden toegekend. Het wordt gegeven voor daden van 

uitzonderlijke moed en levensgevaar tegenover een gewapende vijand. 

 

Toen zijn bataljon werd opgehouden na zware verliezen te hebben geleden door flankerend 

mitrailleurvuur, ging korporaal Johnson alleen met een automatisch geweer naar een positie 

op 250 meter voor onze linies, en hoewel hij werd onderworpen aan intens vuur vanuit drie 

richtingen, gebruikte hij zijn geweer en neutraliseerde zo het vijandelijke vuur terwijl zijn 

bataljon zich hervormde. Hij sneuvelde tijdens deze missie, die hij op eigen initiatief had 

ondernomen.  
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Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Corporal Melvin B. Johnson (ASN: 

84054), United States Army, for extraordinary heroism in action while 

serving with Company M, 127th Infantry Regiment, 32d Division, A.E.F., 

near Gesnes, France, 14 October 1918. When his battalion was held up 

after suffering heavy casualties from flanking machine-gun fire, 

Corporal Johnson went out alone with an automatic rifle, to a position 

250 yards in advance of our lines, and, although subjected to intense 

fire from three directions, operated his gun and so neutralized the 

enemy fire while his battalion reformed. He was killed on this mission, 

undertaken on his own initiative.” 
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Boerderij Transvaal gelegen op de zuidelijke helling van de Côte Dame Marie. 

 

Melvin was de zoon van Peter en Olina Johnson die een boerderij hadden op ongeveer 1,5 km 

ten noorden van Weme in sectie 5 van Eddy Township. Peter en Olina waren allebei Noorse 

immigranten. Peter en Olina emigreerden beide in 1867, Peter was toen 32 jaar oud en Olina 

15. Ze ontmoetten elkaar en trouwden in 1870 boerden in hun eerste huwelijksjaren in 

Minnesota, North Dakota en Iowa. Hun eerste kind Julia werd geboren in Minnesota, hun 

tweede kind Mary in Iowa. Louis, Clara en Charles werden ook geboren in Iowa. Annie, 

geboren in 1881, werd geboren in Minnesota. De Jonhson’s waren landbouwers in Penn, in de 

buurt van Devil's Lake in Dakota Territory toen Martin werd geboren in 1883. Martin werd 

gevolgd door Theodore in 1888, Jessie in 1890, Melvin in 1893 en Elma, het laatste kind in 

1896. 

Peter Johnson stierf in 1926 en zijn zoon Theodore nam de boerderij over. Melvin's broer 

Martin trouwde in 1907 met Christine Westerlund en verhuisde naar de stad Weme, waar ze 

een winkel en het postkantoor exploiteerden tot 1910. Martin was een van de eerste 

zakenlieden in Clearbrook. Hij bouwde een stalhouderij in 1910 en runde dat bedrijf tot 1925 

toen hij een vrachtwagenbedrijf begon. 

 

Melvin was een lange, slanke jonge man met lichtgekleurd haar en grijze ogen. Hij groeide op 

met werken op de boerderij, het was dus normaal dat hij als jong volwassene op zoek ging 

naar werk op een boerderij. Hij werkte voor een boer in Greve, Montana toen de VS de 

dienstplicht instelden op 5 juni 1917.
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Melvin werd opgeroepen voor het leger vanuit Phillips County, Montana en werd lid van 

Company M, 163e Infanterie, een regiment van de Nationale Garde van Montana. Deze eenheid 

ging samen met de 41e Infanterie Divisie overzee. Melvin en zijn eenheid vertrokken op 15 

december 1917 vanuit Hoboken, New Jersey aan boord van de Leviathan. Hij zou nooit meer 

terugkeren. 

 

 

 
 

 

Als onderdeel van het honderdjarig bestaan heeft de vereniging "Les Aragnes de l'Andon" in 

samenwerking met de gemeente Romagne-sous-Montfaucon besloten om het graf van Melvin, 

die op haar grondgebied stierf op de dag van de bevrijding 14 oktober 1918, te adopteren en 

te sponseren. 
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 Olius Berkompas 
   

Rank:  Bugler, U.S. Army 

Unit:  Company I, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  26 February 1898 at West Olive, Michigan 

Hometown: Rudyard, Michigan 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  11 October 1918 

Interred:  Arlington National Cemetery, Virginia on 6 Oct. 1921 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 11 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 64 (1919) 

