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Woord vooraf
In september 1914, na afloop van de Marneslag, verstarde het front in het westen van
Noordfrankrijk tot een stellingenoorlog. De Franse en Duitse legers kwamen tegenover
elkaar te liggen op een markant gevormde uitloper van het Champagne-krijtplateau die
even later de benaming Main de Massiges zou krijgen. Deze uitloper, aan drie zijden
omgeven door laagland, domineerde zijn wijde omgeving, en vormde een obstakel van
formaat in de belangrijke noord-zuid verbinding van St.Menehould naar Vouziers. Niet
verwonderlijk dat Main de Massiges een sleutelrol ging vervullen tijdens de twee grote
Franse offensieven die in 1915 plaatsvonden en daarmee definitief de geschiedenisboeken
inging.
Main de Massiges behoort tot de bekende slagvelden van de Eerste Wereldoorlog; en toch
is een bezoek niet voor de hand liggend. De aantallen bezoekers die op Main de Massiges
komen zijn bescheiden. Het zijn soms nabestaanden van soldaten die er gevochten
hebben, soms avonturiers op zoek naar relicten, of gewoon een geïnteresseerde die er
over gelezen heeft en nu het slagveld met eigen ogen wil aanschouwen. Maar wat treffen
ze aan? Er is geen enkel teken dat de bezoeker kan gidsen in het onbekende terrein.
Alleen een scheefgezakt, roestig bordje met Site de la Main de Massiges geeft aan dat het
hier moet zijn, maar verder wordt de bezoeker aan zijn lot overgelaten. Het is een weinig
ontsloten slagveld.
Vreemd genoeg ontbreekt
een algemeen, allesomvattend monument voor de
krijgshandelingen op Main de Massiges. Er is geen brandpunt, geen icoon zoals het
monument op de Haute Chevauchée voor de Argonne, of het monument van Navarin
aan de andere kant van het Champagnefront. We moeten het doen met een reeks kleine
gedenktekens, verstrooid in de omgeving, soms verstopt op onverwachte plaatsen zoals
onder het keukenraam van een woonhuis, of ingemetseld in de zijmuur van een kerk.
Zelfs de Franse koloniale troepen, die zo sterk met het gebied verbonden zijn, hebben
geen algemeen monument, alleen enkele kleine gedenktekens voor afzonderlijke
eenheden, geplaatst door traditiedragende onderdelen van het Franse leger van na de
oorlog. Er bestaan plannen om van Hoogte 191 een permanente gedenkplaats te maken
met informatieborden. Het land is reeds aangekocht en de hoogte zal een transformatie
moeten ondergaan, maar het zijn particuliere initiatieven en voorlopig is het nog niet
zover.
Zonder kennis vooraf zal een bezoek aan het slagveld van Main de Massiges waarschijnlijk
geen bevredigend resultaat opleveren. Het lijkt er op dat een gids op zijn plaats is die
de weg wijst in het landschap. Een gids die iets zegt over de krijgshandelingen en die
aangeeft waar gedenkwaardige plaatsen zoals monumenten en begraafplaatsen zich
bevinden, maar vooral ook een gids die het achterliggende verhaal vertelt van de legers
en de individuele soldaten. Dit boek hoopt hierin een rol te spelen. Het vertelt het verhaal
van Main de Massiges en zijn omgeving, zowel vanuit Frans als Duits perspectief. Te
beginnen met het moment waarop de legers in dit gebied aankomen in september 1914
en hun eerste gevechten leveren, en vervolgens hoe het front en achterland georganiseerd
worden. Vanaf december 1914 volgt een serie min of meer samenhangende gevechten
die officieel worden samengebundeld onder de noemer Winterslag in de Champagne.
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De tweede grote Champagneslag, die gevoerd werd in de herfst van 1915, en de periode
met de bevrijdingsoffensieven in 1918, zullen aan bod komen in een later te verschijnen
tweede deel.
Geografisch gezien blijven de beschrijvingen niet beperkt tot het plateau van Massiges
zelf. Daarvoor hangen de gebeurtenissen teveel samen met de aangrenzende sectoren.
In het westen wordt Main de Massiges tegenwoordig genadeloos van de rest van het
Champagneplateau afgehakt door de aanwezigheid van het Camp de Suippes, het
ontoegankelijke militaire oefenterrein. Daar binnen de hekken bevindt zich het steeds
terugkerende fenomeen Beauséjour. Tussen Main de Massiges en Beauséjour bestaat
een sterke relatie. De Fransen hadden het idee om via Beauséjour naar Maisons de
Champagne door te stoten en zo Main de Massiges links te passeren. Op die manier
zou Main de Massiges omcirkeld worden en vanzelf in Franse handen vallen, zonder
om het plateau zelf te hoeven strijden. De praktijk was anders. Eerst was er de boerderij
Beauséjour, daarna de Calvaire en tenslotte een plek genaamd Fortin de Beauséjour.
Een plek waar men niet vocht vanwege de grote strategische waarde, maar vanwege
het sentiment. Een Verdun in het klein. In de woorden van Lt.Col. Charbonneau: “Het
was ondenkbaar dat we deze plek in handen van de vijand lieten. We wilden die loopgraven,
waarvoor al zovelen waren gestorven”. De ontoegankelijkheid van het militaire terrein heeft
tot gevolg dat Beauséjour buiten het bereik ligt van de slagveldbezoeker, anders was
deze plek misschien een groter pelgrimsoord dan Main de Massiges zelf.
Ook aan de oostkant van Main de Massiges wordt er in de beschrijvingen een klein
stukje bijgepakt. Het laagland tussen het plateau en de weg van Ville-sur-Tourbe naar
Cernay. Het is de overgang van de droge naar de natte Champagne, hoewel die laatste
op zichzelf buiten beschouwing blijft. Het gaat vooral om de noord-zuid verbinding
(nu D982). We vinden er de Duitse Briqueterie-Stellung tegenover het Franse Ouvrage
Pruneau.
Wat is een betere manier om een slagveld te leren kennen dan om er zelf heen te gaan,
en met de gids in de hand de krijgshandelingen te volgen. Om in het terrein het besef te
krijgen van schaal en afstand, van hoogteverschillen, observatiepunten en schuilplaatsen.
De kaarten geven de bezoeker de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de topografie van
het terrein en vertrouwd te raken met de topografische benamingen.
Op dit gebied is IGN kaart 3012 ouest Monthois van toepassing, hoewel meer en
meer bezoekers gebruik zullen maken van digitale equivalenten in combinatie met
satellietpositionering GPS. De meeste in het reisgedeelte genoemde objecten zijn dan
ook voorzien van GPS-coördinaten.
Een woord van dank gaat uit naar de twee collega auteurs Jean-Pierre Maessen en
Walter Kortooms voor het gezamenlijke avontuur, de bezoeken aan het slagveld en de
uitwisselingen en correcties tijdens het schrijfproces, Jan-Carel Broek-Roelofs voor het
beschikbaar stellen van materiaal uit zijn omvangrijke collectie, Irma Schnieders en Lidy
Alwicher van de afdeling IBL van de Bibliotheek Rotterdam voor hun onvermoeibare
inzet om mij te voorzien van de vreemdste boeken, en tenslotte Eric Marchal uit Massiges
voor zijn kennis van de geschiedenis ter plaatse.
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Hoofdstuk 1
Het Champagne-landschap
Bij het woord Champagne denkt men meestal aan het tintelende drankje van die naam,
met als associatie iets plezierigs, iets feestelijks. De achterliggende streek kent men dan
waarschijnlijk niet. Ondanks pogingen tot opwaardering behoort de Champagnestreek
tot de minst aantrekkelijke gebieden van Frankrijk: kaal, eentonig, dunbevolkt, armoedig.
Toeristen trekken er met een grote boog omheen, er zijn weinig verblijfsmogelijkheden,
afgezien van de stad Reims, en zelfs voor de Fransen is de streek vrij onbekend. Ergens
ten oosten van Parijs, tussen de veel bekendere Ardennen en de Morvan. Tussen het Ilede-France en het land van de Maas. Er is verhoudingsgewijs weinig over geschreven,
er zijn weinig opleidingsmogelijkheden en de kinderen die elders gaan studeren keren
er meestal niet terug omdat er geen werk is voor hogeropgeleiden. Het geldt als een
verbanningsoord voor de ambtenaar die er de eerste post krijgt in zijn carrière. Kortom,
een gevoel van armoede en leegte, van koude en vochtigheid, van lage wolkenluchten
boven een grijs en leeg landschap. Voeg daarbij nog de uitgestrekte en ontoegankelijke
militaire terreinen en je bent er: de oorlog.
“Het beeld van een kale vlakte die zich uitstrekt tot in het oneindige in het schijnsel van de maan,
doet me begrijpen waarom deze Champagne hier specifiek “pouilleuse” wordt genoemd. Hier en
daar groepjes kleine, in hun groei belemmerde dennen, naargeestige oases in een woestijn van
grijs en wit. Op de vlaktes die wij oversteken veroorzaken de eerste rijen een dusdanige kolom van
stof dat de laatste lopers gehuld zijn in een dikke, donkere wolk, waar niets hemels aan is. Bijna
geen dorpen; maar ongeveer om de andere plaats een lelijk alleenstaand bouwsel met water, vaak
geïnfecteerd, waarvan het voor de mannen verboden is om er van te gaan drinken.”
(Jacques Meyer, La Biffe, Paris 1928)

Opeenvolging van plateau’s en cuesta's. Van west naar oost: Plateau de Brie, droge en natte Champagne.
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“Onze “weg” is een twintig meter brede strook modder waarover het bijna onmogelijk is om
vooruit te komen. Bij iedere stap heeft men moeite om de laarzen uit de taaie massa te trekken.
Midden in de nacht komen we door het dorp Ripont. Van het dorp is in het donker niet veel te
zien, men ziet alleen overal op de berghellingen de naar achteren gerichte lichtjes van talloze
onderkomens. Van Ripont marcheren we grotendeels door armzalige dennenbosjes naar RipontMühle. De wegen werden met iedere kilometer onbegaanbaarder; zo hadden we ons de wegen in
het duistere Rusland voorgesteld.”
(Fromme, Garde-Regiment zu Fuß 2, Kriegstagebuch)
Het lot van de Champagnesoldaat is onlosmakelijk verbonden met de karakteristieke
eigenschappen van het gebied. Elk soldatendagboek en elke troepengeschiedenis die zich
in de Champagne afspeelt vertelt ook iets over het landschap. De ontberingen, de modder
in regenperiodes of juist het stof in tijden van droogte, de kaalheid en de troosteloosheid
van het landschap, de armoedige dorpjes, de problemen bij de watervoorziening, de
ravitaillering, de aflossingen, het vinden van onderdak of het werken in de bodem.
Voor de sector Main de Massiges komt daar nog bij dat het meest oostelijke deel een
overgangsgebied vormt naar de zogenaamde natte Champagne, waar de grootste
tegenstander niet de soldaat van tegenover was, maar het water. Wat zijn nu die
eigenschappen van het gebied, die het verblijf en de oorlogvoering zo hebben beïnvloed?
We ontkomen er niet aan iets te vertellen over het landschap.
In administratief opzicht wordt de regio Champagne-Ardenne gevormd door de
departementen Ardennes, Marne, Haute-Marne en Aube. Geologisch en landschappelijk
gezien vraagt deze indeling enkele correcties. Het gebied heeft weinig scherpe natuurlijke
begrenzingen en er zijn in alle richtingen overgangsgebieden, maar als we praten over
het oorlogsgebied dan kunnen we ons beperken tot het centrale deel. We zien daar een
grote monotone vlakte van krijtsteen, met een weinig uitgesproken reliëf waarvan de
hoogtes bijna nergens boven de 200 meter uitkomen, doorsneden door rechte wegen en
de loop van enkele rivieren.
Dit kale, droge Champagnelandschap dat zich uitstrekt over een afstand van zo’n 100
kilometer, maakt deel uit van het bassin van Parijs. In geologische zin is het bassin van
Parijs een groot komvormig bekken van afzettingsgesteenten van onder meer zanden kalksteenlagen die hun oorsprong vinden in zee. Schematisch gezien bestaat het
bekken uit een opeenvolging van concentrische ringen, met de regio rond Parijs als

West-oost doorsnede over het Champagnegebied, met Main de Massiges op de cuesta die de
overgang markeert van droge naar natte Champagne.

8

Waterlopen en kleigebieden in ChampagneArdenne. In groen aangegeven zijn de lager
gelegen gebieden van de natte-Champagne en de
afzettingen van de grote rivieren.
Veel rivieren ontspringen in de natte
Champagne. De Aisne volgt een zuid-noord
koers om even voor Vouziers samen met het
water van de Aire verder te gaan in westelijke
richting. Duidelijk wordt ook het begrip
"droge" Champagne. Weinig rivieren zorgen
in het midden van de Champagnevlakte voor de
afvoer van water.
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Vegetatie in de regio Champagne-Ardenne en het aansluitende land van de Maas. De verspreiding van de vegetatie volgt in grote lijnen de geologische formaties. De concentrische ringen
van het bassin de Paris zijn ook in de vegetatie zichtbaar. Van het noordoosten tot het zuidoosten wordt de vlakte omringd door de grote beboste ring van de natte Champagne die min of
meer ononderbroken aansluit op de bossen van de Ardennen. De grote centrale krijtvlakte van
de droge Champagne bestond aan het begin van de 20e eeuw slechts uit een magere vegetatie
die extensief benut werd voor het houden van schapen. De bospercelen die op het centrale
krijtplateau rood omrand zijn, behoren toe aan de drie grote militaire oefenterreinen en zijn
van relatief recente datum.
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centrum. De ringen zijn steenlagen van opeenvolgende ouderdom, met de jongste in
het midden en de oudste laag aan de buitenrand. Door scheefstelling van de aardlagen
door tektonische krachten zijn de overgangen van de ene laag naar de andere ontstaan.
Het is een opeenvolging van harde en zachtere steenlagen, die allen een declinatie van
enkele graden hebben in de richting van het middelpunt. Door de scheefstelling zijn op
bepaalde plaatsen zachtere lagen bloot komen te liggen. Deze zachtere lagen konden
gemakkelijker eroderen en vervolgens zijn door ondersnijdingen ook de hardere
bovenlagen gaan afbrokkelen en hebben zich steile hellingen gevormd. Deze “cuesta’s”
zoals ze door de geologen genoemd worden, zijn bepalend in het landschap. Van het
plateau de Brie tot aan Lotharingen herhaalt zich steeds de trilogie: (1) vlakte, (2) plateau,
(3) steile helling. De krijtvlakte van de Champagne begint in het westen aan de voet van
de steile hellingen van het Ile-de-France, zoals de randen van de plateaus van Soissons
en Brie. De Champagne-vlakte klimt dan licht in oostelijke richting en eindigt met zijn
eigen cuesta: de Côte de Champagne.
Het is precies op deze plaats, op een van de overgangen van een hoogvlakte naar een
depressie, waar we Main de Massiges vinden, op de overgang van de krijt- of drogeChampagne naar de natte Champagne. Op de overgang van krijtsteenlaag naar een meer
mergel en kleihoudend gebied. Het plateau eindigt in een zeer grillig patroon waarvan
de vorm deed denken aan de vingers van een hand, waaraan Main de Massiges zijn
naam te danken heeft. Na deze cuesta daalt de bodem vrij abrupt van ongeveer 190 naar
120 meter.
Als laatste verschijnsel mogen de getuigenbergen niet onvermeld blijven, die aan de
oostkant voor de cuesta’s staan. Het zijn restheuvels die door hun hardere kalkstenen
bovenlaag de erosie langer hebben kunnen weerstaan en nu als solitaire toppen in het
laagland staan. In ons gebied zijn dat bijvoorbeeld La Justice en Mont Cuvelet.
Wat is precies krijt?
“Dat krijt lag, door de vele granaatinslagen omwoeld, overal overheen. De humuslaag was slechts
dun en daaronder kwam krijt, niets anders dan krijt. Het achtervolgde je bij elke stap. Men kreeg
het zelfs in de soep geserveerd, als de etenhalers de pech hadden in artillerievuur terecht te komen.
Het bleef aan de kleding hangen, aan de schoenen en de uitrustingstukken, het was een plaag
voor haar slachtoffer en menig kernachtige vloek werd uitgesproken door de loopgraafman, als dat
krijt in het zweet des aanschijns weer uit zijn uitrusting gepoetst moest worden. Maar men kon
poetsen wat men wilde, zolang men in stelling was, was men voortdurend wit.”
(Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr.236 im Weltkriege,1937)
De meest bekende vorm van krijt is het aloude schoolbordkrijtje. Krijt is een kalksteen,
bestaande uit calciumcarbonaat, vaak erg zuiver en coherent, maar bros. Het geeft af
aan de handen en het poeder dat er af komt bestaat uit uiterst kleine kalkdeeltjes die bij
sterke uitvergroting elementen blijken te zijn van microscopisch kleine zeewieren. De
ophoping van deze zeewieren of -algen op de bodem van de zee heeft een kalkachtige
afzetting gegeven die in de loop der tijden een samenhangende steenlaag tot gevolg
heeft gehad. Wat het verschil maakt tussen krijt en harde kalksteen is het ontbreken van
een middel dat de korrels stevig verbindt. Als gevolg daarvan verweert krijt snel, het
brokkelt af tot aan totale verpulvering aan toe. Krijt is tevens poreus. Door microscopisch
kleine poriën wordt door capillaire werking water opgezogen; een krijtsteen werkt als
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Grillige beëindiging van het krijtplateau van de droge Champagne. Als voorbeeld is hier de
contour van de 160 meter hoogtelijn gevolgd om het grillige verloop van de overgang van hoog
naar laag gebied aan te geven. Ten noorden van het dorp Massiges is de eigenaardige vorm van
het plateau Main de Massiges te herkennen.
een spons. Door deze opname van water heeft vorst veel invloed op de verwering en kan
de steen uiteen doen vallen.
Het Champagne krijtplateau is zeer dik, variërend van 200 tot 500 meter, en neemt in
dikte af in oostelijke richting. Op een diepte van ongeveer 20 meter begint een laag
die permanent met water verzadigd is. Een kubieke meter krijt kan tot 400 liter water
bevatten, reden waarom deze dikke verzadigde krijtlaag de grootste waterreserve van het
bassin van Parijs wordt genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er voortdurend
gebrek aan goed drinkwater; de aanvoer vanuit de dorpen was moeizaam en aangelegde
waterleidingen werden kapotgeschoten. Vandaar dat er vele putten geboord werden om
over deze ondergrondse waterreserve te kunnen beschikken.
Naarmate men verder naar het oosten en zuidoosten trekt komen oudere krijtlagen aan
het oppervlak, die minder zuiver en minder hard zijn, een hoger gehalte aan klei bevatten
en uiteindelijk qua samenstelling in de richting van mergel gaan. Mergel, in het frans
marne, waar niet toevallig een rivier stroomt van die naam en waar een heel departement
naar vernoemd is, bestaat uit een mengsel van ongeveer gelijke delen krijt en klei. Nog
verder naar het oosten krijgt de klei van de natte Champagne de overhand, afgewisseld
met verteerde plantenresten uit dit van oudsher dicht begroeide gebied. Hier vinden we