 

 

Bij de aanval op heuvel 258 bood Bugler Berkompas zich aan om berichten van zijn 

compagnie in de aanvalslinie naar de commandopost van het bataljon te brengen. Om de 

commandopost te bereiken was het noodzakelijk om een open gebied van ongeveer 500 

meter breed te doorkruisen, onderworpen aan intens mitrailleurvuur en onder directe 

observatie van de vijand. Hij werd gedood terwijl hij bezig was met deze missie. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Bugler Olius Berkompas (ASN: 

263169), United States Army, for extraordinary heroism in action while 

serving with Company I, 125th Infantry Regiment, 32d Division, A.E.F., 

near Romagne, France, 11 October 1918. In the attack on Hill 258 

Bugler Berkompas volunteered to carry messages from his company in 

the attacking line to the battalion post of command. In order to reach 

the post of command it was necessary to cross an open area of about 

500 yards in width, subjected to intense machine-gun fire and under 

direct observation of the enemy. He was killed while engaged in this 

mission.”  
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 Emery Morris Hawks 
   

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company E, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  1895, Whittemore, Michigan 

Hometown: Flint, Michigan 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  8 (9) October 1918 

Interred:  Gracelawn Cemetery, Flint, Michigan 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 8 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 71 (1919) 

 

 

Sergeant Hawks leidde zijn peloton nadat zijn luitenant was gedood en toen de opmars werd 

tegengehouden door hevig mitrailleurvuur, stelde hij zich onbevreesd bloot door voor zijn 

mannen uit te gaan om een gewonde soldaat te redden, hij werd gedood terwijl hij eerste hulp 

verleende aan hem. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Sergeant Emery Hawks (ASN: 262185), 

United States Army, for extraordinary heroism in action while serving 

with Company E, 125th Infantry Regiment, 32d Division, A.E.F., near 

Romagne, France, 8 October 1918. Sergeant Hawks led his platoon after 

his Lieutenant had been killed and when the advance was held up by 

intense machine-gun fire, fearlessly exposed himself in going in advance 

of his men to rescue a wounded soldier, being killed while administering 

first-aid treatment to him.”  
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 Harold James King 
   

Rank:  First Lieutenant, U.S. Army 

Unit:  Company F, 126th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  19 January 1892, Manistee, Michigan 

Hometown: Manistee, Michigan 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  10 October 1918 

Interred:  Oak Grove Cemetery, Manistee, Michigan 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 4 august 1918 

General Orders: War Department, General Orders No. 59 (1919) 

 

 

Oprukkend in het aangezicht van hevig mitrailleurvuur. Luitenant King redde een gewonde 

man van zijn peloton, de prestatie werd op klaarlichte dag volbracht. Nadat hij de man 150 

meter had gedragen, in het volle zicht van de vijand, stopte hij op verzoek van de stervende 

man. Tijdens de opmars van de Ourcq naar de Vesle toonde hij de meest 

bewonderenswaardige moed en onverschrokkenheid. Terwijl hij een verkenningspatrouille 

vergezelde, werd hij in de nacht van 10 op 11 oktober gedood door sluipschutters. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Lieutenant (Infantry) Harold J. King, 

United States Army, for extraordinary heroism in action while serving 

with 126th Infantry Regiment, 32d Division, A.E.F., near Fismes, France, 

4 August 1918. Advancing in the face of terrific machine-gun fire. 

Lieutenant King rescued a wounded man of his platoon, the exploit 

being accomplished in broad daylight. After carrying the man 150 

yards, in full view of the enemy, he stopped at request made by the dying 

man. During the advance from the Ourcq to the Vesle, he demonstrated 

most admirable courage and fearlessness. While accompanying a 

reconnaissance patrol, on the night of October 10 - 11, he was killed by 

sniper fire.” 

 

 

De gewonde soldaat was Pvt. Walter A. Underwood, uit Jackson, Michigan, en toegewezen aan 

Com. F, die tijdens een aanval ernstig WIA was geweest en in een onbeschermde positie werd 

achtergelaten toen de eenheid werd teruggedreven. In de woorden van Sgt. David Carpe, ook 

uit Jackson, Michigan, en toegewezen aan Com. F, die een getuigenverklaring over de 

gebeurtenis aflegde, “Lieutenant King went out and tried to bring him in.  
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He carried Underwood back 150 yards and then laid him down and kneeled beside his body for a 

few moments before returning to the platoon.  

All the time he was out there shells were bursting and machine gun bullets were popping. 

Lieutenant King told us Underwood was dying when he picked him up and after he had carried 

him some distance the dying man whispered, ‘Lieutenant put me down and say a prayer for me 

and tell my mother back in Michigan how it happened,’ and a bunch of us saw the lieutenant do 

it.” 

 

Hij studeerde af aan de Manistee High School, ging ook naar St. John's Military Academy en 

Manistee Business College; diende bij Company M, 31e Michigan Infanterie Michigan National 

Guard, tijdens de Mexicaanse grenscrisis; bereikte de rang van Sergeant voordat hij het 

trainingskamp voor eerste officieren binnenging in Fort Sheridan, Illinois; werd 2e Luitenant 

op 15 augustus 1917; diende in Camp Custer, Michigan, vervolgens Camp Greene, vervolgens 

Camp MacArthur, Texas, waar hij op 5 oktober 1917 werd toegewezen aan Company F, 126th 

Infantery; voer naar Frankrijk in februari 1918; ging naar de Infanterie Specialty School van 

19 augustus tot 20 september 1918; bevorderd 1e Luitenant op 5 september 1918; benoemd 

tot Scout Officer, 1e Battalion, 126e Infanterie, ca. 20 september 1918; KIA 10 oktober 1918 

om middernacht door sluipschutter tijdens verkenning van vijandelijk prikkeldraad en 

loopgraven ten zuiden van Romagne. 
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 Frank A. Lewis 
   

Rank:  Private First Class, U.S. Army 

Unit:  Company I, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  18 May 1896 at Cherokee, Alabama 

Hometown: Tallassee or Chavies, Alabama 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  11 October 1918 

Interred:  Meuse-Argonne American Cemetery, Plot G Row 41 Grave 26 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 9-11 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 64 (1919), Amended Suppl. 1 

 

 

Tijdens de periode van 9 - 11 oktober 1918 bood soldaat eerste klasse Lewis zich 

herhaaldelijk vrijwillig aan om berichten van zijn compagnie in de frontlinie naar zijn 

bataljonscommandopost te brengen, waarbij hij keer op keer een door geweervuur 

overspoelde vallei moest oversteken. Nadat hij tijdens zijn laatste reis gevaarlijk gewond was 

geraakt, zette hij al zijn energie in om de aandacht te trekken van een andere loper die zijn 

boodschap zou brengen, maar de vertraging bij het verkrijgen van eerste hulp resulteerde in 

zijn dood. Zijn werk tijdens deze dagen was niet alleen een inspiratie voor zijn kameraden, 

maar ook van onschatbare waarde voor het succes van de regimentsaanval. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Private First Class Frank A. Lewis 

(ASN: 263396), United States Army, for extraordinary heroism in 

action while serving with Company I, 125th Infantry Regiment, 32d 

Division, A.E.F., near Romagne, France, 9 - 11 October 1918. During the 

period from 9 - 11 October 1918, Private First Class Lewis repeatedly 

volunteered and carried messages from his company in the front line 

to his battalion post of command, crossing and re- crossing a fire-

swept valley while engaged in this work. After being dangerously 

wounded on his last trip, he bent all his energies to attracting the 

attention of another runner who would deliver his message, but the 

delay in securing first aid resulted in his death. His work during these 

days was not only an inspiration to his comrades, but also of 

inestimable value in the success of the regimental attack.” 

  

WORLDWAR1.NL



 

 

74 

Frank A. Lewis 

 

 
Meuse-Argonne American Cemetery, Plot G Row 41 Grave 26 

 

 
Frank A. Lewis is also memorialized at Pleasant Hill Cemetery, Cherokee, Alabama  
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 William H. Liniger 

  

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company I, 126th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  4 January 1897, Muscatine, Iowa 

Hometown: Muskegon, Michigan 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  9 October 1918 

Interred:  Oakwood Cemetery, Muskegon, Michigan, 24 Plat I 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 9 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 71 (1919) 

 

 

Nadat alle officieren van zijn compagnie waren gedood of gewond, werd een aanval door zijn 

peloton bevolen op een vijandelijk mitrailleurnest. Sergeant Liniger, die een dodelijke wond 

opliep bij de aanval, die het vijandelijke nest veroverde, worstelde door totdat het doel was 

bereikt, zijn mannen aanmoedigend en een voorbeeld van zijn moed. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Sergeant William Liniger (ASN: 