12

nog een rivier die zijn naam te danken heeft aan
het landschap waar hij doorstroomt en die een rol
speelt in ons verhaal: de Tourbe; frans voor veen.
Droogte en water
Water verplaatst zich in het krijt door capillaire
werking van de poriën. Regenwater dringt door
de bovenlaag met een snelheid van 50 centimeter
per jaar en vult zo de diep gelegen verzadigde
laag aan. Op enkele plaatsen komt water
vanuit de diepte aan het oppervlak en vormt
waterloopjes die aanzwellen tot rivieren die door
het Champagnelandschap snijden. We vinden
deze bronnen terug in de naamgeving van enkele
dorpen. Het woord somme betekent bron en we
zien dat weerspiegeld in namen zoals SommePy, Somme-Tourbe of Somme-Bionne (resp. bron
van de Py, de Tourbe en de Bionne). Een groot
deel van de dorpen in de Champagne is voor de
watervoorziening van oudsher aangewezen op
de rivieren. Alle rivieren door de Champagne
voeden uiteindelijk de Seine.
Op de rivieren- en vegetatiekaarten zijn goed
de ringen van de côte de Champagne en de
natte Champagne te herkennen. Veel rivieren ontspringen in de natte Champagne. De
Aisne volgt een zuid-noord koers om even voor Vouziers samen met het water van
de Aire verder te gaan in westelijke richting. Duidelijk wordt ook het begrip “droge”
Champagne. Weinig rivieren zorgen in het midden van de Champagnevlakte voor de
afvoer van water.
Omdat de waterverplaatsing in de krijtlaag door de poriën zeer gelijkmatig plaatsvindt, is
het land verzekerd van een voortdurende watervoorziening. De toplaag van cultiveerbare
grond is echter zeer dun en bovendien sterk kalkhoudend, zodat er op zichzelf niet
voldoende voedingsstoffen voorhanden zijn voor plantengroei. In de tweede helft van de
20e eeuw heeft de Champagne-vlakte een grondige transformatie ondergaan, waardoor
het landschap van tegenwoordig nogal verschilt met het landschap van vroeger. Door
bemesting en mechanisatie heeft de Champagne zich kunnen ontwikkelen tot één van
de belangrijkste landbouwgebieden van Frankrijk. Men verbouwt vooral graansoorten,
luzerne en suikerbieten, in mindere mate ook koolzaad en aardappelen. De productiviteit
ligt erg hoog vergeleken met andere regio’s in Frankrijk en moet worden gerekend tot
één van de productiefste in Europa.
Het landschap van vroeger
Op het eerste gezicht is de Champagne nog steeds het dunbevolkte en weinig
uitnodigende gebied zoals dat beschreven wordt in de soldatenverhalen. Het ligt voor
de hand om te denken dat er in honderd jaar niet veel veranderd is. Dit beeld is niet
geheel juist. De soldaten in de Eerste Wereldoorlog troffen een heel ander gebied aan dan
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Enkele voorbeelden van de vele bronnen die in het landschap
werden geslagen om de soldaten van drinkwater te voorzien.

dat wij nu zien. Aan het begin van de 20e eeuw was het een
kaal en arm gebied, met kleine armetierige naaldhoutbosjes,
aangeplant in de 18e eeuw in een eerste poging het gebied
op te waarderen, en kale krijtbodem, slechts spaarzaam
begroeid met gras. De uitbundige vegetatie die we nu
aantreffen binnen de grote militaire oefenterreinen is van
na de oorlog. Alleen in de directe nabijheid van de riviertjes
was de begroeiing iets nadrukkelijker aanwezig. De schaarse
bevolking was hoofdzakelijk geconcentreerd in de valleien,
langs de rivieren. De uitgestrekte landbouwgebieden van nu vertekenen het beeld.
Belangrijkste middel van bestaan was destijds niet de landbouw maar het houden van
schapen. Omdat in die tijd de toplaag niet bij elkaar gehouden werd door begroeiing,
waren de gevolgen van de weersomstandigheden veel heftiger dan nu. In aanhoudend
droge periodes was het water snel uit de toplaag verdwenen en veranderde het kale
onsamenhangende krijtland in een stoffige witte vlakte; men spreekt soms van een “halfwoestijn”. Bij regenperiodes daarentegen vormde het krijtpoeder met water onmiddellijk
een glibberige brij.
Een ander punt van verschil vinden we in de bebouwing. Traditioneel werd krijt ook
toegepast als bouwmateriaal. Vroeger werd zowel uit ondergrondse steengroeves
als uit dagbouwgroeves steen van voldoende hardheid gewonnen om te gebruiken
voor de bouw van huizen. In de omgeving van Reims en Chalons bestonden sinds de
middeleeuwen dergelijke steengroeves. Krijtsteen uit de oostelijke Champagne werd
echter zelden op zichzelfstaand gebruikt maar bijna altijd in combinatie met andere
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materialen zoals houten vakwerkconstructies. Krijt vond hier wel toepassing in stenen
vloeren, maar de kwaliteit was te middelmatig om te gebruiken voor de constructie van
muren. Bij vorst was de kans groot dat de stenen kapot zouden vriezen. In de natte
Champagne en in de valleien van de grote rivieren was het bouwen van huizen in
vakwerktechniek lange tijd gemeengoed. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het de
gebruikelijke bouwmethode. De plattelandseconomie was grotendeels autarkisch en
men gebruikte wat er locaal voorhanden was. Als bouwmateriaal zorgde eikenhout en
later ook populierenhout voor een solide raamwerk. Leem van klei en stro aangevuld
met kalk en paardenmest zorgden voor de opvulling. Klei uit de nabijheid van de
rivieren werd ter plaatse gebakken voor de fabricage van stenen en dakpannen en veel
dorpen hadden dan ook hun eigen steenfabriek. Een voorbeeld hiervan is de briqueterie
tussen Massiges en Ville-sur-Tourbe. Aan het begin van de stellingenoorlog was deze
steenfabriek een omstreden punt tussen de linies tot de Duitsers hem in oktober 1914
innamen en er hun Briqueterie-Stellung vormden.
Op veel plaatsen zijn nog oude vakwerkhuizen bewaard gebleven, vooral zuidelijk van
het front. Mooie voorbeelden zijn te vinden in Troyes (Champagne humide) en Chalonsen-Champagne (vallei van de Marne). In de frontstreek waar de dorpjes door de oorlog
kapotgeschoten waren is na de oorlog niet meer in vakwerktechniek herbouwd, maar
wie zijn ogen de kost geeft kan hier en daar nog een overblijfsel herkennen.
Al deze oude bouwmaterialen waren relatief kwetsbaar en slecht bestand tegen invloeden
van het klimaat.
De boerenschuren die de soldaten als onderkomens werden aangewezen worden
consequent omschreven als tochtige hokken met muren en daken vol gaten.
In het oorlogsgebied vinden we enkele oude openluchtgroeves waar in vroeger jaren krijt
is afgegraven. Op Main de Massiges is Le Cratère op hoogte 191 een voorbeeld van een

Links: Vakwerkbouw in combinatie met baksteen. Woonhuis in la-Neuville-au-Pont
(Champagne-humide)
Rechts: Muur opgebouwd uit lagen krijtsteen afgewisseld met lagen baksteen. Woonhuis in
Wargemoulin.
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dergelijke oude afgraving; nu geheel overgroeid en slechts met moeite herkenbaar. Het
was in februari 1915 het laatste houvast voor de Franse soldaten op Main de Massiges
na de Duitse aanval.
De Champagne pouilleuse, de slechte bijnaam van de Champagnestreek.
De droge Champagne was vroeger zo armetierig dat men het de Champagne pouilleuse
noemde. Deze Franse aanduiding betekent zoveel als onvruchtbaar, straatarm, luizig,
vuil en vies. Een niet erg vleiende bijnaam dus. Meer positief ingestelde lieden zoeken
de verklaring voor de benaming Champagne pouilleuse in een kleine wilde plant genaamd
pouliot. Het is een grasachtig kruid dat ook wel wordt gekweekt vanwege de aromatische,
menthol-achtige blaadjes. Van de latijnse naam pulegium zou het woord puce zijn afgeleid
en de overlevering wil dat de tot olie verwerkte bladeren de eigenschap hebben om
luizen op afstand te houden. De soldaten zouden deze tweede mogelijkheid maar wat
graag geloofd hebben maar in de praktijk was het toch meer de eerste betekenis. De
Duitsers namen de benaming Lause-Champagne gretig over, waarbij niet alleen verwezen
werd naar het ongedierte maar vooral ook naar de kaalheid van het landschap.
“Wat een onvriendelijk beeld diende zich aan, toen wij op 13 oktober 1915 van St.Morel naar
Contreuve marcheerden. Eenzaam, leeg, koud, kaal, glooiend landschap moest nu voor de komende
tijd de plaats in nemen van de mooie beboste omgeving aan de Oise die we hadden moeten opgeven.
Uitnodigend en vriendelijk was het hier in ieder geval niet. Alles wat wij zo van horen zeggen
vernomen hadden scheen hier al bij de eerste aanblik van het slagveld werkelijkheid te worden en
een huivering overviel ons wanneer wij alleen al aan het woord “Lause-Champagne” dachten.”
(H.Ludwig, In der Champagne, Regimentszeitung Infanterie-Regiment 75, april 1926.)

16

Hoofdstuk 2
Het ontstaan van de sector Massiges
Terugtocht van de Marne
De Duitse legers hadden niet veel instructies meegekregen van de Oberste Heeresleitung,
toen ze zich op 11 september na de Marneslag moesten terugtrekken. Het waren slechts
algemene aanwijzingen omtrent de linie waarop ze geacht werden halt te houden. En
verder moesten de legers „er bij hun terugtocht voor zorgen onderling aansluiting te houden“
en waren „de bereikte linies te versterken en te houden“. Voor het 3e Leger gold een lijn
Thuizy - Suippes, voor het 4e Leger Suippes - Ste.Menehould, en het 5e Leger van Ste.
Menehould verder naar het oosten richting Verdun.
Tussen het 4e en het 5e Leger trad vrijwel meteen onenigheid op over de te kiezen verdedigingslinie. Hertog Albrecht von Württemberg van het 4e Leger wilde zijn linkervleugel niet verder terugtrekken dan Ste.Menehould, terwijl Kronprinz Wilhelm (5e Leger) een verder teruggelegen linie over Apremont en Binarville voor ogen had. Reden
hiervoor was het feit dat indien de zuidrand van de Argonne gekozen zou worden, de
frontlengte voor zijn leger zo groot zou worden dat het niet met de beschikbare middelen te houden zou zijn. Het kwam tot woordenwisselingen zonder dat een besluit bereikt
werd. Uiteindelijk werd door bemiddeling van het hoofdkwartier besloten tot een linie
Aprémont - Montfaucon - Gercourt voor het 5e Leger. Hertog Albrecht nam de nieuw
bepaalde linie voor een voldongen feit aan en zocht aansluiting met het 5e Leger bij Binarville. Zijn hoofdkwartier betrok hij in Vouziers. De nu verder terugliggende linie had
als consequentie dat zijn andere vleugel teruggetrokken moest worden tot Suippes, met
ook weer gevolgen voor de linie van het 3e Leger, verder westelijk, omdat anders een
ongewenste boog in het front zou ontstaan. Verdere onenigheid tussen 3e en 4e Leger
ontstond over het gebruik van de wegen waarover teruggetrokken moest worden. Enige
haast was wel geboden want bij sommige legerkorpsen werden reeds Franse eenheden
gemeld. Het weer werkte niet erg mee om een snelle terugtocht te realiseren. Sinds de
11e was het mooie zomerweer omgeslagen in regen en storm, waardoor de marsen zeer
uitputtend werden en de toch al vermoeide manschappen en paarden slechts langzaam
vooruit kwamen.
Voor de Fransen was op 10 september duidelijk geworden dat de tegenstander zich
aan het terugtrekken was. Generaal Joffre had in een algemeen bevel op die dag
reeds een energieke achtervolging bevolen, om de vijand geen rustpauze te gunnen. „De overwinning is nu afhankelijk van de
benen van onze infanterie“. Het 4e Leger onder bevel van generaal de Langle de Cary
constateerde op 11 september de aftocht
van de Duitsers. Langzaam en voorzichtig
werd de achtervolging ingezet, niet helemaal in overeenstemming met Joffres bevel. Twee dagen later hadden de naast elkaar oprukkende legerkorpsen nog steeds
geen contact gemaakt met de vijand. Pas ‘s
avonds kreeg men te maken met de eerste

Een kolonne Rijnlanders slingert zich door de
Champagne
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Generaal de Langle de Cary, bevelhebber van het Franse 4e Leger.
gevechten. Het was echter nog niet duidelijk of het hier
ging om een achterhoede, of dat de Duitsers een nieuw
front hadden gevormd.
Het Duitse 4e Leger versus het Franse 4e Leger
In de loop van 13 september trokken de drie westelijke
legerkorpsen van het Duitse 4e Leger (VIIIe Legerkorps,
VIIIe Reservekorps, XVIIIe Legerkorps) het hun
aangewezen gebied binnen, en betrokken posities op de
lijn noordoost Souain - noord van Perthes - noord van
Ville-sur-Tourbe. Onmiddellijk werd begonnen met het
maken van stellingen. Het XVIIIe Reservekorps kwam
pas ’s avonds aan in het gebied oostelijk van Ville-surTourbe, en het aangrenzende 5e Leger volgde een dag
later. De volgende dag reeds, op de 14e, werd het XVIIIe
Legerkorps weggenomen uit het front om verder naar het
noorden te worden ingezet bij het 2e Leger. De sector werd
overgenomen door het VIIIe Reservekorps.
Ook aan Franse zijde werd met troepen geschoven. Het Franse 4e Leger van generaal de
Langle de Cary bestond op 13 september nog uit zijn oorspronkelijke vier legerkorpsen
waaraan tijdelijk een vijfde was toegevoegd (21e CA). Dit toegevoegde korps vertrok de
volgende dag. Door het vertrek van dit korps en het opschuiven van het 9e Leger richting
Reims, was het nodig de troepen langs het front te herschikken. Door de tegenstander
werden op die dag geen gevechtsacties ondernomen, zodat generaal de Langle hiervan
kon profiteren om een definitieve opstelling in het terrein te realiseren. Het front van het
4e Leger liep van de westzijde van de Argonne, stak de Aisne over iets ten zuiden van
Servon, liep verder via de plaatsjes Ville-sur-Tourbe – Massiges - Ferme de Beauséjour Perthes-les-Hurlus - Souain, kruiste de Suippes zuid van Aubérive en liep verder tot aan
Prunay. Een lijn die van oost naar west bezet gehouden werd door respectievelijk het 2e
Corps d’Armée, het Corps Colonial, het 17e Corps d’Armée en het 12e Corps d’Armée.1
En zo waren de beide tegenstanders aangekomen in het gebied aan weerszijden van
de belangrijke noord-zuid verbinding Ste.
Menehould - Vouziers, op de landschappelijk
belangrijke overgang tussen het Champagnekrijtplateau en de natte Champagne. Aan Duitse
zijde zal het VIIIe Reservekorps, een korps van
Rijnlanders2, de hoogten bij Massiges gedurende
het hele eerste jaar van de oorlog bezet houden,
aan de oostzijde geflankeerd door het XVIIIe
Reservekorps. Voor de Fransen is de sector tussen
Ferme de Beauséjour en Massiges onlosmakelijk
verbonden met het lot van de Coloniale troepen.
Vanaf het begin van de stellingenoorlog en
gedurende de twee belangrijke offensieven in
1915 vinden we het Corps Colonial bij Massiges,
bij Beauséjour en bij Ville-sur-Tourbe. Of zoals Soldaten van het 7e RIC bij hun vertrek
het in een regimentsgeschiedenis te lezen valt uit Bordeaux.
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verwijzend naar de Tourbe, het door dit gebied stromende riviertje: „La Tourbe, waarvan
het kalkhoudende water door de meeste troepengeschiedenissen van de Colonialen stroomt.“
Het gebied van Main de Massiges.
Het gebied tussen Cernay-en-Dormois en Ville-sur-Tourbe kenmerkt zich door de grillig
gevormde uitlopers van het Champagne krijtplateau, die naar het oosten in het laagland
prikken, resulterend in markante hoogten afgewisseld met ravijnen. Op enkele plaatsen heeft het hoogland de erosie langer
kunnen weerstaan en zijn vrijstaande
toppen gevormd. Al deze plateau‘s,
ruggen en toppen hadden militair belang en het waren deze hoogten, hoe
gering soms ook, waar in de overgang
naar de stellingenoorlog de strijd zich
toespitste. Meest prominente hoogte in
dit gebied is het plateau ten noorden
van het dorp Massiges, dat later door
een Frans officier de naam Main de
Massiges werd gegeven, vanwege de
karakteristieke vorm die doet denken
aan een opengespreide hand. De Duitsers volgden deze naamgeving niet. Zij
hadden weliswaar ook een Handhöhe
maar die lag verder naar het noorden.
De uitlopers van Main de Massiges,
Het riviertje de Tourbe, waarvan het kalkhoudende door de Fransen benoemd volgens de
water door de meeste troepengeschiedenissen van vingers van de hand, betitelden zij als
de Colonialen stroomt.
Bergnasen.
De Fransen accepteerden niet meteen dat dit gebied het strijdtoneel zou vormen voor
langere tijd. Ze zagen het als een tijdelijke onderbreking van het offensief en rekenden
op een spoedige voortzetting hiervan. Ook de Duitsers zochten nog naar een doorbraak
om het tij te keren. Toch tekende zich in de tweede helft van september hoe langer hoe
meer een lijn in het landschap af waarlangs de troepen zich gingen ingraven. Men kan
stellen dat op 16 september de bewegingsoorlog ten einde was, maar de stellingenoorlog
nog geen feit. Beide partijen probeerden enige tijd met de middelen en opvattingen van
dat moment in de oorlog een zwak punt bij de tegenstander te vinden. Veel was onduidelijk over de wederzijdse krachtsverhoudingen. Het was een periode van aftasten en
verbeteren van de eigen posities. Veelvuldig vonden troepenverschuivingen binnen de
legers plaats, vooral als gevolg van het feit dat op de westelijke vleugel van het westfront
de bewegingsoorlog nog in gang was. Beide legerleidingen maakten inschattingsfouten
over de tegenstander. De Fransen dachten dat de Duitsers aan het eind van hun krachten
waren, terwijl ze zelf door de uitkomst van de Marneslag veel van hun elan herwonnen
hadden. De Duitsers waren in de veronderstelling dat de Fransen op grote schaal hun
troepen weghaalden om meer naar het westen in te zetten, waardoor ze hier met een
zwakke tegenstander te maken dachten te hebben. Beide partijen vergisten zich.
1
2