2305455), United States Army, for extraordinary heroism in action 

while serving with Company I, 126th Infantry Regiment, 32d Division, 

A.E.F., near Romagne, France, 9 October 1918. After all the officers of 

his company had been killed or wounded an attack by his platoon was 

ordered on an enemy machine-gun nest. Receiving a mortal wound in 

the attack, which, captured the enemy nest, Sergeant Liniger struggled 

on until the objective had been reached, encouraging his men and 

setting them an example of his bravery.”  
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 Oscar Adolph Rundquist 
   

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company I, 126th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  December 1897, Big Rapids, Michigan 

Hometown: Big Rapids, Michigan 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  9 October 1918 

Interred:  Highland View Cemetery, Big Rapids, Michigan 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 9 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 71 (1919) 

 

 

Hoewel hij al vroeg in de aanval dodelijk gewond raakte, bleef hij zijn mannen leiden in een 

aanval op Duitse mitrailleurnesten die de opmars van de Amerikaanse troepen 

tegenhielden. Met duidelijke koelheid en moed moedigde hij zijn mannen aan tot het doel was 

bereikt, kort daarna viel hij dood neer door bloedverlies. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Sergeant Oscar A. Rundquist (ASN: 

280648), United States Army, for extraordinary heroism in action 

while serving with Company I, 126th Infantry Regiment, 32d Division, 

A.E.F., near Romagne, France, 9 October 1918. Though mortally 

wounded early in the assault, he continued to lead his men in an attack 

on German machine-gun nests that were holding up the advance of the 

American troops. With marked coolness and bravery, he encouraged 

his men until the objective had been reached, shortly after which he fell 

dead from loss of blood.”  
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 Concepcion Ortiz 
   

Rank:  Private First Class, U.S. Army 

Unit:  Company I, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  8 December 1895 (?), Eagle Pass, Texas 

Hometown: Eagle Pass, Texas 

Status:  Killed in Action (KIA) 

Death:  11 October 1918 

Interred:  Unknown Cemetery 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Date of Action: 11 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders 64 (1919) 

 

 

In de ochtend van 11 oktober maakte soldaat Ortiz talloze tochten door een vallei die werd 

overspoeld door voortdurend en hevig mitrailleurvuur, waarbij hij belangrijke berichten van 

zijn compagnie in de frontlinie naar zijn bataljonscommandopost bracht. Nadat hij met succes 

en onbevreesd vele berichten had overgebracht, verloor hij zijn leven tijdens het uitvoeren 

van de gevaarlijke taak. 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross luidt:  

 

“The President of the United States of America, authorized by Act of 

Congress, July 9, 1918, takes pride in presenting the Distinguished 

Service Cross (Posthumously) to Private Concepcion Ortiz (ASN: 

2229829), United States Army, for extraordinary heroism in action 

while serving with Company I, 125th Infantry Regiment, 32d Division, 

A.E.F., near Romagne, France, 11 October 1918. On the morning of 

October 11 Private Ortiz made numerous trips across a valley which 

was swept by continuous and terrific machine-gun fire, carrying 

messages of great importance from his company in the front line to his 

battalion post of command. After having successfully and fearlessly 

carried many messages he lost his life while performing the hazardous 

duty.” 

 

 

 

Distinguished Service Cross postuum uitgereikt aan vader Linardo (Leonardo) Ortiz. 
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Concepcion Ortiz 

 

 
 

 
Concepcion Ortiz wordt herinnerd op het oorlogsmonument in Eagle Pass, Texas  
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 Herbert B. Collins 
   

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company F, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  1896 

Hometown: Alpena, Michigan 

Status:  Deadly Wounded (DW) 

Death:  9 October 1918 

Interred:  Evergreen Cemetery, Alpena, Michigan 

Awarded: Silver Star 

Date of Action: 9 October 1918 

General Orders: GHQ, A.E.F., Citation Orders No. 1 (June 3, 1919) 

 

 

Sergeant Collins onderscheidde zich door dapperheid in actie terwijl hij diende bij Company F, 

125e Infanterie Regiment, 32e Divisie, A.E.F. in actie nabij Romagne, Frankrijk, 9 oktober 1918. 

Hoewel ziek, zette Sergeant Collins de aanval voort totdat hij dodelijk gewond raakte. 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt:  

 

“By direction of the President, under the provisions of the act of Congress 

approved July 9, 1918 (Bul. No. 43, W.D., 1918), Sergeant Herbert B. Collins 

(ASN: 262593), United States Army, is cited (Posthumously) by the 

Commanding General, American Expeditionary Forces, for gallantry in 

action and a silver star may be placed upon the ribbon of the Victory Medals 

awarded him. Sergeant Collins distinguished himself by gallantry in action 

while serving with Company F, 125th Infantry Regiment, 32d Division, 

American Expeditionary Forces, in action near Romagne, France, 9 October 

1918. Although sick, Sergeant Collins continued in the attack until he was 

fatally wounded.”  

WORLDWAR1.NL



 

 

80 

 Elmer Lewis Piper 
  

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company K, 125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  1888 

Hometown: Gaastra, Michigan 

Status:  Kille in Action (KIA) 

Death:  10 October 1918, on Hill 258 Romagne 

Interred:  Meuse-Argonne American Cemetery, Plot D Row 32 Grave 12 

Awarded: Silver Star 

Date of Action: 31 July 1918 

General Orders: GHQ, A.E.F. Citation Orders No. 4 (June 3, 1919) & No. 8 (1920) 

 

 

Sergeant Piper onderscheidde zich door dapperheid in actie terwijl hij diende bij Company K, 

125e Infantry Regiment, 32e Divisie, A.E.F. in actie nabij Sergy, Frankrijk, 31 juli 1918, terwijl 

hij zijn peloton onder vuur leidde. 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt:  

 

“By direction of the President, under the provisions of the act of Congress 

approved July 9, 1918 (Bul. No. 43, W.D., 1918), Sergeant Elmer L. Piper 

(ASN: 263418), United States Army, is cited (Posthumously) by the 

Commanding General, American Expeditionary Forces, for gallantry in 

action and a silver star may be placed upon the ribbon of the Victory Medals 

awarded him. Sergeant Piper distinguished himself by gallantry in action 

while serving with Company K, 125th Infantry Regiment, 32d Division, 

American Expeditionary Forces, in action near Sergy, France, 31 July 1918, 

while directing his platoon under fire.”  
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 Joseph (Joe) Miller Duff 
  

Rank:  Second Lieutenant, U.S. Army 

Unit:  125th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  28 January 1889, Carnegie, Allegheny County, Pennsylvania 

Hometown: Alpena, Michigan 

Status:  Kille in Action (KIA) 

Death:  10 October 1918, on Côte Dame Marie, Romagne 

Interred:  Chartiers Cemetery, Carnegie, Pennsylvania 

Awarded: Purple Heart 

Date of Action: - 

General Orders: - 

 

 

Joseph Miller Duff Jr. geboren op 28 januari 1889 in Carnegie, 

Allegheny County, Pennsylvania, Verenigde Staten, was een 

All-American football-speler en coach die sneuvelde tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Joe studeerde af aan de Shady Side 

Academy in Pittsburgh, Pennsylvania voordat hij zich 

inschreef aan de Princeton University. Na zijn afstuderen aan 

Princeton, werd Joe assistent-voetbalcoach op Princeton 

voor het voetbalseizoen van 1912, waarbij hij hoofdcoach 

Logan Cunningham assisteerde. Hij diende als voetbalcoach 

aan de Universiteit van Pittsburgh in 1913 en 1914 en 

studeerde af aan de 'School of Law' in 1915. Na ook hier te 

zijn afgestudeerd ging hij werken bij het advocatenkantoor van zijn broer James H. Duff. In 

december 1917 werkte Duff als advocaat voor het Amerikaanse ministerie van Justitie en was 

verantwoordelijk voor de vervolging van mannen die probeerden de dienstplicht te 

ontduiken, de zogenaamde 'slackers' zoals ze vaak werden genoemd in de kranten van die tijd. 