Zie bijlage samenstelling Franse 4e Leger 1914-1915
Zie bijlage Rijnlands Legerkorpsdistrict en indeling van VIIIe Reservekorps in 1914.
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Hoofdstuk 3
De eerste gevechten - September 1914
Niet lang nadat de Duitse legerkorpsen in de regio Massiges waren aangekomen en
hun eerste stellingen hadden ingenomen, volgden ook de Fransen; nog steeds in een
achtervolgingsroes door de afloop van de Marneslag en de optimistische woorden
van Joffre. Ze stuitten voor het eerst op tegenstand bij Massiges en Ville-sur-Tourbe en
bemerkten hier dat het Duitse leger zich niet verder terugtrok.
14 september – de aansluiting
Het Franse 4e Leger marcheerde naar het noorden, met drie legerkorpsen op linie en
een vierde in reserve er achter. Het Corps Colonial bevond zich in het centrum met
als hoofdrichting Ville-sur-Tourbe - Cernay-en-Dormois - Monthois - Vouziers, de
belangrijkste noord-zuid route aan de oostzijde van de Champagne.
Of de soldaten de optimistische stemming van hun bevelhebbers deelden valt te betwijfelen.
Het slechte weer en het toch al weinig uitnodigende kale Champagnelandschap hadden
een deprimerende uitwerking op de marcherende colonnes. De regen had de bodem
doorweekt; dit maakte de wegen glibberig en het marcheren uiterst moeilijk. De artillerie
kon slechts met moeite volgen en liep grote vertragingen op door de conditie van de
wegen. Op 14 september ‘s morgens in alle vroegte werd de spoorlijn Chalons – Ste.
Menehould gepasseerd. De 6e Brigade Coloniale, op de linkerflank van het Corps, had
als doel voor deze dag: Rouvroy, via de dorpjes Valmy, Hans, Virginy en Massiges,
over smalle weggetjes en door onbeduidende boerendorpjes, die al op vele plaatsen de
tekenen van de oorlog vertoonden. Een escadron cavalerie, dat ter verkenning aan de
marscolonne vooraf ging, signaleerde de aanwezigheid van de vijand in Massiges en op
het plateau erachter. Het had er alle schijn van dat de Duitsers deze posities sterk bezet
hielden.
De kleine dorpjes in de omgeving werden meteen belast met het verblijf van duizenden soldaten.
Ze veranderden binnen de kortste keren in modderpoelen, zoals hier de hoofdstraat van Hans,
zo’n negen kilometer van Massiges. Hans werd het hoofdkwartier van het Franse Corps Colonial.
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Intussen had het westelijk aangrenzende 17e Corps contact met de vijand gemaakt,
en was tot de aanval overgegaan bij de boerderij Beauséjour, een nederzetting van
een zestal gebouwen ten westen van Massiges, en de nabijgelegen hoogte 180. De weg
naar de boerderij Beauséjour en de heuvelrug met hoogte 180, liep evenwijdig aan
het beekje de Marson, door een oost-west georiënteerd ravijn. Om vanuit het zuiden
Beauséjour en de heuvelrug te bereiken moest dit ravijn van de Marson-beek dwars
worden overgestoken en bij hun eerste pogingen daartoe werden de Fransen onthaald
op hevig mitrailleurvuur. De Duitsers bleken zich te hebben verschanst op de hoogten
ten noorden van Beauséjour en op hoogte 180.
Enkele regimenten van de Duitse 16e Reservedivisie hadden hier de avond tevoren front
gemaakt na een nogal wanordelijk verlopen terugtocht waarbij eenheden vermengd
waren geraakt in de kleine dorpjes waar ze doorheentrokken. Reserveregiment 28
noteerde de volgende aantekening over zijn terugtocht:
“De vijand volgde in het begin niet. De betrokken lucht versluierde onze troepenbewegingen. Het
kostte moeite de terugtocht ordelijk te laten verlopen. De vermoeide manschappen vielen om waar
ze stonden. Het sombere weer ging over in regen, later in slagregens en een sterke zuidwesten
wind. De stemming werd zeer bedrukt. Als een verlossing kwam het bevel om in Somme-Tourbe
bivak op te slaan. De teleurstelling was groot toen een tegenbevel kwam en de brigade verder terug
moest trekken naar St.Jean sur Tourbe. In het stikdonker en bij stromende regen worstelden en
slingerden de compagnieën zich door de chaos van colonnes van allerlei soorten troepenonderdelen
die zich in eindeloze rijen op de doorweekte wegen verdrongen.”
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Via Laval-sur-Tourbe, Wargemoulin en Minaucourt bereikten ze de Marson-beek.
Commandanten hadden enkele uren eerder een linie verkend die liep van de markante
Butte du Mesnil, via de hoogten ten noorden van Ferme de Beauséjour en hoogte 180,
evenwijdig aan de Marson-beek en de weg naar Massiges. Het terrein was typisch
voor de droge Champagne. Een krijtplateau doorsneden met ravijnen, schraal met gras
begroeid waardoorheen op sommige plaatsen de krijtbodem zichtbaar was, hier en daar
afgewisseld met kleine rechthoekige naaldhoutbosjes. De regimenten kregen tegen de
avond van de 13e het bevel om zich op deze plaats in te graven, waarna de hele nacht, bij
regen en storm, koortsachtig werd gewerkt aan loopgraven en artillerieopstellingen. Een
nacht en een halve dag, meer tijd was er niet geweest om een stelling te vormen, maar
het bleek voldoende om de eerste Franse eenheden tegen te houden.
Na het plotselinge halt van de eerste Franse troepen om bij de Ferme de Beauséjour te
komen werd de 6e Brigade Coloniale in dezelfde richting gedirigeerd met de bedoeling
een doorbraak te forceren. Met heel veel moeite slaagden ze er in om de Marson-beek
te passeren maar daarbij vielen honderden slachtoffers en het lukte niet om vaste
voet te houden op het licht oplopende terrein aan de overkant. Generaal Gaudrelier,
commandant van de 6e Brigade, gaf zijn 22e Regiment Colonial order om de aanval
meer naar het oosten te verleggen, naar Massiges, een dorpje van niet meer dan enkele
tientallen huizen, en het daarachter gelegen krijtplateau Main de Massiges met hoogte
191.
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Een bataillon van het 22e zette zich
compagniesgewijs in beweging; stak de
vlakte over van hoogte 138 naar een ander
klein boerendorp: Virginy. Ze trokken door
het plaatsje heen in de richting van Massiges,
zonder een man te verliezen, hoewel ze hevig
beschoten werden met schrapnel. Vervolgens
werden ook de twee andere bataillons naar
Virginy gestuurd. Het licht glooiende en
weinig begroeide landschap tussen Virginy
en Massiges wordt doorsneden door
het kleine riviertje de Tourbe. De eerste
compagnie die Virginy verliet op weg naar
Massiges constateerde dat de brug over
de Tourbe was gebarricadeerd en kreeg er
te maken met een intens geweervuur dat
Het brugje over de Tourbe, tussen Virginy
leek te komen van de voet van hoogte 191,
en Massiges.
een markant punt op de zuidoosthoek van
Main de Massiges. De compagnie slaagde er
desondanks in de brug vrij te maken en ontplooide zich op de andere oever. Eén voor
één passeerden nu ook de andere compagnieën de brug waarna de laatste achterbleef
als reserve. Twee compagnieën werden afgestuurd op het dorp Massiges zelf. De vijand
leek niet van plan het dorp te verdedigen, want de laatste eenheden boden weinig
tegenstand en na enig aandringen trokken ze zich terug op Main de Massiges. De
colonialen namen vervolgens bezit van het dorp. Twee andere compagnieën werden in
reserve gehouden ten noorden van de brug, achter het talud van de weg naar Massiges.
Ondanks alle voorzichtigheid waarmee deze bewegingen werden uitgevoerd, vielen
er toch slachtoffers door vijandelijk infanterievuur en door schrapnel van de Duitse
artillerie. Artillerie die stond opgesteld op de Butte du Mesnil, een hoogte ongeveer drie
kilometer meer naar het westen, en die daarvandaan het hele gebied ten zuiden van
Massiges kon bestrijken.
De compagnieën van het 3e bataillon arriveerden op hun beurt, en werden verdeeld
over de eerste linie. Om vijf uur ‘s middags was de hele aanvalslinie bezet, en was er
verbinding tot stand gekomen met de eenheden van de aangrenzende legerkorpsen. De
mitrailleurs waren in positie tussen Virginy en de brug, klaar om de strijd aan te gaan
bij alle overgangen van de Tourbe. De versterking van de linie, bij de komst van het 3e
bataillon, had een terugtrekking van de Duitsers tot gevolg, waardoor de Fransen zich
over de hele regimentsbreedte naar voren konden verplaatsen, tot op een lijn tussen
Massiges en de zuidelijke hellingen van hoogte 191. Het oprukken van de Fransen lokte
een onverwachte verheviging van vijandelijk vuur uit. Binnen enkele minuten raakten
drie officieren gewond en werd nog eens 150 man buiten gevecht gesteld. Er werd
artilleriesteun aangevraagd en om 18.30 uur opende een batterij het vuur op de Duitse
posities. De schoten lagen echter te kort en door ontbrekende communicatiemiddelen
kon dit niet bijtijds worden gecorrigeerd. De Duitsers maakten van deze omstandigheden
gebruik om hun provisorische loopgraven te evacueren, zonder dat de Fransen dit
direct in de gaten hadden. Die namen posities in ten noorden van het dorp Massiges
en maakten zich op voor de nacht. Een nacht die verliep onder stromende regen na een
dag van marsen en gevechten, en zonder dat uitreiking van levensmiddelen had kunnen
plaatsvinden.
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Hoogte 191 valt onverwacht in Franse handen
Om de volgende morgen de opmars verder te kunnen voortzetten in de richting van
hoogte 191 - hoogte 199 (Mont Têtu) - Rouvroy, stuurde het 22e Regiment Colonial in de
nacht twee sterke patrouilles uit om de vijandelijke posities te verkennen. De patrouilles
constateerden dat hoogte 191 vrij was van Duitsers, en onmiddellijk werden de 2e
en 3e compagnie gesommeerd de top te bezetten. Door een kapitale fout van Duitse
zijde was de hoogte uit handen gegeven. Een dag lang was hoogte 191 bezet geweest
door het Duitse Infanterieregiment 88 van het XVIIIe Legerkorps. Dit korps was op 14
september bevelsmatig begonnen zich uit dit frontdeel terug te trekken, evenals de rest
van het korps. De Oberste Heeresleitung had de commandanten van het 3e, 4e en 5e
Leger bevolen om elk een legerkorps af te staan om bij het 2e Leger in te gaan zetten; de
algemene verkorting van de frontlijn scheen deze maatregel toe te staan. Bij het 4e Leger
was dit lot ten deel gevallen aan het XVIIIe Legerkorps en de aflossingen begonnen op
14 september in alle vroegte 1. Het aflossende VIIIe Reservekorps was echter niet is staat
om tijdig met voldoende troepen de stellingen op Main de Massiges over te nemen. De
Fransen hadden dit vacuüm niet onmiddellijk in de gaten maar de volgende morgen
werd deze strategische hoogte 191 dan toch ingenomen; zonder moeite nog wel.
De Duitse Reserveregimenten 30 en 17, die deel uitmaakten van de 15e Reservedivisie,
waren in de middag van 14 september in de sector aangekomen. Het waren beide
Rijnlandse regimenten en evenals enkele andere reserveregimenten opgesteld met
slechts twee bataillons in plaats van de gebruikelijke drie. Na uitputtende marsen
hadden ze ten noorden van Le Mesnil overnacht. De troepen waren teneergeslagen van
de Marne teruggemarcheerd, niet begrijpend waarom ze op de terugtocht waren, maar
bemerkten nu een ommekeer. Ze ontdekten dat ze niet langer meer naar het noorden
gingen maar naar het oosten. De verwachting was dat er nu ook spoedig weer een
hervatting van het offensief zou volgen. Toen de troepen in stelling gingen op de door
Pionieren verkende plaatsen, hadden ze dan ook niet het idee dat het voor langere tijd
zou zijn. Reserveregiment 30 bezette met twee compagnieën twee uitlopers van Main
de Massiges, de twee vingers “Annulaire” en “Médius”. De Annulaire, door de Duitsers
Bergnase I genoemd, werd bezet door de 1e compagnie, de Médius, door de Duitsers
Bergnase II genoemd, door de 5e compagnie. De rest van het regiment lag versnipperd in
het gebied van de 15e Reservedivisie, ten oosten van de hoogte La Justice, om te helpen
de daar opdringende Fransen af te stoppen 2.
Hoogte 191 gezien vanuit het noorden.
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Het andere regiment, Reserveregiment 17, was gedecimeerd uit de Marneslag
teruggekomen. De restanten werden samengevoegd en het resultaat was slechts
vier compagnieën op gevechtssterkte. Het 1e bataillon had op twee na alle officieren
verloren, van het andere bataillon waren nog 6 officieren over. Bovendien was de
regimentscommandant gewond afgevoerd. Het waren geen eenheden om front te
maken tegenover een met grote aantallen achtervolgende en aandringende tegenstander.
Toen het regiment aankwam om de nog maar rudimentair uitgebouwde stellingen op
hoogte 191 over te nemen werd het ontvangen door hevig Frans artillerievuur. Het
toch al zo geteisterde regiment zag geen kans vaste voet te krijgen en bleef steken op
de plateau-uitloper ten noorden daarvan, de Col des Abeilles. Ook enkele haastig te
hulp geroepen compagnieën van Landwehrregiment 116 konden aan de situatie niets
veranderen. Zo ongeveer alle officieren sneuvelden en de compagnieën moesten verder
worden aangevoerd door sergeanten. Reserveregiment 17 begon met hulp van een
Pioniercompagnie 3 met de aanleg van nieuwe stellingen die zich uitstrekten van de
noordhelling van de Col des Abeilles tot aan de oosthelling van hoogte 199. Het bezette
deze stellingen met drie compagnieën. De vierde werd als reserve achter de noordhelling
in een haastig gemaakte dekkingsloopgraaf geplaatst.
Direct achter het regiment, op 300 tot 400 meter afstand, stond een afdeling veldgeschut 4 bij
hoogte 199, op het onbeboste deel van de hoogte die later Kanonenberg genoemd zou gaan
worden, maar nu nog “Schwarzen Berg” heette. De IIe afdeling van dit artillerieregiment
stond iets verder naar het westen opgesteld, bij Maisons de Champagne. Het was op dat
moment de enige verdediging op Main de Massiges.
Nadat de Fransen op 15 september om vijf uur ’s morgens hoogte 191 in bezit hadden
genomen, werden direct voorbereidingen getroffen om de aanval verder voort te zetten
naar hoogte 199 (Mont Têtu) en de daarachtergelegen Ferme Chausson 5. De troepen
werden klaargezet voor de strijd op de zuidhelling van hoogte 191. Deze hellingen werden
opnieuw bestrooid met schrapnel, afgevuurd door de Duitse batterijen op de Butte du
Mesnil. Daarbij voegden zich nu nog 105 mm granaten die kwamen van La Justice en uit
de buurt van de Ferme Chausson. Ondanks dit intense artilleriebombardement kon de
aanval zonder al te veel verliezen omstreeks het middaguur van start gaan. De aanval zelf
draaide echter uit op een mislukking voor het 22e Regiment Colonial, mede als gevolg
van onjuiste inlichtingen die kwamen van het aangrenzende 17e Corps. Daar was gemeld
dat Maisons de Champagne was bereikt, wat inhield dat al het westelijk aangrenzende
gebied al in Franse handen zou zijn. Op basis van deze onjuiste informatie was door de
brigadegeneraal het sein tot de aanval op Mont Têtu gegeven. Vanaf het moment dat de
eerste groepen zich op het onbeschermde oppervlak van het plateau waagden werden
ze onthaald op een intens vuur vanuit drie richtingen dat binnen enkele seconden de
helft van de soldaten tegen de grond deed vallen. Alleen op de twee uitlopers van het
plateau ten westen van hoogte 191, de Annulaire en de Médius, werd winst gehaald.
De twee compagnieën van Reserveregiment 30 die daar lagen moesten het veld ruimen
vanwege de heftige artilleriebeschieting en hun eigen tekort aan munitie dat niet kon
worden aangevuld. Ze werden teruggenomen tot op de oosthelling van hoogte 199, om
te worden herenigd met de andere compagnieën die daar intussen waren teruggekeerd
na hun avontuur op de oostflank van de divisie. Na hoogte 191 konden nu ook de
Annulaire en de Médius door de Fransen worden bezet. In plaats van een voortzetting
van de aanval werd besloten tot inrichting van een stelling boven op het plateau; een
linie die geruime tijd onveranderd zou blijven.
‘s Middags om twee uur namen waarnemers (de 1e en 3e mitrailleursectie) die in stelling
lagen op hoogte 191, een belangrijke troepenverplaatsing waar bij de vijand, bestaande
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uit meerdere colonnes die vanaf hoogte
La Justice op hen af
kwamen.
Andere
vijandelijke troepen
werden waargenomen die een verplaatsing uitvoerden
naar de Chausson
Ferme en Maisons
de Champagne. Ook
de marsrichting van
deze colonnes leek
te gaan naar de linies
bij hoogte 191 en onmiddellijk werden
Soldaten van een Regiment Colonial, zoals ze bij het uitbreken van de maatregelen genomen om deze aanval
oorlog ten strijde trokken.
op te vangen. Tevens
werd artilleriesteun
aangevraagd om te voorkomen dat de vijand hoogte 191 zou kunnen bereiken.
Wat hier door de Fransen werd waargenomen was het begin van een Duitse aanval door
het XVIIIe Reservekorps, ter grootte van twee divisies maar op twee flanken aangevuld
met een versterkte infanteriebrigade. Het was een aanval over een front van Main de
Massiges tot aan de rand van de Argonne, acht tot negen kilometer breed, met als doel
het bereiken van het riviertje de Tourbe en het opschuiven van de Duitse linies naar
deze lijn. Oostelijk van Main de Massiges, bij La Justice, was het de 22e Infanteriebrigade
die in de aanval ging, samen met delen van Reserveregiment 80. Een ander deel van
dit regiment voerde tegelijkertijd een charge uit in de richting van het dorp Ville-surTourbe 6.
De brigade stelde zich voor de aanval op bij Cernay-en-Dormois, enkele kilometers
noordelijker. Daar ging ook Feldartillerieregiment 42 in stelling, en zodra deze batterijen
het vuur hadden geopend werd het verblijf in Cernay zeer onaangenaam vanwege het
Franse antwoord. Granaten en schrapnel werden afgevuurd op de klaarstaande infanterie
die daar moest maken dat ze wegkwam om niet voortijdig verliezen op te lopen.
Tegen twee uur ‘s middags begon de aanval, met van elk regiment twee bataillons in
voorste lijn. Op de klassieke manier, in golven met 300 meter tussenafstand gingen de
bataillons voorwaarts, begeleid door hoorngeschal, tamboers en hoerageroep. Meteen
bij het verlaten van Cernay werden de kolonnes onder vuur genomen door de Franse
artillerie. De schoten lagen zeer goed gericht en sloegen gaten in de aanvalsrijen. Ter
hoogte van La Justice en La Chenille moest korte tijd worden haltgehouden omdat de
beschieting te hevig werd. Na deze pauze kon worden opgerukt tot de volgende rug in
het landschap, gemarkeerd als hoogte 150.
Tijdens de aanval werd hoogte 191 continu beschoten door ondersteunende Duitse
artillerie, vanaf de Butte du Mesnil, vanaf La Justice, Cernay-en-Dormois en de omgeving
van de Chausson Ferme. De Franse infanterie op hoogte 191 had volledig zicht op de
gebeurtenissen rechts beneden hen in het laagland. Toen de Duitsers al na een kwartier
na het begin van de aanval binnen het schootsbereik van hun mitrailleurs kwamen, op z’n
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1800 meter, openden zij het vuur. De
1e en 3e mitrailleursecties van het
22e Colonial ondersteunden deze
dag het artillerievuur naar eigen
zeggen het hevigst sinds het begin
van de oorlog; ze hadden een groot
aandeel in het mislukken van deze
Duitse aanval. De Duitse colonnes
verspreidden
zich,
vluchtten
gedeeltelijk naar nabijgelegen
bospercelen, gedeeltelijk naar de
oosthellingen van hoogte 191 en
een nabijgelegen steenfabriek. Op
ongeveer één kilometer ten noorden
van Ville-sur-Tourbe kwam de
Duitse aanval tot stilstand. De Duitsers op de Schwerins-Höhe (H.150), op een iets
troepen overnachtten achter hoogte later tijdstip in de oorlog.
150, in het open veld en in de regen,
opgerold in hun tentzeilen op de doorweekte bodem. Hoogte 150 bleef in Duitse handen,
en dat voor langere tijd; later kreeg deze hoogte de benaming Schwerinshöhe. Ten zuiden
van de hoogte werd nog 200 meter terrein gewonnen en hier groeven de Duitsers zich in,
maar het eigenlijke doel, het riviertje de Tourbe, werd niet gehaald.
Oostelijk van de 22e Infanteriebrigade had Reserveregiment 80 gelijktijdig de aanval
gevoerd tegen het dorp Ville-sur-Tourbe, dat de vorige dag pas door het Franse 7e
Regiment Colonial in bezit was genomen. De Franse stellingen liepen iets ten noorden
van het dorp. Deze linie werd door de Duitsers snel overlopen. Volgend doel was de
rand van het dorp. Hier was de Franse tegenstand echter te sterk. Oostelijk van de weg
Cernay - Ville-sur-Tourbe keerden ‘s avonds de eenheden weer in hun uitgangsposities
terug 7.
De volgende morgen, 16 september, lag bij het aanbreken van de dag sterk artillerievuur
op de nieuwe Duitse stellingen. Vanwege de doorweekte bodem waren er gelukkig
voor hen veel blindgangers. Het links liggende bataillon leed bovendien zeer onder
infanterievuur vanaf hoogte 191. Als gevolg van de gevechten op de vorige dag lag
de Duitse frontlinie oostelijk van de weg Cernay - Ville-sur-Tourbe veel verder terug
dan aan de westelijke kant; de Duitsers hadden daar immers wel enige terreinwinst
geboekt, en aan de andere kant van de weg niet. In de daaropvolgende nachten werd het
daar liggende bataillon stukje bij beetje een paar honderd meter vooruit geschoven om
opnieuw aansluiting te krijgen. Deze nieuw gevormde saillant zou een maand later, in
oktober, worden uitgebreid door de inname van de tegenoverliggende steenfabriek, en
kreeg toen de benaming Briqueteriestellung 8.
Voor de Franse colonialen van het 22e Regiment was 15 september een enerverende
dag geweest: het voerde eerst zelf een aanval uit die vrijwel volledig mislukte en
werd vervolgens bedreigd door een veel groter opgezette Duitse aanval. De verliezen
bij het regiment waren hoog. Het 2e bataillon had drie keer van commandant moeten
wisselen. Commandant Marchal was gedood, en vervangen door de kapiteins Dutreuil
en Raymond, die beiden na elkaar gewond moesten worden afgevoerd. In totaal had het
regiment op deze dag 631 man verloren: gedood, gewond of vermist.
Aan het begin van de avond ontving het regiment de order om één bataillon op hoogte
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191 als bewaking achter te laten en
de twee andere bataillons onder te
brengen in Virginy. De commandant
vreesde echter een nieuwe aanval
van de Duitsers en begon de afmars
pas drie uur later, nadat eerst de
door elkaar geraakte eenheden weer
opnieuw gegroepeerd waren. De
volgende dag werd de hele Brigade
Coloniale afgelost voor een andere9.
Het 8e Regiment Colonial bezette
de twee vingertoppen Annulaire en
Médius, en het 4e Regiment Colonial
ging in stelling op hoogte 191. Op
links was er aansluiting met het 11e
Regiment Infanterie, in het ravijn van
het ruisseau de l’Etang.