Deze rol als officier van justitie weerhield hem er echter niet van om te worden opgeroepen 

voor actieve dienst. Hij overtuigde de keuringsinstantie ervan zijn problemen met zijn 

gezichtsvermogen te negeren en hem in het leger te laten opnemen. Hij werd in maart 1918 

naar Camp Lee, Virginia gestuurd en voegde zich bij Company D van het 313e Machine Gun 

Battalion, 80e Divisie. Duff vertrok in mei 1918 als soldaat met het bataljon aan boord van de 

USS Mercury naar Frankrijk. In minder dan een maand werd hij bevorderd tot korporaal en 

kort daarna tot de rang van sergeant bij zijn machinegeweerbataljon. De officieren van de AEF 

werden regelmatig gevraagd om aanbevelingen te doen voor mannen in hun gelederen die 

naar officierstrainingskampen in Frankrijk konden worden gestuurd om andere mannen te 

leiden. Kapitein Thomas raadde Duff aan voor de opleiding van officieren, en op 30 september 

1918 aanvaardde Joe Duff zijn opdracht als tweede luitenant en kreeg hij de toewijzing om 

een machinegeweercompagnie te leiden in de 32e Divisie, 125e Infanterie. Na slechts tien 

dagen met zijn nieuwe eenheid, sneuvelde Joe Duff op 10 oktober 1918 tijdens gevechten in 

Romagne op de Côte Dame Marie. 
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Joe Duff in zijn Princeton-voetbaluniform omstreeks 1912 

 

 

De broer van luitenant Duff, kapitein George M. Duff, een kapelaan die in Frankrijk diende bij 

de 305e Infanterie, stuurde een telegram naar zijn broer James om de familie op de hoogte te 

stellen van Joe’s dood. De overblijfselen van luitenant Duff werden ongeveer drie jaar na zijn 

dood aan de familie teruggegeven en op 9 september 1921 werd een begrafenisdienst 

gehouden in de First Presbyterian Church in Carnegie, Pennsylvania. Duff's broer George, toen 

predikant van de First Presbyterian Church van Elwood City, zat de begrafenis voor en zijn 

stoffelijk overschot werd begraven op de Chartiers Cemetery in Carnegie, Pennsylvania. 
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Graf Joe Duff op Chartiers Cemetery in Carnegie, Pennsylvania 
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Romagne Toen en Nu 

 

 
Romagne, Pl. Armand Fleury, 1918 

 

 
Romagne, Pl. Armand Fleury, 2021  
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Romagne, Pl. Armand Fleury, 1918 

 

 
Romagne, Pl. Armand Fleury, 2021  
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Romagne, Rue de l’Andon, 1918 

 

 
Romagne, Rue de l’Andon, 2021
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Romagne, Rue du Moulin 

 

 
Romagne, Rue du Moulin, 2021
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Romagne, Rue de lÁrgonne, bezetting door de Duitsers 1914 – 1918 

 

 
Romagne, Rue de l’Argonne, 2021  

WORLDWAR1.NL



 

 

90 

 
Romagne, Rue de l’Argonne 

 

 
Romagne, Rue de l’Argonne, 2021  
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Romagne, Stadhuis en School na herbouw eind jaren 20 

 

 
Romagne, Stadhuis en School, 2021
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Romagne, Rue des Chats, 1916 

 

 
Romagne, Rue des Chats, 2021 
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Romagne, Le Monument aux Morts 

 

 
Romagne, Le Monument aux Morts, mei 2016 (Foto Google streetview)
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Romagne, Rue du Moulin 

 

 
Romagne, Rue du Moulin, maart 2011 (Foto Google streetview) 
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Romagne, Duitse Begraafplaats, 1918 

 

 
Romagne, Duitse Begraafplaats, 2021  
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Luchtfoto Romagne, 1918 

 

 
Luchtfoto Romagne na wederopbouw eind jaren 20 

  

WORLDWAR1.NL



 

 

97 

Maurice Halbin 
 Soldaat uit het executiepeloton van Mata Hari 

 

 

Mata Hari, het pseudoniem van Margaretha Geertruida (Griet) Zelle, werd geboren op 7 

augustus in Leeuwarden en was een Nederlands exotisch danseres. Op 13 februari 1917 werd 

Mata Hari in haar hotelkamer in Plaza Athénée door de Fransen gearresteerd op de 

beschuldiging van spionage en verstandhouding met de vijand. Ze werd na een kort proces op 

24 juli 1917 met algemene stemmen door de derde krijgsraad te Parijs ter dood veroordeeld 

op beschuldiging van spionage voor de Duitsers en verstandhouding met de vijand. Op 18 

augustus 1917 verwierp de Conseil de Revision de aanvraag tot revisie van de uitspraak. 

Verzoeken van de Nederlandse regering om de doodstraf om te zetten in een vrijheidsstraf 

waren vergeefs. 

 

Maurice Onesime Halbin, geboren op 28 Januari 1898 in Romagne-sous-Montfaucon, 

Frankrijk. Hij was de zoon van boer Gabriel Halbin en Laure Lorin. Gemobiliseerd in het leger 

op 14 april 1917, 82e Régiment d'Infanterie, werd hij door loting geselecteerd om lid te 

worden van het vuurpeloton voor de executie van Mata-Hari. Na de executie vertrok Halbin 

naar het front en maakte deel uit van het bezettingsleger in Duitsland tot 23 oktober 1919. 

Begin 1920 trad hij toe tot de familieboerderij in Romagne-sous-Montfaucon. Halbin trouwde 

op 30 april 1924 en kreeg 8 kinderen. Op 11 november 1995 werd hij onderscheiden met het 

Légion d'honneur voor zijn jarenlange militaire dienst (decreet van 3 november 1995). 

Hij overleed op 24 april 1997 in Romagne-sous-Montfaucon en ligt daar begraven in een 

familiegraf op de algemene begraafplaats. 

 

Vincennes, Frankrijk 15 oktober 1917. 

Beschuldigd van spionage en verstandhouding met de vijand liep de ter dood veroordeelde 

41-jarige Mata Hari naar de plek van haar executie. 

Haar advocaat en een non begeleidden haar. Mata Hari weigerde een blinddoek. Op bevel van 

een officier openende het twaalfkoppige executiepeloton om 06:15 het vuur. Na het salvo 

vuurde een adjudant nog het reglementaire genadeschot in haar slaap af. Een van de leden 

van het twaalf koppige executiepeloton was de jonge Franse soldaat Maurice Halbin. Zijn hele 

leven droeg hij een schuldgevoel met zich mee, zo verklaarde hij tijdens een interview met 

een Franse krant in 1995. Halbin kon zich nog herinneren dat Mata Hari glimlachte en 

weigerde een blinddoek te dragen. Ook vergaf zij de soldaten.  

“Ik geloof, ik hoop dat ik degene uit het vuurpeloton was met een losse flodder” aldus Halbin op 

97-jarige leeftijd. Twee jaar later stierf hij op 99-jarige leeftijd in Romagne-sous-Montfaucon 

en werd daar ook begraven. Op zijn graf ligt een kopie van de Légion d'honneur, de hoogste en 

belangrijkste Franse onderscheiding. 

 

 

*** 
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Mata Hari (Parijs 1905 – ingekleurd) 
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Mata Hari (Wenen 1907 – ingekleurd)
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Mata Hari op de dag van haar arrestatie 13 februari 1917 

 

 
Mata Hari op de vooravond van haar executie
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Overlijdensakte Mata Hari  
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Familiegraf Halbin 

 

 
Maurice Halbin 1898 – 1997  
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Romagne Toen 
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De Doorbraak 
 

 

Op 14 oktober 1918 om 05:30 begon de aanval op Kriemhilde Stellung in Romagne. 

Aan de linkerkant van de aanvalslinie werd de 127e Infanterie opgehouden door vijandelijk 

vuur vanaf de Côte Dame Marie. De artillerie-voorbereiding had het prikkeldraad niet 

doorgesneden en met intens mitrailleurvuur verdedigde de Duitsers met succes de stellingen 

op de Côte Dame Marie en de flankerende heuvels. 

Kapitein Edward B. Strom van het 3e Bataljon, 126e Infanterie, bood aan om met een groep 

mannen de vijandelijke mitrailleurnesten op te ruimen. Later in de ochtend, na nog een aantal 

onsuccesvolle pogingen om door de Duitse linie te breken, gaf de commandant van het 3e 

bataljon het bevel aan Kapitein Strom om met een patrouille van zeven man een poging te 

wagen om door het vijandelijke prikkeldraad te dringen en de mitrailleurnesten uit te 

schakelen. Kapitein Strom selecteerde 7 vrijwilligers uit Companie M van het 3e Bataljon, 126e 

Infanterie, 1 Korporaal en 6 Soldaten. Slechts bewapend met geweren, geweergranaten en 

handgranaten rukte de kleine groep van acht soldaten op en ontdekte een gat in de 

vijandelijke verdediging op heuvel 258, een heuvel ten zuiden van de heuvelrug Côte Dame 