De eerste onderkomens.
De organisatie van de sector na 16 september

De afgelopen dagen waren bepalend geweest voor het definitieve tracé waarop de twee
tegenstanders hun stellingen innamen. Van Main de Massiges waren hoogte 191 en
een deel van de twee vingers Annulaire en Médius in Franse handen gekomen. De rest
van het plateau, de Index, de Pouce en de overheersende Mont Têtu bleven Duits. De
Duitsers waren pal ten oosten van Main de Massiges niet verder gekomen dan hoogte
150. Ville-sur-Tourbe en het riviertje bleven Frans. In deze posities groeven de troepen
zich in en bouwden hun verdediging uit.
De Duitsers hadden op Main de Massiges een licht voordeel. Door hun posities hadden
ze zicht in het ravijn dat zuidelijk van de hand liep: het ravijn van het ruisseau de l’Etang.
Het kon niet alleen vanaf de Index en de Pouce, maar ook vanaf de Butte du Mesnil
worden beschoten. Boven op het plateau hadden de Duitsers enkele batterijen op slechts
100 meter van de Franse linie, in goed verborgen opstellingen. De Fransen hadden een
sterk punt met het bezit van hoogte 191, waardoor ze overwicht hadden op lager gelegen
gebied ten oosten.
De twee volgende dagen
verliepen rustig; de voorste
loopgraven werden verder
uitgebouwd.
Reserveregiment 17 kreeg ondersteuning
van een bataillon Landwehr
10
dat de plaats in de voorste loopgraaf overnam. De
aflossing vond plaats onder
bescherming van de duisternis van de nacht, want de
loopgraven waren nog altijd
goed zichtbaar voor Franse
waarnemers. Dagelijks tra-
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den verliezen op als gevolg van vijandelijke artilleriebeschieting. De laatste drie dagen
verloor het regiment 6 doden, 15 zwaargewonden en 22 lichtgewonden, zonder dat er
sprake was geweest van echte gevechtshandelingen. Dagenlange regenbuien en een
gierende storm begeleidden de stellingbouwwerkzaamheden. De verzorging was ook
voor de Duitsers over de hele linie nogal slecht te noemen. De broodverstrekking was
karig, het ontbrak aan aardappelen en groenten. De aanvoer van achteruit was door de
veranderde omstandigheden nog niet op gang gekomen. Van het kale landschap en de
arme dorpjes viel ook niet veel te verwachten. Landwehrregiment 118 verwoordde deze periode als volgt: “Het ontbreken van verzorging was het kenmerk van de terugmars. In
het bijzonder ontbrak het ons aan brood. Vlees was er hoogstens
van een buitgemaakte koe. En wat het veld ons bood, dat waren
vooral bieten.”
De bovenmenselijke inspanningen van de afgelopen tijd,
samen met de slechte verzorging en het vochtige weer
verzwakte de troepen en knaagde aan de gezondheidstoestand. Het was duidelijk dat men nog niet was ingesteld
op een stellingenoorlog. Voor de artillerie kwam daar nog
een schaarste aan munitie bij. Er mocht alleen op duidelijke doelen geschoten worden; verstrooid vuren was verboden.
De Fransen hadden grote moeite om hun posities aan de
zuidkant van Main de Massiges en in het ravijn van het
ruisseau de l’Etang te handhaven vanwege de overheersende positie van de Duitsers. Overdag was vrijwel elke
beweging onmogelijk. Patrouilles konden zich alleen met
de grootste voorzichtigheid verplaatsen. ‘s Nachts werden
vele patrouilles ondernomen om de positie en de sterkte Generaal Mazillier, hier gevan de tegenstander te verkennen. Aflossingen die over- portretteerd tegen het einde
dag plaatsvonden verliepen moeizaam en er vielen ook van zijn carriere.
hier elke dag slachtoffers, ondanks het feit dat de artillerie
aan beide zijden rustig was vanwege het munitiegebrek.
Het ontbreken van naderingsloopgraven en onvolkomenheden van de haastig aangelegde
loopgraven waren de belangrijkste oorzaak van de toevallige slachtoffers die in deze
beginfase van de stellingenoorlog vielen. Het verstrekken van pioniergereedschap en
uitvoering van de werkzaamheden onder toezicht van de genie verbeterde de situatie
iets. Er was geen echte gevechtsactiviteit en de eenheden profiteerden van deze relatieve
kalmte door stellingbouwwerkzaamheden uit te voeren om hun posities te versterken,
maar de meest gevaarlijke werkzaamheden konden toch alleen ‘s nachts worden
uitgevoerd.
Het dorp Massiges waar de reserves waren ondergebracht werd meer en meer
gebombardeerd en moest uiteindelijk worden ontruimd. De manschappen daar
bivakkeerden voorlopig in de loopgraven die daarvoor werden verdiept en voorzien
van nissen.
Van 16 tot 22 september regende het bijna onafgebroken. Onderkomens die bescherming
konden bieden tegen het weer en tegen beschietingen waren er nog nauwelijks. Men
lag in natte holen waarover een paar planken of takken waren gelegd met een tentzeil.
Het verblijf in de loopgraven onder deze omstandigheden miste zijn uitwerking op
de manschappen niet. Vele ziektegevallen waren het gevolg, bij beide partijen. De
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gemiddelde gevechtssterkte van een compagnie aan Duitse zijde bedroeg slechts 70 tot
80 man; dus minder dan de helft. Nog afgezien van de munitieproblemen bij de artillerie
waren de troepen niet op voldoende sterkte om in het offensief te gaan.
De organisatie van het front leidde tot een reductie van de troependichtheid, een
scheiding van troepen in voorste linie en troepen in reserve. Voor het Corps Colonial
betekende dit een indeling in twee divisiesectoren: een westelijke sector van de Ferme
de Beauséjour tot aan de weg Cernay-en-Dormois - Ville-sur-Tourbe, en een oostelijke
sector vanaf deze weg tot aan de rivier de Aisne. De reserves lagen in boerenschuren in
Wargemoulin, Laval, Saint-Jean-sur-Tourbe en Somme-Suippes.
Oostelijk van Massiges organiseerde het 7e Regiment Colonial de sector Ville-surTourbe. Commandant Mazillier installeerde zijn PC in de notariswoning van Ville-surTourbe, op 600 meter afstand van de Duitse linies. Riskant, maar de kelder was solide.
De verbindingen en de verzorging werden op orde gebracht; maar de omstandigheden
waren slecht en deprimerend. Op 24 september schreef Mazillier aan zijn vrouw: “We
hebben 10 verschrikkelijke dagen doorgemaakt. De regen was erger dan de vijand, stomvervelend,
dodelijk vermoeiend. Deze oorlog wordt gesmoord in de modder, het is niet wat men zich er van
had voorgesteld. Schieten, eten, slapen, zijn de dingen die de soldaten bezighouden.”
Het was voor de Fransen nu ook duidelijk geworden dat de Duitsers hier gekomen
waren om te blijven en geen plannen hadden verder terug te trekken. De Fransen zelf
zagen het nog steeds als een tijdelijke onderbreking van het offensief. Van het Franse
hoofdkwartier kwam de opdracht aan de diverse legerleidingen om de posities te
verstevigen in afwachting van de hervatting van het offensief.
20 en 21 september 1914. De inname van de Ferme de Beauséjour.
Voor het front van Main de Massiges verliep de periode van 17 tot 25 september relatief
rustig.
Er werden geen serieuze acties ondernomen. Maar bij de korpsen links en rechts van
Massiges was het anders. Generaal de Langle de Cary van het 4e Leger was vastbesloten
een agressieve houding aan te nemen
ten opzichte van de tegenstander.
Hij liet zijn beide vleugelkorpsen,
het 17e en het 2e Legerkorps 11, op
20 en 21 september aanvallen uitvoeren voor hun front. Deze aanvallen waren gedoemd te mislukken;
er waren onvoldoende middelen
beschikbaar. Er was onvoldoende
artillerie, onvoldoende munitie en
slechts enkele infanteriebataillons
die geïsoleerd van elkaar en zonder
steun opereerden. Het Franse opperbevel was blind voor deze argumenten. Men was er van overtuigd
dat de Duitsers aan het eind van
hun krachten waren, zowel moreel
De gebouwen van de boerderij Beauséjour vernield
als materieel. De Franse troepen
door het oorlogsgeweld. De boerderij gold voor de
die in onmiddellijk contact stonden
oorlog als een modelboederij voor de regio.
met hun vijand deelden het opti-
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misme van hun bevelhebbers niet. Ze konden dagelijks aan den lijve ondervinden dat
de Duitsers bij lange na niet aan het einde van hun krachten waren.
Op de grens tussen 17e Corps en Corps Colonial werd een bescheiden succes behaald met
de inname van de Ferme de Beauséjour. Hieraan werd ook deelgenomen door eenheden
van het Corps Colonial 12. De bedoeling was om de aanval door te zetten naar Maisons
de Champagne, en op die manier aan de westkant om Main de Massiges heen te trekken.
Maar veel verder dan de boerderij Beauséjour kwamen ze niet. Er werd geconstateerd dat
de Duitsers zich in korte tijd zeer stevig hadden ingegraven en verstevigd, op 1500 meter
ten noorden van de boerderij. Dit versterkte punt in de Duitse linies werd vanaf begin
1915 aangeduid met “Fortin de Beauséjour”, en zou nog vele malen en in verschillende
gedaantes in Franse legercommuniqués opduiken.
De Franse aanval op Ferme de Beauséjour had wel enige gevolgen voor Main de
Massiges: tegelijk met deze aanval bestookte de Franse artillerie ook de posities bij
Mont Têtu en Chausson Ferme. Reserve Feldartillerieregiment 15 had zijn wagens en
paarden vrij dicht achter het front opgesteld in een bosje. Ze werden hier echter door
Franse vliegeniers ontdekt en meteen door artillerie onder vuur genomen. 80 paarden
en 10 wagenmenners vonden de dood bij dit incident. Reserveregiment 17, dat intussen
door de toestroom van Ersatz weer een tweede bataillon had kunnen opstellen, werd
gealarmeerd. Beide bataillons namen gevechtsposities in maar konden zonder inzet
weer in dekking terugkeren omdat de Franse aanval niet doorzette.
De daaropvolgende dagen verliepen rustig en werden vooral besteed aan het werken
aan de stellingen. Infanteristen voerden in samenwerking met Pionieren elke nacht
verkenningspatrouilles uit om een beeld te krijgen van de stellingen van de tegenstander.
Op 24 september nam een patrouille van de 8e compagnie van het 17e Reserveregiment
60 Fransen gevangen die zich in de ochtendschemering te ver in het niemandsland
hadden gewaagd. In deze periode van de oorlog was zoiets nog mogelijk vanwege de
afwezigheid van draadhindernissen voor de stellingen.
De Franse aanvallen van 20 en 21 september hadden weinig resultaat gehad. Toch wilde
men het nog een derde keer proberen, eerst op 25 september maar enig uitstel was nodig
vanwege gebrek aan munitie. Daardoor waren de Duitsers hen voor. Zij waren het die
op 26 september in de aanval gingen.
De kapotgeschoten boerderij Beauséjour.
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Het Duitse 4e leger stond na het vertrek van het XVIIIe Legerkorps met zijn drie overgebleven korpsen op
de lijn Souain-Perthes-noord van le Mesnil (VIIIe Legerkorps), de hoogten noordelijk le Mesnil-Massiges
tot aan de weg Cernay-Ville sur Tourbe (VIIIe Reservekorps), oostelijk van deze weg tot aan Binarville
(XVIIIe Reservekorps).
2
RIR 30 blijft eerst in reserve. 1e en 5e compagnie west van hoogte 191 ingezet, op Bergnase I en II. 3e
en 4e compagnie op de hoogte noord van Briquetterie. 6e en 7e compagnie oost daarvan omdat Fransen bij
Ville sur Tourbe aandringen. 16.30 uur komt 22e Infanterie Brigade te hulp met Gr.R.11 en I.R.51
‘s Avonds werden 2e, 3e, 4e en 6e compagnie weggehaald en tussen R.I.R.69 en Gr.R.11 ingezet aan de
oosthelling van hoogte 199. Hier kwamen ook de 1e en 5e komp aan die de twee Bergnasen hadden moeten
opgeven, wegens munitietekort en te sterk artillerievuur.
3
Deze compagnie was de 4e Reservecompagnie van Pionierbataillon 8
4
De artillerie van de 15e Reservedivisie was Reserve-Feldartillerie-Regiment 15
5
De 6e Brigade had als aanvals-as de hoogte 191 - hoogte 199 (Mont Têtu) - Rouvroy, in verbinding op
rechts met de 3e D.I.C. naar de weg Cernay en Dormois, en op links met eenheden van het 17e Corps
richting Maisons de Champagne en Ripont.
6
De 22e Infanteriebrigade was een onderdeel uit het VIe Legerkorps dat in reserve stond bij Grandpré en na
een rustdag getransporteerd zou gaan worden naar een ander frontdeel. Deze versterkte brigade bestond uit :
Infanterie-Regiment 51, Grenadier Regiment 11, Jäger zu Pferde 11 en Feldartillerieregiment 42.
Er was onenigheid over de inzet van het VIe Legerkorps. De O.H.L. wilde dat het VIe Legerkorps
reserve bleef en slechts in uiterste noodzaak ingezet zou worden. Het 4e Leger wilde het VIe Legerkorps
gebruiken bij een aanval van het XVIIIe Reservekorps. Uiteindelijk werd de 21e Infanteriebrigade zonder
toestemming van de O.H.L., ingezet in omgeving Binarville - Vienne le Chateau. De 22e Infanteriebrigade
werd ter ondersteuning naar het VIIIe Reservekorps gezonden bij de Franse aanval op de 15e. Vervolgens
werden deze eenheden gebruikt voor de daaropvolgende Duitse aanval ten oosten van Main de Massiges.
7
Infanterieregiment 51 had bij deze aanval verloren: 15 officieren en 407 manschappen. Het IIIe bataillon
had al zijn officieren verloren.
Na de aanval kwam de aflossing voor de 22e Infanteriebrigade, en kon het VIe Legerkorps alsnog verplaatst
worden naar de omgeving van Reims, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. I.R.51 werd afgelost door
L.I.R.116. De aflossing vond om 19.00 uur ‘s avonds plaats.
8
De hier gevormde saillant werd tot 26 september bezet door R.I.R.80. De steenfabriek werd in oktober
ingenomen door R.I.R.87.
9
De 6e Brigade Colonial, bestaande uit 22e R.I.C. (Marseille) en 24e R.I.C. (Perpignan), werd afgelost door
de 4e Brigade Colonial bestaande uit 8e R.I.C. en 4e R.I.C. (beide uit Toulon).
10
Het 2e bataillon van Landwehr Infanterie Regiment 116
11
Het 4e Leger had op 18 september het 12e Corps afgestaan aan het IXe Leger, en bestond toen nog uit
17e Corps, Corps Colonial en 2e Corps.
12
Bataillons van het 7e Regiment Infanterie, 22e en 33e Regiment Colonial.
1

De Duitse klok loopt één uur voor op de Franse. Alle tijdstippen zijn aangegeven in Franse tijdrekening.
Duitse troepenopstelling bij de aanval op 15 september van Chausson Ferme tot Bois de Ville

VIII.R.K.
2 Komp.
R.I.R.30

R.I.R.17

22.I.Br.
2 Komp.
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Gr.R.11

17 tot 25 september 1914 troepenvolgorde van west naar oost:
16.R.D. 49.L.Br. 15.R.D. 21.R.D. 25.R.D.
VIII.R.K.			
XVIII.R.K. (4e leger)
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I.R.51

XVIII.R.K.
R.I.R.80

R.I.R.81

Hoofdstuk 4
Duitse aanval op 26 september
Bij de Oberste Heeresleitung ontstond op 22 september het plan voor een algemene
aanval over het hele front die de 26e moest gaan plaatsvinden. Het plan behelsde een
aanval in het midden door het 5e, 4e en 3e Leger en in het westen door het 2e, 7e, 1e en
6e Leger, dus omvatte zo ongeveer het gehele westelijke deel van het front. Het zou een
dubbele draaibeweging moeten worden die de Franse en Engelse troepen in het gebied
La Ferté - Soissons - Reims - Chalons in de tang moest nemen. Uit het veld kwamen
berichten dat voor het midden en voor de rechtervleugel van het 4e Leger een levendige
strijd ontwikkeld werd door de Fransen, meer nog dan de dagen ervoor, waardoor men
rekening hield met een op handen zijnde Franse aanval die de eigen aanval in de wielen
zou kunnen rijden. De O.H.L. was echter van mening dat het maar om een misleiding
ging, een versluiering voor troepenverplaatsingen naar het westen en ging door met de
eigen plannen.
Er waren meer tegenwerpingen. De commandant van het 5e Leger had zijn deelname
aan de aanval afgewezen omdat hij voor zijn leger rust bevolen had, als gevolg van
uitputting van de eenheden. Later gaf hij als reden dat naar zijn mening de Franse
stellingen alleen door een systematische beschieting met zware artillerie overwonnen
konden worden, maar dat lijkt argumentatie achteraf.
Ook bij andere commandanten rezen twijfels over de geplande aanval. Alle bezwaren
werden echter weggewuifd door Generaal von Falkenhayn, die op 16 september was
aangetreden als nieuwe opperbevelhebber en hij stond op doorvoering van de aanval.
Van het ambitieuze omsingelingsplan van de 22e bleef in de navolgende dagen door
ontwikkelingen op diverse frontdelen niets over en resulteerde uiteindelijk in een
frontale aanval door alleen het 3e en 4e Leger. Men hoopte dan maar op een zwakke plek
bij de tegenstander. In de woorden van de O.H.L.: “Men hoopt ergens een zwakke plek bij de
vijand te vinden, die immers niet overal even sterk kan zijn”. En men voegde er aan toe dat het
Duitse leger al ontelbare malen had bewezen in het offensief de meerdere te zijn.
Bij het 4e Leger was het plan als volgt: het VIIIe Reservekorps en het VIIIe Legerkorps
moesten zich in de nacht van 25 op 26 september zodanig naar voren werken dat ‘s
morgens vroeg over een lijn noordoostelijk van Massiges - Ferme de Beauséjour noordrand Souain aangevallen kon worden. Het XVIIIe Reservekorps, versterkt met
de 11e Infanteriedivisie, moest deze aanval ondersteunen door langs de rand van de
Argonne op te rukken en daarna naar het westen te draaien, in de richting van de
hoofdaanval, via Ville-sur-Tourbe en Massiges. Tegelijkertijd moest het 3e Leger met
zijn XIXe Legerkorps aan de westkant Souain passeren. Meer precies voor Massiges
betekende dit dat de 15e Reservedivisie zich moest richten op de inname van het gehele
plateau van Ferme de Beauséjour tot hoogte 191.
De nacht van 25 op 26 verliep onrustig en nerveus in de voorste linie, met de
gebruikelijke geweersalvo’s om niets, het Angstschießen. Om vijf uur ‘s morgens, zonder
artillerievoorbereiding, begon de Duitse verrassingsaanval, over een frontlengte van
negen kilometer. Nauwelijks nog iets te onderscheiden in een intense ochtendnevel die
de loopgraven bijna onzichtbaar maakte. In de frontsector links en rechts van Massiges,
ruim genomen van de Butte du Mesnil tot Ville-sur-Tourbe, werd de aanval uitgevoerd
door eenheden van drie divisies: de 16e en 15e Reservedivisie (VIIIe Reservekorps), en
de 21e Reservedivisie (XVIIIe Reservekorps). Hierbinnen werden van west naar oost
drie aanvalsrichtingen onderscheiden: een aanvalsroute van Maisons de Champagne
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Ville sur
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Bois de
Ville
2e RIC

naar Ferme de Beauséjour, een aanval van Mont Têtu en La Justice naar hoogte 191, en
een aanvalsroute naar Ville-sur-Tourbe en het Bois-de-Ville.
De aanval van Maisons de Champagne naar Ferme de Beauséjour.
De twee meest oostelijke regimenten van de 16e en de twee meest westelijke regimenten
van de 15e Reservedivisie streden hier zij aan zij. Hun aanvalsrichtingen waren
respectievelijk Minaucourt, hoogte 167 ten noorden van Wargemoulin, de Ferme de
Beauséjour, hoogte 180 en het ravijn van de Marson-beek. “Een mooi plan in theorie”,
zo werd gezegd, “waaraan helaas de praktische grondslag ontbrak, omdat de voorbereiding
onvoldoende was.”
Niettemin werd aanvankelijk succes geboekt. Reserveregiment 28, met twee compagnieën
in voorste lijn en twee daarachter, bereikte al snel de eerste Franse linie. Twee Franse
bataillons die aan het ontbijt zaten werden verrast en sloegen op de vlucht. Ook de
twee Reserveregimenten 25 en 69, ondersteund door delen van Landwehrregiment
118, slaagden er in om binnen korte tijd de hoogtes voor hun front ten noorden van
Beauséjour in te nemen. De Fransen werden hier slapend verrast en gevangengenomen.
Moeilijker was de situatie bij de tweede loopgraaf. Vanuit een loopgraaf 300 meter ten
zuiden van de Marson-beek werd tegenstand geleverd met geweervuur.
De sector tussen Beauséjour en Massiges werd bezet gehouden door de 6e Brigade
Coloniale. Enkele eenheden uit deze brigade probeerden wanhopig stand te houden,
maar de overmacht aan aanvallers was te groot. Over de hele linie moest men terugtrekken
om de aansluitingen rechts en links niet verloren te laten gaan. Voorposten van het
22e Regiment Colonial1 vertraagden zoveel mogelijk de Duitse opmars om reserves
de gelegenheid te geven naderbij te komen. Ten oosten van de Ferme de Beauséjour
werd de aanval zo enige tijd opgehouden. In man tegen man gevechten klampten kleine
groepjes verdedigers zich vast in stukken loopgraaf, maar de overmacht was te groot.
De Franse voorposten werden overmeesterd en de Duitsers rukten op tot de boerderij
en de calvaire. Na een uur bereikten de aanvallers hoogte 180 en de Promontoire en nog
een half uur later de oude romeinse weg. Franse artillerie schoot in den blinde, zonder
vastgestelde doelen. Er waren stukken die al snel het vuren moesten staken wegens
munitietekort.
Pas op de zuidhellingen van de Marson, één kilometer oost van Le Mesnil, konden de
Duitsers tot staan gebracht worden door delen van het 22e en 24e Regiment Colonial die
hier standhielden. Er werd meteen een bevel voor een tegenaanval gegeven, maar de
eenheden lagen door elkaar, er was geen organisatie en de verbindingen waren nog niet
op orde. Aan een tegenaanval viel op dat moment nog niet te denken.
Het 20e Regiment Infanterie was op het tijdstip van de aanval gealarmeerd in zijn
cantonnementen ten westen van Wargemoulin. Toen ze bij de plaats des onheils
aankwamen zagen ze tot hun grote ontzetting dat al het terrein dat ze op 20 september
zelf hadden gewonnen, nu weer verloren was gegaan. Een verder oprukken van de
Duitsers kon evenwel worden verhinderd, mede doordat de Franse artillerie nu echt in
actie kwam.
Tijdens het oprukken van de Duitse eenheden waren ongewild rechts en links twee
gescheiden gevechten ontstaan. De rechtervleugel won terrein maar moest enige tijd
later door toenemende tegenstand blijven liggen. De aanvalsgroep op de linkerflank
kwam helemaal niet meer vooruit. Doordat de aanval zeer ongelijkmatig verliep, waarbij
eenheden op de ene plaats veel verder vooruit kwamen dan op de andere, en raakten
de meest vooruitgeschoven eenheden onder vuur van de eigen artillerie. De verliezen
aan Duitse zijde liepen op. Tegen tien uur zwakte het Duitse artillerievuur af en dat gaf

39

de Fransen gelegenheid hun gewenste tegenaanval te ondernemen. Reserve 25 en 30
hadden de Marson-beek niet kunnen passeren en waren al teruggedrongen. Nu gingen
ook de troepen op de rechtervleugel terug. Een tweede tegenaanval werd gedaan op
hoogte 180, uitgevoerd door eenheden van verschillende coloniale regimenten die nog
altijd vermengd waren2. Langzaam
werd verloren terrein teruggewonnen
inclusief de Ferme de Beauséjour.
Tegen vijven ‘s middags werd door
de Duitse brigadecommandanten het
bevel gegeven de aanval stop te zetten
en terug te keren. Sommige Duitse
eenheden die de Marson beek waren
overgestoken raakten afgesneden van
hun eigen linies. Ze konden niet op
tijd weg komen en werden gevangen
genomen. Een honderdtal Duitsers
werd gesignaleerd bij de westuitgang
van Massiges; ze hadden enige tijd
de Promontoire bezet gehouden en
probeerden zich nu te verbergen in een
bosje op de noordhelling. Onmiddellijk
brachten de Fransen twee mitrailleurs
in stelling die in reserve stonden aan
Duitse gevangenen worden verzameld en
de rand van Massiges en schoten op
afgevoerd.
iedereen die probeerde weg te vluchten.
De anderen gaven zich over. Er werd
zo een zestigtal gevangenen gemaakt waaronder een bataillonscommandant. Op de
Pomontoire werd het vaandel van het 2e bataillon van Reserveregiment 69 buitgemaakt
door het 24e Regiment Colonial, tijdens een tegenaanval van de 11e en 12e compagnie.
Voor het front van het 8e Regiment Colonial werd nog hevig geschoten; er werden veel
slachtoffers gemaakt onder de groepen aanvallers die probeerden de Franse linies over
te steken. Er werden nog eens veertig Duitsers gevangen genomen. Hoewel de aanval al
in de namiddag was afgeblazen ging de strijd nog de hele nacht door en pas de volgende
morgen hadden de Fransen al hun oude linies terug. Ze begonnen zich te hergroeperen.
De verdediging werd weer op orde gebracht, tekorten aangevuld; compagnieën telden
hun doden.
De aanval bij hoogte 191
In de middelste aanvalszone richtte Reserveregiment 17 zich op hoogte 191, geholpen
door Pionieren van Pionierbataillon 8 en ondersteund door delen van Landwehrregiment
116. Dit Landwehrregiment had tot drie maal toe een ander aanvalsdoel opgedragen
gekregen, tekenend voor de wanordelijke voorbereiding. Ze hadden al bijna alle sectoren
van het slagveld gezien voor ze uiteindelijk aan Reserveregiment 17 werden toegewezen.
Drie compagnieën namen daadwerkelijk aan de aanval deel.
Het eerste bataillon van Reserveregiment 17 ging in de aanval voorop, op enige afstand
gevolgd door het tweede. Een compagnie bleef achter als bescherming voor de artillerie.
Door het komvormige dal, door de Fransen Creux de l’Oreille genoemd, ging het
voorwaarts totdat de beboste en steile noordhelling van hoogte 191 bereikt was. Daar
ontplooiden de bataillons zich, het Ie links, het IIe rechts, en beklommen de hoogte. Het
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Het vaandel van Reserveregiment 69
Op 26 september 1914 werd het vaandel van het 2e bataillon van het Duitse
Reserveregiment 69 veroverd door het 24e Regiment Coloniale. Zo staat het althans
in alle Franse literatuur te lezen en het klinkt zeer heldhaftig. Eigenlijk hebben ze
het vaandel slechts gevonden. Het lag in een loopgraaf in de buurt van de gewonde
vaandeldrager.
Voor de Fransen zijn de vaandels gedurende de hele oorlog een belangrijk relikwie
gebleven. Onderscheidingstekens werden op vaandels aangebracht op momenten
waarop de Duitse vaandels al lang waren teruggestuurd naar Duitsland en ergens
waren opgeslagen. Het 24e Regiment Coloniale, dat zorgde voor het briljante
wapenfeit op 26 september, werd overladen met de grootste eer door het commando
van het 4e Leger. Op 22 october werd het kruis van het Legion d’Honneur op het
regimentsvaandel gespeld door generaal de Lange de Cary persoonlijk, in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van alle regimenten van het legerkorps. Het Franse leger
heeft tijdens de oorlog 13 Duitse regiments- of bataillonsvaandels bemachtigd, allen
in september en oktober 1914. Daarna was het voorbij met de vaandels.
Het verhaal van het vaandel van het R.I.R.69 verteld in 1933 door generaal Jannot
(commandant 24e Regiment Colonial):
“ Tijdens de Duitse aanval op de 26e werden de Franse compagnieën in het ravin
de Marson en op hoogte 180 overlopen door de Duitsers. De regimentscommandant
beval de twee reservecompagnieën en een compagnie van het 3e bataillon een
tegenaanval uit te voeren om de Duitsers te verdrijven. Deze groep onder bevel van
bataillonscommandant La Gletais moest tegen elke prijs hoogte 180 en het Calvaire
de Beauséjour weer in bezit zien te krijgen. Commandant La Gletais gaf drie secties
van de 12e compagnie en een sectie van de 11e compagnie order een loopgraaf op
hoogte 180 aan te vallen. Toen het vuren staakte werden de Duitse bezetters gevangen
genomen, ontwapend en naar Minaucourt gebracht. Bij inspectie van de loopgraaf
door adjudant Canal, sergeant Ducombs en de soldaten Casez, Dencausse en Bertrand
werd het vaandel gevonden van het 2e bataillon van Reserveregiment 69, verborgen
onder stro. Het werd daar verborgen gehouden door de gewonde vaandeldrager, sergent
Liesa. Vaandel en drager werden beide meegenomen naar commandant Jannot.
Commandant
La Gletais werd
officier van het
Legion d’Honneur
en de andere
onderofficieren en
soldaten ontvingen
de medaille
militaire.”
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was de aanvallers bevolen om geluidloos, zonder schieten en zonder hoerageroep op
de tegenstander af te gaan en zo onder dekking van de duisternis voor een verrassing
te zorgen. De eerste loopgraafstukken werden zo bereikt, maar het Franse 4e Regiment
Colonial dat achter de hoogte verscholen lag raakte toch gealarmeerd en ze ontvingen de
aanvallers met hun geweer- en mitrailleurvuur. Vervolgens trad ook de Franse artillerie
in werking waardoor verder oprukken onmogelijk werd. De Duitse compagnieën lagen
verstrooid over de hoogte, zonder dekking, op 50 meter van hun vijand. Spoedig traden
zware verliezen op. Toen vanuit Massiges Franse versterkingen naderden en bovendien
de munitievoorraad slonk moesten ze zich terugtrekken. De Pionieren en delen van het IIe
bataillon bleven nog de hele dag op de hoogte liggen, maar waren uiteindelijk eveneens
gedwongen om met gebruikmaking van de duisternis naar hun uitgangsposities terug
te keren. Een gloedvolle tegenaanval door een bataillon van het 4e Regiment Colonial,
versterkt met een compagnie van het 8e Colonial, zorgde er uiteindelijk voor dat hoogte
191 weer geheel in Franse handen kwam.
De verliezen bij deze aanval waren voor het Reserveregiment 17 buitengewoon hoog: 46
doden, 84 zwaargewonden, 80 lichtgewonden, 100 gevangenen en 267 vermisten.
De aanval in de richting van de Tourbe
De troepen van Reserveregiment 80 waren na alle inspanningen van de laatste tijd en de
slechte omstandigheden, volledig uitgeput en helemaal niet tot een offensieve actie in
staat. Ook bij de diverse staven werd er geen geheim van gemaakt dat men niet in een
gunstige afloop geloofde. Daarbij kwam nog dat de artillerie niet over voldoende munitie
beschikte, en niet in voldoende mate aanwezig was. Het zou een van de bloedigste
gevechtsdagen worden in de sector.
Op 25 september ‘s nachts werden de details voor de aanval bekendgemaakt aan de
bataillonscommandanten. Bij Reserveregiment 80 werd de voorbereidingstijd van
slechts enkele uren als veel te kort ervaren. Het was niet mogelijk om op tijd alle
compagniescommandanten te bereiken met als gevolg dat hier de aanval pas twee uur
later, om zeven uur begon. Het IIe bataillon richtte zich op de Briqueterie en moest
proberen de Tourbe te bereiken. Het IIIe bataillon aangevuld met een compagnie
van Reserveregiment 88, bestormde de stellingen op de oostelijke helling van hoogte
191, in aansluiting op de aanval door
Reserveregiment 17.
Er ontstonden meer problemen bij de
Reserve 80-ers. De aanval van de beide
bataillons vond plaats in verschillende
richtingen, de ene vrijwel westelijk,
de andere vrijwel zuidelijk, waardoor
gedurende de aanval de afstand
tussen beide eenheden steeds groter
werd. Tot overmaat van ramp was het
bevel tot de aanval niet aangekomen
bij de 11e compagnie, die dus in zijn
stellingen achterbleef. Dit was nog
wel de compagnie met de grootste
gevechtssterkte.
Tijdens de aanval werd Reserveregiment
Ville-sur-Tourbe. Vernielingen in het eerste jaar
80 ten noorden van de weg van Ville-survan de oorlog.
Tourbe naar Massiges beschoten door
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eigen te kort schietende artillerie. Het IIe bataillon had de Briqueterie reeds ingenomen
maar moest hierdoor terug en werd bovendien verjaagd door vijandelijk flankerend
vuur vanaf hoogte 191. Alle eenheden keerden terug naar hun uitgangsstellingen en er
werd die dag geen enkel resultaat behaald.
Talrijke lichtgewonden die tussen de stellingen waren blijven liggen, wachtten de
duisternis af om terug te keren naar de eigen linies. In de nacht werden zoveel mogelijk
zwaargewonden teruggehaald en naar de gewondenverzorgingsplaats in Cernay
gebracht. Maar degenen die vlak voor de Franse linies waren blijven liggen konden
niet worden geborgen. Sommigen hebben drie of vier nachten geleden. Unterarzt Dr.
Bachem heeft de dappere daad verricht met een aantal verzorgers en een rodekruisvlag
het niemandsland in te gaan om de laatste zwaargewonden te redden. De meesten waren
toen al gestorven. Illustratief is een dagboekfragment van Wehrmann Etz, 8e compagnie
Reserveregiment 80:
“Nadat de aanval van 26 september mislukt was, probeerden de overlevenden in de Duitse
stelling terug te keren. Ook ik was een van hen. Ik was ongeveer 20 meter van de Franse loopgraaf
verwijderd. Toen ik enkele meters teruggekropen was, trof mij een afgeketste kogel in mijn dijbeen.
Om niet dood te bloeden bond ik het been boven de wond meteen af en bleef toen liggen. Ik hoopte
vol vertrouwen dat mijn kameraden mij in de komende nacht zouden komen halen.
De dag ging voorbij. Het werd nacht, de maan kwam op achter hoogte 191 en verlichtte de hele
omgeving in een zwak schijnsel. Om mij heen hoorde ik kreunende uitroepen; “Sanitäter!,
Sanitäter!” Duitsers verschijnen met brancards - ze naderen mij, ik wil juichend opstaan van
vreugde over de naderende redding. Maar de Franse mitrailleurs bestrijken het terrein tussen
de beide stellingen. De brancardiers verdwijnen. Ik ben de wanhoop nabij. De pijn doet mij bijna
buiten bewustzijn raken. De kou kruipt in mijn ledematen.
Het wordt ochtend. “Zal ik vandaag opgehaald worden?” vraag ik mij angstig af. De dag gaat
voorbij, er gebeurt niets, de nacht breekt aan. Weer doen de Franse mitrailleurs van zich spreken.
Het kreunen van de zwaargewonden wordt zwakker en zwakker. Niemand komt ons halen. Alles
wat in het maanlicht zichtbaar is wordt door de Fransen onder vuur genomen.
(...)
Toen kwam de 29e september, de dag van mijn redding. Ik lag er uiteindelijk hopeloos bij. Plotseling
werd ik opgeschrikt: Feldunterarzt Dr. Bachem, Sanitätsunteroffizier Krauß, Krankenträger
Hartmann en Rohn en een kameraad wiens naam ik vergeten ben, stonden bij mij. Eén van hen
hield een rode kruis vlag omhoog. Voorzichtig hebben ze mij op een provisorische baar gelegd en
me teruggedragen. Nog vijf andere zwaargewonden hebben ze op het laatste ogenblik nog gered.
Ik zal deze mannen, die moedig en echt kameraadschappelijk waren, eeuwig dankbaar zijn.”
Zoals in sommige kringen al verwacht werd was de aanval in de sector Beauséjour
- Massiges – Ville-sur-Tourbe een mislukking geworden. In het westen waren
Reserveregimenten 69 en 25 verdreven uit de sector Beauséjour en hoogte 180,
Reserveregiment 17 moest terug van hoogte 191, Reserveregiment 80 bereikte zijn
doelen niet en moest terug in zijn uitgangsstellingen. Alleen nog een regimentssector
oostelijker, bij Reserveregiment 81, was succes te melden. Het Bois-de-Ville werd door
dit regiment veroverd en daarbij werden 200 gevangenen gemaakt. Dit bosgebied ten
noordoosten van Ville-sur-Tourbe bleef in Duitse handen. Aan deze situatie veranderde
tot in 1918 niets meer. Het was een gevoelig verlies voor de Fransen omdat Ville-surTourbe flankerend bestreken kon worden vanuit de bosrand van het Bois-de-Ville.
De algemene conclusie was dat de Franse aanvallen op 21 en 22 september, en de Duitse
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aanval op 26 september, de situatie op dit
deel van het front niet wezenlijk veranderd
hadden. De tegenstanders hielden elkaar
in evenwicht en geen van de partijen was
in staat de ander te overmeesteren. Morele
winst was er misschien voor de Duitsers,
omdat ze stand hielden op Franse bodem
en de Franse druk konden weerstaan.
Door de bloedige strijd op 26 september
waren de troepen van het Duitse 4e
Leger volledig uitgeput. Er waren grote
verliezen geleden en de eenheden lagen
door elkaar. De reden voor het mislukken
van de aanval werd gezocht in het
ontbreken van voldoende artilleriesteun,
niet in het falen van manschappen en
Na de inname installeerden de Duitsers zich
commandanten. Volgens de commandant
defintief in het Bois de Ville. Het was het enige
van het VIIIe Legerkorps was het ook
resultaat van de aanvallen op 26 september.
met de dapperste troepen niet mogelijk
geweest om over een frontbreedte van 9
kilometer aan te vallen tegen een vijand die zich sinds tien dagen aan het ingraven was.
De Oberste Heeresleitung beval voor de 27e de voortzetting van de aanval, maar hieraan
viel door de toestand waarin de troepen verkeerden niet te denken. De stellingenoorlog
werd steeds meer een feit. Er was een evenwicht in de wederzijdse krachtsverhoudingen
ontstaan waar niet snel verandering in zou komen.
De twee legerkorpsen van het Duitse 4e Leger hadden bij de gevechten op 26 september
zo geleden dat ze niet meer tot voortzetting van de aanval in staat waren. Ze beperkten
zich tot het bezet houden van hun sector. Op 9 oktober werd het 4e Leger in zijn huidige
samenstelling ontbonden en werden de twee overgebleven korpsen aan het 3e Leger
toegevoegd. Het XVIIIe Reservekorps dat al eerder aan het 5e Leger ter beschikking was
gesteld, verbleef voortaan definitief bij dit leger. Hierdoor kwam de grens tussen het
3e en 5e Leger precies in het hart van Main de Massiges te liggen, over de hals van de
Kanonenberg. Een nogal ongelukkige plaats voor een scheidslijn in het commando zoals
later zou blijken tijdens het Franse herfstoffensief in 1915.
De 26e september markeert ook het moment waarop de beweging aan het front definitief
ten einde was. Vanaf nu was er geen hoop meer dat een van de legers de ander kon
terugdringen. De echte stellingenoorlog was een feit en beide partijen begonnen met het
fortificeren van hun stellingen. Op 1 oktober werd voor het front van het 22e Regiment
Colonial de eerste rol prikkeldraad uitgerold.