Marie. Door vakkundig gebruik te maken van het terrein lukte het Kapitein Strom en zijn 

mannen om de Duitse stellingen te flankeren en daarbij tien vijandelijke mitrailleurnesten uit 

te schakelen. Onder hevig vijandelijk vuur werden de mitrailleurnesten één voor één 

uitgeschakeld door middel van geweergranaten, vaak over een afstand van meer dan 130 

meter. Zich niet bewust van de geringe omvang van Strom's troepenmacht, en uit angst dat ze 

waren omsingeld door de opmars van de 126e en 128e Infanterie, gaven veel andere Duitsers 

die tegenover Strom's detachement stonden zich over of verlieten hun posities. Strom en zijn 

mannen hadden de Kriemhilde Stellung (Hindenburglinie) doorbroken en de weg vrijgemaakt 

voor de rest van de 126e Infanterie om de Côte Dame Marie te bestormen. De successen van 

de 126e en 128e Infanterie in het verzwakken van de Duitse verdediging stelden de 

vastgelopen 127e Infanterie ook in staat vooruit te gaan op de linkerflank. De 32e Divisie 

profiteerde van deze successen en tegen het einde van de dag lag de nieuwe frontlinie ruim 

twee kilometer noordelijker in het Bois de Chavignon. 

 

Voor hun heldhaftige actie op 14 oktober 1918 op heuvel 258 en de Côte Dame marie 

verdienden Kapitein Strom en zijn mannen het Distinguished Service Cross, de op één na 

hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding. Kapitein Strom werd op 16 maart 1919 

gepromoveerd tot Majoor. 

 

Name Rank Awards Born Death 
Edward Blackburn Strom Captain  DSC 14-01-1887 28-08-1977 
Frank Howard Raymond Corporal DSC 16-02-1890 29-10-1939 
Charles Leroy Beck Private DSC 26-05-1896 03-06-1925 
William Arthur Edsall Private DSC 16-11-1894 16-09-1955 
Tom (Thomas) Davis Karps Private DCS 15-03-1888 11-09-1967 
Albert Stanley Krzykwa Private DSC 19-04-1891 08-11-1962 
Frederick William McClemens Private DSC 08-03-1894 20-05-1957 
Albert Robert Fredrick Neitzel Private DSC 18-04-1895 19-08-1952 
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Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross van Kapitein Strom luidt: 

 

The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, July 9, 1918, 

takes pleasure in presenting the Distinguished Service Cross to Captain (Infantry) Edward B. 

Strom, United States Army, for extraordinary heroism in action while serving with 126th 

Infantry Regiment, 32d Division, A.E.F., at Cote Dame Marie, west of Romagne, France, 14 

October 1918. When the troops on the left of the attacking line were held up by intense enemy 

machine-gun fire from Cote Dame Marie, Captain Strom volunteered to go forward with a 

squad of men to clean out the enemy machine-gun nests. With utter disregard for his own 

personal danger Captain Strom heroically advanced with about six men who were armed with 

rifles and hand grenades, and succeeded in either killing or capturing about twelve of the 

enemy and completely silencing the machine guns, which permitted the battalion to continue 

the advance and resulted in the saving of the lives of many of his comrades. 

 

 

Het citaat voor de toekenning van het Distinguished Service Cross van Korporaal Raymond en 

Soldaten Beck, Edsall, Karps, Krzykwa, McClemens en Neitzel luidt: 

 

The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, July 9, 1918, 

takes pleasure in presenting the Distinguished Service Cross to [name] (ASN: *), United States 

Army, for extraordinary heroism in action while serving with Company M, 126th Infantry 

Regiment, 32d Division, A.E.F., near Romagne, France, 14 October 1918. In the attack on Cote 

Dame Marie, the 126th Infantry was held up owing to intense machine-gun fire and grenades. 

[name] volunteered as a member of a combat patrol which cut through the enemy lines, 

captured ten machine-guns, killed and captured 15 of the enemy, and forced others to 

surrender. They cleared that part of the Cote Dame Marie of the enemy, enabling the regiment 

to continue their advance. 

 

 
Edward B. Strom, Fairplains Cemetery, Grand Rapids, Michigan, VS  
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Map Front Romagne 1918 
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