De 5e en 6e compagnie van het 22e Regiment Colonial
Tegenaanvallen werden uitgevoerd door het 24e Regiment Colonial en het 2e bataillon van het 8e Regiment
Colonial. Een bataillon van het 2e Regiment Colonial, dat toevallig in de buurt was omdat het was
uitgeleend om loopgraven te maken bij Minaucourt, werd ook ingezet bij de tegenaanval. Het raakte in de
strijd vermengd met troepen van het 24e en deed mee met de bevrijding van hoogte 180.
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Hoofdstuk 5
De organisatie van de sector in het laatste kwartaal van 1914
De laatste maanden van het jaar werden door de twee strijdende partijen gebruikt voor
het organiseren van hun front. Maar ze deden dit niet op dezelfde manier. De Duitsers
maakten een defensie voor langere termijn, waarbij de werkzaamheden deel uitmaakten
van een totaalplan en elkaar aanvulden. De Fransen zagen de stabilisatie van het front als
iets tijdelijks. Ze hoopten op een snelle hervatting van het offensief; het was een kwestie
van wachten tot er voldoende middelen beschikbaar zouden komen om dit te realiseren,
dit gold vooral voor artillerie en munitie. De Franse soldaten konden na de inspanningen
van de voorbije periode niet veel enthousiasme opbrengen voor het werken in de grond.
Ook bij het kader ontbrak de juiste instelling. Men verborg de opvatting niet dat de
constructie van loopgraven ten koste ging van de offensieve gedachte bij de eenheden.
Het werd minderwaardig gevonden en ging hand in hand met een zekere minachting
voor het vuur van de vijand. Generaal Caudrelier, commandant van de 6e Brigade
Coloniale, was zo iemand. Bij een bezoek aan een uitkijkpost op 30 november werd hij
getroffen door een kogel tussen zijn ogen. Een Colonial van het 22e zei over hem: “Hij was
een goede commandant, maar hij liet zich te veel zien”. Het Franse leger was niet voorbereid
op een oorlog die uitging van fortificatie van het terrein. Het ontbrak niet alleen aan
motivatie maar ook aan kennis; het behoorde niet tot de scholingsonderwerpen van voor
de oorlog. De veldversterkingen die de Fransen aanbrachten aan het begin van de oorlog
waren ongeschikt voor de moderne oorlogvoering. Er werden inderhaast brochures
gedrukt en verspreid met richtlijnen voor het maken van abri’s en loopgraven. Met het
verstrijken van de tijd verbaast men zich over de naïviteit die er uit spreekt, hoewel ze
wel in een behoefte voorzagen en hun doel zeker bereikten.
De eerste Franse stellingen voor Main de Massiges vertoonden geen enkele samenhang.
Ze hielden geen rekening met flankerend vuur, er werd weinig aandacht besteed aan
communicatie tussen delen van stellingen en er werd geen gebruik gemaakt van de topografie van het terrein. Pas later
werd hierin enige orde geschapen,
toen al veel krachten verspild waren aan onnodige werkzaamheden.
Lieutnant-Colonel Charbonneau
(7e Regiment Colonial bij Villesur-Tourbe) noteerde op 16 oktober in zijn dagboek:
“De genie heeft vannacht loopgraven
gegraven, maar zonder voorafgaande
verkenning. Het zal noodzakelijk zijn
om nieuwe loopgraven te graven om
geen dode hoeken te krijgen.”
Zelfs na twee maanden oorlogvoering waren er nog niet genoeg
naderingsloopgraven, was er nog
steeds geen doorlopende frontlijn
maar stukken op zichzelf staande Er ontstonden onderkomens die opgebouwd waren uit
loopgraaf. De overheersende ge- kruislings gestapelde boomstammen
dachte was dat de loopgraven in
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eerste instantie een middel waren om een obstakel te vormen bij een offensief. De eerste
loopgraven boden weinig tot geen bescherming aan de soldaten. Ze leefden in de modder, blootgesteld aan weer en wind. De bijnaam “l’homme de boue” die in deze tijd ontstond voor de soldaat in de Champagne, zegt alles over de omstandigheden. Dagelijkse
verliezen voor een regiment bedroegen enkele tientallen, zelfs wanneer er geen sprake
was van gevechten.
Hoewel er ook aan Duitse zijde een groot tekort was aan Pionieren en er werktroepen uit
de infanterie aan werden toegewezen, zorgden ze voor goed georganiseerde stellingen.
Bij de Fransen was de inzet van de genie te zeer versnipperd om tot veel nut te zijn.
Er werd geen gebruik gemaakt van hun gespecialiseerde kennis en gespecialiseerde
werkzaamheden zoals de afwatering van volgelopen loopgraven, of het maken van
vlechtwerk voor de loopgraafwanden, moest gedaan worden door gewone infanteristen
die er geen verstand van hadden en ook niet beschikten over het juiste gereedschap.
De sector van de Ferme de Beauséjour tot aan de Aisne werd bezet door het Corps Colonial,
waarvan de eenheden bij Massiges zich hadden vastgezet op hoogte 191 en de beide
westelijk daarvan liggende “vingers”, de Annulaire en de Médius. Men had zich naar
voren gewerkt tot aan de iets noordelijker gelegen bosjes, en over de noordhelling van
de hoogte ontstond een voorpostenstelling, Vanaf hoogte 191 liep de Franse linie omlaag
naar het oosten, naar Ville-sur-Tourbe. De Duitse stellingen die hier in de laagvlakte
tegenover lagen konden volledig worden ingezien en ingeschoten, wat op 26 september
de voornaamste reden was geweest voor het mislukken van de Duitse aanval op deze
plaats. Voor de Duitsers had het mislukken van deze aanval aangetoond dat hoogte 191
niet alleen van groot strategisch belang was, maar
ook dat de hoogte nooit vanuit hun huidige stelling
zou kunnen worden ingenomen. De afstand van 500
tot 800 meter was te groot. Het was noodzakelijk
om een vertrekloopgraaf dichter bij de vijand te
hebben. Hier werd in oktober mee begonnen, onder
de bezielende leiding van bataillonscommandant
Oberleutnant d.R. Steindorff. Het IIe bataillon van
Reserveregiment 80 groef in meerdere nachten een
nieuwe stelling die later nog naar rechts en links
werd uitgebreid.
In de nacht van 4 op 5 oktober nam een ander regiment van de 21e Reservedivisie (Reserveregiment.87) de Briqueterie in, een steenfabriek die tussen hoogte 191 en de weg van Cernay-en-Dormois
naar Ville-sur-Tourbe lag. Dit frontdeel kreeg de
benaming Briqueterie-Stellung en zorgde voor een
steeds groter wordende saillant in de frontlijn.
Door al deze activiteiten bij de 21e Reservedivisie
werd het noodzakelijk dat ook de 15e Reservedivisie zijn loopgraven iets vooruitschoof om aansluiting te houden. De beide op het plateau liggende
regimenten van deze divisie, Reserveregimenten 17
en 30, groeven zich verder naar voren tot op één
kilometer zuidoostelijk van hoogte 191 en de beide
Bergnasen, tot aan de steile helling, die noordelijk
Werken aan de loopgraven
van de hoogte omlaag liep tot aan het bosje. Daar
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werden loopgraven aangelegd en vanuit de voorste loopgraaf werden sappen naar voren gegraven.
Tussen de Reserveregimenten 80 en 17 ontbrak een goede aansluiting. Een compagnie
van Reserveregiment 80 werd hiertussen geplaatst en bouwde onderkomens in het
bosje ten noorden van hoogte 191, dat de benaming Bothe-Wäldchen kreeg, vernoemd
naar de nieuwe bataillonscommandant van het IIe bataillon, Major Bothe. Een complete
compagnie vond op den duur woonruimte in dit bosje.
Bij Reserveregiment 80 in het laagland stond de stellingbouw voor bijzondere problemen.
Onderaan de hellingen van hoogte 191 en de andere oostelijke uitlopers van het plateau
van Massiges liepen de loopgraven bij regenachtig weer vol water. Ook werd tijdens
het graven meermalen een bron aangesneden. Het laagland maakte deel uit van het
stroomgebied van rivieren de Tourbe en de Aisne en een aantal beken die in deze rivieren
uitmondden. Deze ongunstige terreinomstandigheden waren een extra reden om met
sappen naar hoogte 191 toe te graven en zo een hoger gelegen positie te bemachtigen.
Westelijk van Massiges lag Reserveregiment 28. Het regiment had als
bijzondere opdracht dat indien een
Duitse operatie op Main de Massiges succesvol zou zijn, het regiment zo snel mogelijk zou moeten
doorstoten tot aan de noordoever
van de Marson-beek, om zo een aansluitende frontlinie te behouden. Als
voorbereiding hierop besloot Hauptmann Stobbe, de commandant van
het Ie bataillon, eind oktober, om in
de richting van Ferme de Beauséjour sappen te gaan graven. Tijdlang
stond hiervoor een groep van de 2e
Reservecompagnie van Pionierbataillon 8 ter beschikking, die met hun
gespecialiseerde kennis dit werk organiseerden. Behalve het plan Stobbe
werd daarachter een doorlopende
loopgraaf gerealiseerd met aanvoerwegen, en aansluitingen gemaakt
met de buurregimenten Reserve 25
en Reserve 68. De werkzaamheden
in de natte, glibberige krijtbodem
waren heel zwaar en stelden eisen
aan de manschappen waarvan ze van
tevoren geen idee hadden gehad. De
stellingen werden steeds verder uitgebouwd en met behulp van Pionieren werden nu ook draadhindernissen aangelegd, die eerst bestonden
uit enkele draden waar blikjes aan
gehangen werden als alarmbelletjes,
later uitgebreid werden naar netwer-

Boven: Stellingbouw in de Briqueterie-Stellung
Onder: Stellingbouw op hoogte 150
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ken van 10 tot 20 meter breed, die zorgden voor een grotere zekerheid tegen vijandelijke
overvallen. Een zwakke plek in de Duitse verdediging, eveneens aan de westkant van
Massiges, was het ravijn tussen Reserveregiment 30 en het rechts aansluitende Reserveregiment 69. Dit ravijn van het ruisseau de l’Etang werd in de nacht van 27 op 28 oktober
met een draadhindernis versperd, zodat doorgang van Franse patrouilles onmogelijk
werd.
Van de troepen die zich in stelling bevonden was maar een klein deel daadwerkelijk
aanwezig in de voorste loopgraaf. De meerderheid bevond zich in een parallel daaraan
lopende loopgraaf met zogenaamde dekkingen. Schuilplaatsen die in de begintijd
uitsluitend wat beschutting boden tegen het weer, maar niet tegen vijandelijk vuur.
Georg Hopmann, soldaat bij Reserveregiment 68 1, beschrijft in zijn brieven naar huis
zijn verblijf in de stellingen ergens tussen Main de Massiges en Butte du Mesnil:
“Achter de loopgraven zijn zogenaamde dekkingen, dat wil zeggen verblijfsruimtes voor
manschappen die niet op wacht staan, vooral bij slecht weer en ‘s nachts zeer aangenaam. Wij
bevonden ons in zo’n loopgraaf. Ons gat had nog geen daarbijbehorende dekking. Wij spanden
daarom aan beide kanten van het gat tentdoek over de loopgraaf, legden er stro onder om zo
een legerstede voor de nacht te hebben. Maar het was bitter koud, heldere hemel, een prachtige
sterrenhemel. Ik moest van 12 tot 2 en van 6 tot 8 wachtlopen. In de tussentijd probeerde ik te
slapen. Maar van de kou kon ik het niet lang uithouden, hoewel we de eerste keer met z’n vieren
dicht tegen elkaar aan lagen.”
De Fransen gingen nagenoeg hetzelfde te werk. Als niets anders voorhanden was
werden de geweren dwars over de loopgraaf gelegd met daaroverheen een tentdoek.
Het werk aan de voorste loopgraven vond ‘s nachts plaats. Beide partijen voerden
nachtelijke artilleriebeschietingen uit om de wederzijdse stellingbouw te verstoren. Ook
vonden vaak hevige schotenwisselingen met geweervuur door de infanterie plaats, die
meestal het gevolg waren van de nervositeit van één of andere wachtpost, maar bij de
Fransen ook voortvloeiden uit een divisiebevel. Het Franse opperbevel had namelijk
verplicht gesteld dat de vijand moest worden beziggehouden. De troepen in voorste lijn
waren er niet blij mee want elke artillerie- of geweerbeschieting leidde onmiddellijk tot
reacties van de vijand. Aan de andere kant wilde men ook niet dat de vijand ongestoord
zijn gang kon gaan bij het werken aan zijn stellingen. Bij beide tegenstanders heerste in
deze periode een munitiecrisis. Vanaf 15 oktober kwam aan Franse kant het bevel om
artilleriemunitie te sparen en aan de infanterie de opdracht om de taak van de artillerie
over te nemen door de vijand van tijd tot tijd te bestoken met geweersalvo’s. In de praktijk
werd deze order bij de diverse eenheden op zeer verschillende wijzen geïnterpreteerd.
Per telefoon moest aan de divisiecommandant een aantal keren per dag gemeld worden
hoeveel salvo’s er waren afgevuurd. ‘s Morgens, ‘s middags, ‘s avonds en ‘s nachts. Bij

Pionier-Lager bij Ripont. Opslag van bouwmaterialen.

48

sommige eenheden vond men het onzin en werden de
cijfers “afgerond”, bij anderen werd het wat al te serieus
genomen en telde men wel 85 salvo’s per dag of nacht.
Het leven achter de linies
Tegelijk met het bouwen aan een verdediging was
het ook noodzakelijk te denken aan het welzijn van de
soldaten. Na het ontstaan van de stellingenoorlog en na
het weer op sterkte brengen van de eenheden met nieuwe
manschappen uit de depots, werd snel een systeem van
aflossingen ingevoerd waardoor de mensen niet steeds
in de eerste linie hoefden te zijn en niet continu aan alle
gevaren en ontberingen hoefden bloot te staan. Zowel
bij Fransen als bij Duitsers hadden de commandanten
van de eenheden grote vrijheid bij de invulling van een
aflossingsmethode.
Bij de Franse 2e Division Coloniale rouleerden de diverse
bataillons en bleven de staven op hun plaats. Bij de 3e
Division Coloniale wisselden complete regimenten elkaar
af binnen een brigade. Deze twee systemen bleven naast Georg Hopmann, Reserveelkaar bestaan met elk hun voor- en nadelen.
Infanterie-Regiment 68 bij
Ook de duur van de periode in voorste linie varieerde.
Ripont
Bij de 2e Division Coloniale bleef men 6, 8 of 10 dagen in
voorste lijn, afhankelijk van de omstandigheden. Bij de
3e Division Coloniale bleef elk regiment 3 of 4 dagen in
voorste lijn en ging dan naar achteren. Dit laatste had als
nadeel dat er weinig tijd overbleef in de campementen want een aflossing nam al gauw
een hele nacht in beslag. Bij de 3e Brigade bijvoorbeeld losten 7e Regiment Colonial
en 3e Regiment Colonial elkaar af. Het afgeloste regiment ging voor vier dagen naar
Maffrécourt, waar de tijd werd verdeeld tussen instructie en het ‘s nachts werken aan
verbindingsloopgraven.
Ook bij de Duitsers bestonden meerdere aflossingssystemen naast elkaar. Veelal rouleerde
men binnen een regiment, dus met kleinere eenheden tegelijk. Een regimentssector werd
verdeeld in bataillonssectoren. Twee sectoren waarin met drie bataillons werd gerouleerd,
(waarbij moet worden opgemerkt dat in de beginperiode in de sector Massiges nog
veel regimenten voorkwamen met slechts twee bataillons) of drie sectoren waarbij elk
bataillon zijn eigen sector had waarbinnen met compagnieën werd afgewisseld. Ook hier
verschilde het aantal dagen in rust en in lijn sterk, afhankelijk van de gevechtsactiviteit
en was er onderscheid tussen troepen in reserve en troepen in rust.
Bij Reserveregiment 17 op Main de Massiges bezetten steeds twee compagnieën van
elk bataillon de voorste linie, de rest verbleef als reserve in het Lager. Elke drie dagen
werden de compagnieën afgelost. Van Reserveregiment 80 daarentegen lagen twee
bataillons in de sector, waarvan een aantal compagnieën in voorste lijn en een aantal in
reserve, en het derde bataillon was in rust in Cernay, later in Autry en Bouconville. Bij
sommige systemen keerden de troepen steeds terug in hetzelfde loopgraafdeel wat wel
van invloed was op de betrokkenheid van de mannen met hun eigen stukje front.
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Het vervolg van de oorlog liet zien dat er vele varianten mogelijk waren om aflossingen
te regelen, maar langzamerhand werd het standaard om uit te gaan van een driedeling:
troepen in voorste linie, troepen in reserve niet ver daarachter en troepen in rust. De
troepen in rust verbleven dan aanvankelijk in één van de kleine plaatsjes direct achter
het front. Dit betekende een onderbrenging van duizenden manschappen in een plaatsje
dat normaal slechts enkele honderden inwoners telde. Men kan zich voorstellen dat het
leven tijdens de periode in reserve niet zo veel verschilde van het leven in de loopgraven
zelf. De dorpjes waren over het algemeen agrarische gemeenschappen met grote schuren
waar grote groepen soldaten dicht opeengepakt zaten.
Vaak lagen de plaatsjes nog binnen het schootsbereik van de vijandelijke artillerie, zodat
na verloop van tijd van de huizen niet veel meer over was en men zijn toevlucht moest
zoeken op steeds grotere afstand, met alle nadelen van dien, zoals grote verplaatsingen en
dientengevolge een langere tijd voor gealarmeerde troepen op de plaats van bestemming
aankwamen. De Fransen in de sector Massiges verbleven vooral in Courtemont, Hans,
Maffrécourt en Dommartin-sous-Hans. Als aanvulling op de dorpjes creëerde men
kampen, in plooien van het terrein tussen de Tourbe en de Bionne, op zuidhellingen
van de ravijnen. Aan die kampen werd door de Fransen in het begin geen enkele vorm
van comfort gegeven, zoals dat bij de Duitsers wel het geval was. Franse kampen waren
modderpoelen, waar soldaten “vrijwillige gevangenen waren in hun onderkomens gedurende
de hele periode van rust”.
Aan Duitse zijde kende men het probleem van de schaarse onderdakmogelijkheden
natuurlijk ook, maar loste men het anders op, ook weer als gevolg van het verschil

Het Duitse Lager Schwarzen Berg achter de bergrug die later Kanonenberg genoemd zou worden.
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Bouw van barakken in één van de vele Lagers achter het front.

in opvatting dat verblijf hier voor langere tijd was. In deze regio, maar in feite van
toepassing op het grootste deel van de Champagne, was het aantal dorpjes niet dik
gezaaid en bovendien armoedig en klein. Dit gold voor de Duitsers misschien nog
in sterkere mate dan voor de Fransen. De Duitsers gingen snel over tot het inrichten
van vele barakkenkampen, Lagers, met alle nodige voorzieningen zoals keukens,
wasplaatsen, werkplaatsen, soldatentehuizen, mogelijkheden tot ontspanning, enz. In
Rouvroy bijvoorbeeld had men door aanleg van een bron de mogelijkheid om te baden.
Juist in deze sector zijn er door het gebrek aan andere mogelijkheden enorm veel Lagers
ontstaan, in alle ravijnen en bosstroken die maar in aanmerking kwamen.
Tegelijk met de verschuiving van verblijfplaatsen verder in het achterland, groeide ook
de noodzaak om reserves juist dichter bij het front te positioneren, om de tijd die voor
hun inzet nodig was te bekorten.
Voor deze directe reserve voor de frontlijnbezetting ging men over tot het aanleggen
van ondergrondse schuilplaatsen. Later werd dit technisch vervolmaakt. Naarmate de
oorlog langer duurde richtte men deze verblijven leefbaarder in, met tafels en stoelen,
met slaapbritsen en huisraad uit de leegstaande dorpjes. Er ontstond een huiselijk
gevoel. Dergelijke Lagers ontstonden bijvoorbeeld achter de Kanonenberg. Toen de
Fransen begonnen met regelmatige beschietingen van Cernay-en-Dormois en het dorp
ongeschikt werd als verblijfplaats, verhuisden veel eenheden naar het Lager op de
noordhelling van de Kanonenberg. De regimentsstaf van Reserveregiment 80 had eerst
een Gefechtsstand op La Justice, maar verplaatste op 27 oktober naar de Kanonenberg.
Tevens kwamen daar onderkomens voor telegrafisten, de regimentsadministratie en de
ordonnansen. Reserveregiment 17 maakte ook gebruik van Lagers ten noorden van de
Kanonenberg en bij de Ferme Chausson maar richtte tevens een Lager voor reserves
in op de steile helling van de Cote des Abeilles. Hier werden terrasvormig hutten
gebouwd, met materiaal dat uit het kapotgeschoten Cernay afkomstig was. Troepen
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van Reserveregiment 80 die aanvankelijk in Cernay waren ondergebracht verhuisden
ook naar het verder weg gelegen Autry en Bouconville. Ook de divisiestaf van de 21e
Reservedivisie ging naar Bouconville.
Bij Ripont werden eveneens in de hellingen van de vele ravijnen verblijfplaatsen gegraven.
Georg Hopmann, Reserveregiment 68, beschrijft zijn bezoek aan een onderkomen waar
duidelijk wordt dat men het zich zo comfortabel mogelijk probeerde te maken.
“23-11-1914 - Het keukenpersoneel huist in kleine ondergrondse holen, die in de helling van
een heuvel gegraven zijn. Wij bezochten eerst Oberleutnant Stein, die de hele bagage inclusief
veldkeukens en proviandering onder zich heeft. Zijn aardwoning was, ook al was hij maar
enkele meters breed en lang, zeer gezellig. In de haard, die net als de hele woning in de kalksteen
uitgehakt was, brandde een behaaglijk vuur. De ontvangst was in overeenstemming met de positie
van de eigenaar van de woning, goed. Eerst was er cognac uit glazen, die voor een deel niet zeer
stabiel op de benen stonden, daarna dronken we bouillon, die Herr Oberleutnant uit soepblokjes
brouwde, daarbij cake, chocolade, enz. Bij het afscheid kreeg ik een heleboel chocolade mee om me
te sterken tijdens de dienst. In het burgerleven is de Oberleutnant tandarts. Dit beroep oefent hij
als bijbaantje ook uit onder de officieren en soldaten. Betaling hiervoor accepteert hij alleen in
natura, bijv. soepblokjes of de aanvoer van enkele emmers water. De ramen van zijn hol heeft hij
verkregen in ruil voor enkele zakjes insektenpoeder. Van hem ging ik naar de keukenonderofficier,
waar ik een halve fles Arrak [rijstbrandewijn] voor de volgende loopgraafdienst kreeg.
De leefomstandigheden
Zolang het weer goed bleef verbeterde langzamerhand de gezondheidstoestand van de
manschappen door de regelmaat die ontstond in rusttijden en verzorging. De verzorging
in de stelling bestond dagelijks uit koffie en warm eten om vijf uur ‘s morgens en zeven
uur ‘s avonds. Er vielen in deze periode minder slachtoffers, de verzorging was beter,
zelfs het mooie herfstweer droeg zijn steentje bij. Er ontstond een stemming alsof men op
oefening was. Er werd gezorgd voor opgeruimde onderkomens. Zolang het droog bleef
Franse onderkomens achter de Promontoire
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voldeden de eerste onderkomens maar voor slechtere weersomstandigheden waren ze
ongeschikt. Met de intrede van herfstweer moesten de hutten aangepast worden om ze
waterdicht te maken. Onderkomens die ook bescherming boden tegen bombardementen
waren er in het begin nog niet. Er was hiervoor tekort aan bouwmateriaal. Manschappen
van de eenheden uit de 15e Reservedivisie waadden door de Dormoise om in Cernay
ramen, deuren en planken te halen. Dit werd verboden na de herindeling van de legers
op 10 oktober, omdat het dorp toen niet meer tot het gebied van het VIIIe Reservekorps
behoorde. Dat de leefomstandigheden in die periode nog verre van optimaal waren
bewijst een typhusuitbraak waardoor op 30 november het dorp Ripont ontruimd moest
worden. Ten noorden van het dorp werden tijdelijke hutten betrokken, zonder stro of
andere voorzieningen.
Toen Cernay-en-Dormois al niet meer gebruikt kon worden als verblijfplaats bleven
voorlopig alleen de keukens van de 15e Reservedivisie daar nog, omdat anders de
aanvoerwegen te lang zouden worden, maar later werd het noodzakelijk om ze naar
Rouvroy te verplaatsen. De rijdende keukens van Reserveregiment 80 konden in het
donker tot achter La Justice komen, van waar het eten in gamellen afgehaald werd. Door
toenemende beschietingen werd dit later steeds moeilijker en ging men er toe over om
kookketels in de voorste linie in te bouwen. Rijdende veldkeukens zoals de Duitsers ze
hadden waren eind 1914 bij het Corps Colonial onbekend. Helemaal in het begin van de
stabilisatieperiode van het front, waren zowel officieren als soldaten aangewezen op hun
reglementaire rantsoenen, af en toe aangevuld met wat op het land te vinden was aan
groenten en fruit, uit de dorpjes waarvan de bewoners gevlucht waren, zoals Ville-surTourbe, Malmy, Berziers, Massiges, Virginy en Minaucourt. Vanaf 15 oktober werden
speciale corvees met auto’s naar Sainte-Menehould en Chalons gestuurd om inkopen te
doen bij de plaatselijke kruideniers en groentewinkels. De grote rol die was weggelegd
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voor de pinard begon pas later, toen in de tweede helft van oktober een dagelijkse portie
met treinen werd aangevoerd.
Voedselverstrekking aan troepen in voorste linie bleef lange tijd een probleem. Met het
invallen van de duisternis konden de ingekochte levensmiddelen gebracht worden tot aan
Malmy en tot aan de weg van Ville-sur-Tourbe naar Virginy, zo’n anderhalve kilometer
van het front verwijderd. De verdeling en het dragen naar de compagnieskeukens en
het bereiden van het voedsel nam al gauw drie tot vier uur in beslag, waardoor de
warme maaltijd niet voor tien uur ‘s avonds plaatsvond. Als er vertraging ontstond,
in transport of door bombardementen, werd het ook wel eens 1 of 2 uur ‘s nachts.
Het keukenpersoneel maakte daarna de koffie die dan om 5 of 6 uur ‘s morgens in de
loopgraven aankwam. Omstreeks het middaguur werd een koude maaltijd genuttigd en
daarmee was de dag rond.
De keukens zelf waren primitief. Vaak aangevuld met wat men in de verlaten huizen
vond. Om aan de capaciteit te voldoen
werden hier en daar kookplaatsen
van baksteen geconstrueerd. Nare
bijkomstigheid was dat rook van
het koken onmiddellijk vuur van de
vijandelijke artillerie uitlokte. Aan
manschappen in de voorste linie werd
vanaf november houtskool uitgereikt
voor het opwarmen van het voedsel
en tevens voor het drogen van kleding.
Voor de fabricage van houtskool had
het Corps Colonial eigen branderijen
ingericht in de Argonne, dat toen
nog tot het gebied van het 4e Leger
behoorde.
November en december
November bracht veel slecht weer.
Begin november heerste mist, storm
en regen wat later in de maand
Rijdende veldkeukens kwamen tot achter het front
overging in vorst en sneeuw, waarna
(Rouvroy)
duistere dagen volgden. Dat de
verblijfsomstandigheden nog steeds
niet optimaal waren en het weer van enorme invloed was op de moreel van de troepen,
bewijst de volgende dagboekaantekening van Herbert Sulzbach, artillerist bij de 16e
Reservedivisie in de sector Ripont2.
“26 december. Het dooit en is waterkoud. We slapen in gaten in de grond, de paarden staan tot
hun knieën in de modder. Elk stukje bos ziet er uit als een indianendorp, hutje naast hutje, haastig
getimmerde primitieve stallen voor de paarden. Het weer en het Champagne-moeras beïnvloeden
de stemming.”
En enkele dagen later:
“De dagen waren gevuld met hevig artillerievuur, bij regen en triest weer. We beginnen ons
huiselijker in te richten in onze onderkomens. Alleen de vochtigheid is niet tegen te gaan. Vreugde
beleven we alleen aan de post en aan onze lieve honden die we als huisdier houden.”
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Het werk aan de stellingen en kampementen werd
door de weersomstandigheden zeer bemoeilijkt en de
infanterie leed er sterk onder. Het ontbrak aan dekens
en het stro was door het vele ongedierte niet bepaald
aangenaam. Omdat in oktober en november geen grote
gevechtshandelingen plaatsvonden vorderde de bouw
van de stellingen en onderkomens gestaag, ondanks de
slechte omstandigheden. De voorste linie was al volledig
uitgebouwd en zowel Fransen als Duitsers gingen in een
vroeg stadium over tot het maken van een tweede en een
derde linie. Eind oktober waren alle eerste loopgraven
al voorzien van een verdubbeling en tegen het einde
van december was men bezig met een derde linie,
over het hele front van de sector Massiges. Zo waren
langzamerhand drie achter elkaar liggende loopgraven
ontstaan, met de nodige verbindingen er tussen, die in
het begin alleen bedoeld waren voor het herbergen van
reserves en voor opname van divisiereserves in geval van
een alarmsituatie, maar die al snel ook ter verdediging
werden ingericht. Deze loopgraven en verbindingen
werden voorzien van traversen om het risico van Herbert Sulzbach als jong
verliezen zo klein mogelijk te houden. Er werd bij de officier, artillerist bij de 16e
aanleg rekening mee gehouden dat de tweede linie niet Reservedivisie
blootgesteld kon worden aan hetzelfde infanterie- en
artillerievuur als de eerste linie. Met toename van de sterkte van de stelling konden steeds
meer troepen die eerst voorin stonden verplaatst worden naar de tweede en derde linie
en ontstond een eerste vorm van diepteverdediging. Een compagnie in voorste lijn had
gemiddeld ongeveer 250 meter front te bezetten, waarvan twee pelotons daadwerkelijk
in de voorste loopgraven en een ander peloton in dekking daarachter.
Voor de stelling bevonden zich luisterposten die vroegtijdig vijandelijke activiteiten
moesten signaleren. Bij deze wachtposten werden stalen schilden met kijksleuven
ingebouwd, waar vooral Franse sluipschutters met vizieren het op gemunt hadden.
Tijdens de wachtdienst werden voor het eerst loopgraafspiegels en seinpistolen
toegepast. Bezetting van een dergelijke post was een weinig geliefde want gevaarlijke
taak die bij toerbeurt vervuld moest worden. Georg Hopmann beschreef zijn ervaringen
in een luisterpost:
Het Lager-leven achter het front.

“‘s Avonds moest onze groep de zogenaamde “luisterpost” bezetten. Dit is een vooruitgeschoven
post, ongeveer 100 tot 120 meter voor de voorste loopgraaf, die moet letten op alle verdachte
verschijningen van de vijand, in het bijzonder geplande aanvallen, die dan meteen gemeld
moeten worden. Ik maakte deel uit van de eerste helft van de wacht, die van zes uur ‘s avonds tot
middernacht moest staan. We gingen door de draadhindernis, die ter plaatse een kleine opening
had, dan ongeveer honderd meter over het stille en verlaten veld, tot aan een kleine loopgraaf. Dit
was de plaats van de luisterpost. We waren met z’n drieën. Na enige tijd ging ik terug om van
de veldkeuken die elke avond tegen zeven uur in de sector kwam, het eten te halen. De nacht was
mooi. Meestal scheen de maan zodat het brede ravijn voor ons en de Franse loopgraven goed te
zien waren, die op een afstand van zo’n 400-700 meter van onze loopgraven vandaan naar een
door de Fransen met posten bezet bosje liepen. Er bewoog nergens iets. Alleen werden we tussen
acht en negen uur ongeveer tien minuten lang door Frans geweervuur beschoten. Misschien was
het een Franse patrouille die de witte kalksteen loopgraaf waarin wij lagen als doel had uitgekozen.
Kort na 12 uur verscheen de groepscommandant met de tweede helft van de groep die ons afloste.
(...)
Tot onze grote verbazing zagen we de volgende morgen dat de Fransen ‘s nachts enkele nieuwe
loopgraven aangelegd hadden, parallel aan de oude, ongeveer 700-800 meter voor onze luisterpost.
Wij hadden er in onze post niets van gemerkt.”
De schuilplaatsen die als nissen in de wanden van de loopgraven gemaakt waren
boden beschutting tegen de regen, maar niet tegen vijandelijke beschietingen. Pas eind
november werden in de stellingen voor het eerst onderkomens gemaakt die stand
hielden tegen artillerievuur van klein kaliber. Constructies met kruiselings gestapelde
boomstammen en aarden dekkingen van een meter dik moesten zorgen voor scherfvrije
onderkomens waardoor de bezetting minstens het idee kreeg tegen veldartillerie
beschermd te zijn. Aan bouwmaterialen was voortdurend gebrek, ondanks de inrichting
van depots in het achterland. De voor de aanvoer van manschappen en materiaal
aangelegde naderingsloopgraven zorgden voor een min of meer gedekte verbinding
tussen achterland en stelling.
De Franse stellingen op de Annulaire werden uitgebouwd tot een klein steunpunt,
genaamd Polygon, waar links en rechts loopgraven op aansloten. De Duitse stellingen
westelijk daarvan waren zo ver vooruitgeschoven dat zicht in het ravijn van het ruisseau
de l’Etang mogelijk was geworden. Tot midden december ontstond door verbinding van
sappenkoppen een nieuwe voorste linie op Bergnase I en II waardoor de loopgraven
elkaar zeer dicht genaderd waren. Bij Reserveregiment 17 groef men op de linkervleugel
ook een soort steunpunt. Met het graven van deze Unteroffiziersposten Z (UPZ) was
men de tegenstander zeer dicht genaderd. Om het Franse stellingbouwwerk te verstoren
werd bij de Duitsers voor het eerst een zware mijnenwerper ingebouwd, die het Franse
sappen- en loopgraafwerk zwaar beschadigde.
Door het wederzijds naar voren werken van de loopgraven, waren half december op
sommige plaatsen de sappenuiteinden elkaar tot op 30 meter genaderd. Nadat de
nieuwe sappenkoppen met elkaar verbonden waren tot nieuwe loopgraven lagen de
tegenstanders zo dicht bij elkaar dat rekening gehouden moest worden met het feit dat
er mijnenoorlog kon gaan plaatsvinden. Op 12 december werden in de stelling van het 1e
bataillon Reserveregiment 17 voor het eerst geluiden gehoord die deden vermoeden dat
de Fransen onder de stelling aan het graven en hakken waren. Een uitgestuurde patrouille
kon niets ophelderen omdat ze meteen beschoten werden. Daarop werden door Pionieren
de Stollen bij UPZ en bij B verder naar voren gegraven om de Franse mijnactiviteiten
te kunnen tegengaan. Er werden luistergangen gegraven bij de Reserveregimenten 17
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en 30, die te zijner tijd ook als mijngangen gebruikt konden worden. In de sector van
Reserveregiment 80 op hoogte 191 dreigde eveneens mijnenoorlog.
Een maand na het stabiliseren van de frontlijn gingen de Duitsers gebruik maken
van projectielen die in de vijandelijke loopgraaf geworpen konden worden zoals
zelfgefabriceerde handgranaten. Eind november kwamen de geweergranaten en kort
daarop mijnenwerpers en revolverkanonnen. Voor de Fransen waren al deze middelen
onbekend en het duurde enige tijd voor men over soortgelijke wapens beschikte.
Bescheiden zette men hier de Cellerier mijnenwerper tegenover, bedacht door een officier
van deze naam, eenvoudig van constructie maar vooral gevaarlijk voor degene die hem
moest bedienen. In december beschikte het hele Corps Colonial slechts over 3 of 4 stukken
37 mm. (canons de 37 de marine). Het werd betreurd dat er maar zo weinig van deze
wapens aanwezig waren omdat ze effectief bleken te zijn tegen Duitse mitrailleurposten.
Bij het 7e Regiment Colonial overwoog men zelfs om de aanschaf van een dergelijk
kanon uit eigen zak te betalen. Het werd niet toegestaan door de commandant maar
kort daarop kwamen meer van deze wapens bij het korps. Later werden ze net zo snel
weer afgeschaft omdat ze moeilijk te manipuleren waren in de loopgraven.
Daarna kreeg men de beschikking over nieuwe wapens zoals de 24 cm
en later 58 mm loopgraafmortier die vleugelbommen afschoot, maar
aan het eind van 1914 was nog geen enkele van deze nieuwe wapens
beschikbaar voor het front bij Main de Massiges.
De onbekende tegenstander
De elkaar bestrijdende partijen wisten in deze periode
van de stellingenoorlog nog verbazend weinig
van elkaar. De commandanten beschikten
in december 1914 nog nauwelijks over
kaartmateriaal. Grote kaarten gemaakt

Cellerier-werper, de
eerste provisorische
Franse mijnenwerper.
Boven: uit de collectie
van het museum in
Suippes.
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Aanwezigheid van de Duitse troepen in de sector in de periode
oktober - november 1914
Op Main de Massiges grenzen het 3e en 5e Leger aan elkaar, met respectievelijk
het VIIIe Reservekorps en het XVIIIe Reservekorps. R.I.R.80 is het meest westelijke
regiment van het XVIIIe Reservekorps. R.I.R.17 is het meest oostelijke regiment van
het VIIIe Reservekorps (op Bergnase I, de Annulaire) en ze ontmoeten elkaar op
hoogte 191. West van R.I.R.17 ligt R.I.R.30 op Bergnase II (Médius).
R.I.R.17 werd bij de stellingbouw ondersteund door Pionieren van 4.R./Pi.B.8. In de
sector van R.I.R.80 vinden we 4./Pi.B.11
3e Leger

5e Leger

VIIIe Reservekorps

XVIIIe Reservekorps

15.R.D.
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R.I.R.88

Schleierwald

ArtillerieHöhe

Bergnase II

Bergnase I
tot H.191

H.191 tot
Ville sur
Tourbe

Seestellung

Bois de
Ville

tot Aisne

Zandzakstelling bij Ripont
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op basis van luchtfoto’s kwamen pas veel later. Beslissingen werden genomen op basis
van zelfgemaakte schetsjes waarvan de juistheid afhing van het talent van de maker.
Over de stellingen van de tegenstander wist men nog vrij weinig en op de schetsjes
waren de vijandelijke stellingen bijna leeg. Illustratief in dit verband is een verslag van
de commandant van het 7e Regiment Colonial, Lt.-Colonel Jean Charbonneau3, van een
bezoek aan het hoofdkwartier van het Corps Colonial, in het kasteel van Hans:
“De chef van het 3e bureau, commandant Freydenberg, ontvouwde voor mij een schitterende,
met de hand getekende kaart, van minstens 2 meter lang, met daarop het hele front van het Corps
Colonial vanaf de Ferme de Beauséjour tot aan de Aisne. De kaart was samengesteld aan de hand
van schetsjes die uit de diverse sectoren afkomstig waren. De kaart, schoon en netjes, was een lust
voor het oog, maar bij het doorlopen van de vele echelons van het hiërarchische systeem had hij
aan juistheid verloren wat hij aan schoonheid had gewonnen.”
Eén manier om iets meer te weten te komen over de stellingen van de vijand was
het uitvoeren van patrouilles. Op divisie- of brigadebevel werden deze patrouilles
ondernomen, ‘s nachts, met kleine groepjes onder leiding van bijvoorbeeld een
luitenant. In de eerste plaats moest men uitzoeken of de vijand er nog wel was. Vooral de
Fransen bleven lange tijd denken dat de Duitsers zich nog verder zouden terugtrekken.
Patrouilles hadden tevens tot doel het verkennen van de draadhindernissen, het verloop
van de vijandelijke stellingen, het uitschakelen van observatieposten, het vernielen
van mitrailleurposten of het maken van gevangenen. Dit laatste mislukte meestal,
vooral toen na verloop van tijd de tegenstanders zich steeds beter verschansten en de
draadhindernissen moeilijker passeerbaar werden.
In oktober lukte het een patrouille van Reserveregiment 80, bestaande uit een luitenant
met slechts een paar vrijwilligers om een Franse dubbele wachtpost op hoogte 191 te
overmeesteren. Een Fransman werd gedood en een andere als gevangene mee teruggebracht.
Doel van de patrouille was geweest om vast te stellen welk troepenonderdeel tegenover
lag, en dit doel was volledig vervuld. De Duitse patrouilledeelnemers kregen als beloning
het ijzeren kruis. Het 7e Regiment Colonial maakte bij toeval een gevangene, in de nacht
van 28 op 29 oktober, doordat twee vijandelijke patrouilles elkaar in het niemandsland
tegenkwamen. Zo nu en dan verscheen een overloper voor de stellingen, zoals op 29
oktober bij het Ie bataillon van Reserveregiment 80, die belangrijke inlichtingen over de
vijand kon verstrekken.
Eén van de weinige gevechtshandelingen in deze periode betrof een aanval op
11 november, van de 9e compagnie van Reserveregiment 25 op het zogenaamde
Türkowäldchen, een bosje ten noordoosten van Beauséjour. Ondanks ruime artilleriesteun
mislukte de aanval4.
Meer succes hadden de Duitsers op Main de Massiges bij een kleine actie tegen
een Franse loopgraaf voor de stellingen van Reserveregiment 17.
Deze zogenaamde Franzosengraben lag dicht voor de
stellingen en vormde een bedreiging
voor de verdediging van de
Duitse voorste linie. Het plan
werd opgevat om deze loopgraaf
in te nemen. Twee sappen

De eerste zelfgefabriceerde
handgranaten
(collectie museum Suippes)
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waren in de richting van de Franse loopgraaf gegraven en op de avond van 9 december
werd door Pionieren de scheiding tussen loopgraafwand en sappenkoppen opgeblazen.
Vanuit elke sappe drongen twee groepen, elk onder bevel van een luitenant, de Franse
loopgraaf binnen. De Fransen hadden voor de overval hun loopgraaf ontruimd zodat
er geen slachtoffers vielen en de Duitsers meteen konden overgaan tot het barricaderen
van de verbindingsgangen die in de richting van het achterliggende dal liepen. Tegen
middernacht was de veroverde loopgraaf stevig met zandzakken verschanst. Een
Franse tegenaanval kon zonder veel moeite worden afgeslagen. Vanaf dat moment nam
de Franse artillerie dit punt voortdurend onder vuur zodat dagelijks in de loopgraaf
gewerkt moest worden om de schade te herstellen.
Een dag na de affaire bij de Franzosengraben beschoot de Franse artillerie als represaille
het Lager van Reserveregiment 17, achter de Kanonenberg, waarbij vijf doden, vijf
zwaargewonden en acht lichtgewonden vielen.

Georg Hopmann, Der Angriff kam morgens um 7, Tagebuchaufzeichnungen und Briefe 19141917
2
Herbert A. Sulzbach, Zwischen zwei Mauern, 50 Monate Westfront
3
Lt.-Colonel Jean Charbonneau, Dans la boue champenoise
4
Een gevecht dat bij de Fransen bekend staat als de affaire van Minaucourt. De Duitse
artilleriesteun kwam van Reserve Feldartillerieregiment 15, Landsturmbatterijen en mortieren.
Het betrokken Franse regiment was het 33e Regiment Colonial, zojuist aan het Corps Colonial
toegevoegd in ruil voor enkele eenheden chasseurs die naar België waren gestuurd. Het 33e was
een regiment van twee bataillons dat tot dan toe aan de kust bij Brest en Lorient ingezet was
geweest.
1

60

Hoofdstuk 6
Calvaire de Beauséjour en La Verrue
De eerste fase van het winteroffensief
Franse offensieve acties 20 en 28 december 1914
Sinds de slag aan de Marne en de aansluitende gevechten in de tweede helft van
september, hadden beide tegenstanders te kampen met een munitiecrisis, waardoor de
mogelijkheden tot een offensief beperkt bleven. Half december begonnen aan Franse
zijde, naar aanleiding van een dagorder van generaal Joffre, berichten te circuleren dat
het moment gekomen was om weer aan het offensief te denken. Nog voor de strijd in
het noorden, in Vlaanderen, ten einde was, werd opdracht gegeven voor een algeheel
offensief. Het was niet mogelijk, vanuit het oogpunt van beschikbare middelen, om
het front over zijn volle lengte aan te vallen. In plaats daarvan werden enkele plaatsen
uitgezocht waar een gerichte aanval zou gaan plaatsvinden, terwijl de vijand aan de rest
van het front gebonden moest worden zodat er geen troepen aan onttrokken konden
worden. Daarnaast was het de bedoeling zo veel mogelijk Duitse korpsen te binden om
de Russen te ontlasten.
De totale aanval zou worden ondernomen door het 3e Leger in de Argonne, het 4e in de
Champagne en het 5e en 6e Leger ten westen daarvan. De Duitsers hadden zich intussen
twee maanden lang versterkt en solide georganiseerd, hun loopgraven versterkt met
dikke draadhindernissen, een tweede en een derde linie verbonden met de eerste door
verbindingsloopgraven, voorzien van stevige schuilplaatsen. Zware artillerie was in
ruime mate aanwezig, veel meer en zwaarder dan de Franse. Voor de aanvallende partij
lagen de verhoudingen niet gunstig, maar het Franse opperbevel zag deze bezwaren niet.
Integendeel, men dacht nog altijd dat de Duitsers aan het eind van hun mogelijkheden
waren en er was haast geboden “om gebruik te maken van de zwakte van de tegenstander”.
Het 4e Leger kreeg van het Franse opperbevel de opdracht om het offensief voor te
bereiden met als objectieven Perthes-les-Hurlus en Maisons de Champagne. Doel van
het offensief was het veroorzaken van een doorbraak en het succes voort te zetten in
de richtingen Vouziers en Charleville. Het Corps d’Armée Colonial bezette nog steeds
de sector voor Main de Massiges. De plek die hier voor de aanval werd aangewezen
was een hoogte ten noordoosten van de Ferme de Beauséjour, genaamd Calvaire de
Beauséjour.
Als datum voor het offensief was 20 december gekozen, een zondag, omdat men er van
uitging dat de Duitse troepen in reserve dan massaal aanwezig zouden zijn bij religieuze
bijeenkomsten en zodoende hun inzet vertraagd zou worden. De verwachtingen waren
hooggespannen, het was immers de eerste hervatting van het offensief sinds drie
maanden. Bij het 1e Corps, dat als reserve aan het 4e Leger was toegevoegd om gebruik
te maken van de bres die de voorste legerkorpsen zouden maken, dacht men ‘s avonds
in Rethel te kunnen zijn. Zwak punt in de plannen voor het offensief was het feit dat men
er nog altijd van uitging dat de tegenstander zo ongeveer uitgeput was. De middelen en
voorbereidingen waren in elk geval volstrekt onvoldoende voor een gelijktijdige aanval
op frontdelen van niet minder dan vier legers.
Bijzonder probleem vormden voor het eerst de prikkeldraadhindernissen. Bij vorige
aanvallen was er nog geen draadhindernis aanwezig geweest, nu was er een obstakel
van formaat om te overwinnen. Bij proeven die op 13 en 14 december waren gehouden
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Feldgottesdienst, bij een kapel in het bos.
in het camp van Chalons, was gebleken dat beschieting met artillerie het beste resultaat
gaf. Er waren echter wel 150 schoten met een 75 mm kanon nodig om een bres te slaan
van 3 tot 6 meter breed en 15 meter diep en dat betekende een zware wissel op de
moeizaam opgebouwde munitievoorraad. Bij de komende aanval zag men uiteindelijk
toch af van het gebruik van de 75 mm’s vanwege de nabijheid van de eigen linies; soms
slechts 50 meter van de vijand verwijderd. In plaats daarvan werd besloten om de
draadhindernissen te lijf te gaan met mitrailleurs. Ook hiermee waren door het Corps
Colonial proeven genomen, op 14 december bij Hans. Een beschieting met 1500 schoten
tegen een hindernis van 15 bij 7 meter vernielde de meeste piketpaaltjes, die toen nog
van hout waren. De draadhindernis was hierdoor niet volledig verdwenen, maar wel
passeerbaar.
Aanval op Calvaire de Beauséjour
De 20e december was een rustige en grijze winterdag. Duitse reserves waren zoals
verwacht naar de mis in Rouvroy en Ripont en iedereen was met zijn gedachten al bij het
aanstaande kerstfeest. Steeds luider wordend kanongebulder maakte echter duidelijk
dat een Franse aanval in de lucht hing. In het Duitse legerhoofdkwartier in Vouziers
kwamen meldingen binnen over artilleriebeschietingen op vele plaatsen langs het front.
Haastig werden orders gegeven aan reserves en werden colonnes in beweging gezet.
Op drie plaatsen waren infanteriegevechten uitgebroken: ten westen van Perthes bij
de Arbre-Höhe, op de grens tussen het VIIIe Legerkorps en het VIIIe Reservekorps, en
bij de boerderij Beauséjour, ten westen van Massiges. Op deze laatstgenoemde plaats
grensden twee Duitse reservedivisies aan elkaar, de 15e en de 16e 1. Naar dit deel van
de Duitse stellingen, precies op de aansluiting van twee regimenten, ging al enige tijd
de zorg uit. Reserveregiment 25 had de vrees geuit dat het zijn stellingen bij een Franse
aanval hier niet zou kunnen houden. Als veiligheid was daarop voor de linkerflank van
Reserveregiment 28 een flankerende loopgraaf 2 gegraven die voortdurend met een
peloton bezet werd. Toen op de 20e de eerste alarmerende meldingen binnenkwamen
was het 3e bataillon van Reserveregiment 28 onmiddellijk in een afwachtingsstelling
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Mont Têtu gezien vanuit het oosten

La Verrue is slechts een lichte verhoging op Main de Massiges
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achter de bedreigde plek geplaatst, in een
ravijn ten zuiden van Ripont.
De aanval kwam uiteindelijk in de loop
van de morgen en vond plaats over een
frontbreedte van 1200 meter, bij de hoogte
ten oosten van de boerderij Beauséjour,
bij de Calvaire de Beauséjour, op het
grensgebied van het Corps Colonial en
het 17e Corps. Het eerste doel was om de
Duitsers te verdrijven van de hellingen
ten noorden van het ravijn de l’Etang. Dit
doel was veel bescheidener dan dat van de
aanvallen op 15 en 25 september, en niet
in de laatste plaats bedoeld om het moreel
van de Franse troepen op te vijzelen door In afwachting, in de voorste Duitse loopgraven
het behalen van een overtuigend succes.
Generaal Mazillier, op 10 december benoemd aan het hoofd van de 6e Brigade Coloniale,
had de leiding over de aanval. Hij had twaalf infanteriebataillons tot zijn beschikking,
waarvan er uiteindelijk slechts vier daadwerkelijk werden ingezet 3. Wat betreft de
artillerie had men getracht een aanzienlijke hoeveelheid bij elkaar te brengen, hoewel
het resultaat zeer bescheiden was vergeleken met de latere grote materiaalslagen. De
artillerie beschikte over drie groepen 75 mm van het legerkorps, een batterij 90 mm,
vier stukken van 65 mm berggeschut, drie groepen 75 mm ter beschikking van de
commandant van de 2e Divisie Coloniale, vervolgens als loopgraafartillerie drie stukken
van 37 mm en vier Cellerier-werpers, en aan zware artillerie een batterij 120 lang en een
batterij 155 kort. Voor het eerst was een artillerieofficier aanwezig bij de infanterie om
het vuur aan te passen aan de ontwikkelingen in het veld tijdens de aanval.
De artilleriebeschieting die aan de aanval vooraf ging was beperkt in omvang vanwege
de gelimiteerde hoeveelheid munitie en duurde drie kwartier. Het vuur van de haastig
in stelling gekomen mitrailleurs die bedoeld waren om de draadhindernissen uit te
schakelen, was zo onnauwkeurig dat de hindernissen op veel plaatsen vrijwel intact
bleven. Het Corps Colonial viel aan met twee aanvalscolonnes, die elk bestonden uit
twee bataillons, afkomstig uit drie verschillende Coloniale regimenten, het 33e, 7e en
22e 4. Ze stormden uit hun loopgraven bij de Ferme de Beauséjour, vanuit het Marsonravijn omhoog over open terrein naar de Duitse linies daarachter. De Fransen wisten
verbazend weinig over de tegenstander, zoals blijkt uit het simpele schetsje dat de
aanvallers meekregen en waarop in enkele lijnen stond aangegeven waar de Duitse
stellingen zich moesten bevinden. Cartografie op basis van luchtfoto’s was nog altijd
iets ongewoons. Niettemin bereikten de aanvallers hun doel. De volle last van de
aanval kwam op de stellingen van Reserveregiment 25, waarbij de linkervleugel van
Reserveregiment 28 meegenomen werd. Bij de 6e compagnie van dit regiment kwamen
de Fransen wel over het half kapotgeschoten prikkeldraad tot in de voorste linie, maar
werden daar tot staan gebracht en teruggeworpen. Ondanks het feit dat de bezetting van
de Flankierungsgraben en het verlengde daarvan in de sector van Reserve 25 een vrij
schootsveld had op de aanstormende Fransen, lukte het de colonialen toch om, onder
de klanken van de Marseillaise, de voorste loopgraven te bezetten. Gebruik makend van
de verrassing werden 200 gevangenen gemaakt, terwijl een groot aantal Duitsers zich
wanordelijk terugtrok naar het noorden, met achterlating van geweren, mitrailleurs en
materiaal. Hoewel de Duitsers een vermoeden van de aanval hadden gehad was hun
reactie lauw en begon hun artillerie pas na een uur te antwoorden 5.
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De bescheiden doelen van de aanval werden geheel behaald. Om 11.00 uur kwam de
bevestiging dat de Duitse loopgraven op de noordhellingen van het Marson-ravijn
bezet waren. Ondanks felle tegenaanvallen slaagden de Fransen er in het meeste
gewonnen terrein ook in bezit te houden. Alleen de stellingen bij het Gardinenwäldchen
(Bois Barrant) moesten in de loop van de middag weer worden prijsgegeven. Het bosje
werd heroverd door de 3e compagnie van Reserveregiment 25. Later in de middag
versterkte het Franse artillerievuur nog een keer maar er volgde geen aanval meer. De
Duitsers begonnen haastig aan opruimwerkzaamheden en aan het dichtgooien van de
verbindingsloopgraven naar het verloren gedeelte. Tevens werd een nieuwe verbinding
gemaakt tussen Reserveregiment 28 en 25, die Abrundungsgraben genoemd werd.
Bij het vallen van de avond werden de Franse bataillons die de aanval hadden uitgevoerd
afgelost en bleef in het gewonnen gebied alleen de normale sectorbezetting achter, plus
een bataillon van het 33e Colonial en een compagnie van het 110e Territorial. De orders
van het 4e Leger voor de volgende dag luidden “de aanval voortzetten”, maar in deze
sector werd genoegen genomen met het behaalde resultaat. Het Corps Colonial zorgde
er voor dat de terreinwinst van de vorige dag behouden bleef. ‘s Morgens en ‘s middags
werden door de Duitsers twee tevergeefse tegenaanvallen gedaan. Omdat door de aard
van het terrein de loopgraven links en rechts niet vloeiend op elkaar hadden aangesloten
was de stelling onverdedigbaar gebleken. Het verlies van de vooruitgeschoven positie
moest geaccepteerd worden en de voorstellingen bij het Heiligenwäldchen ontruimd.
In de nabijheid van hun nieuw gewonnen stellingen telden de Fransen enkele
honderden Duitse doden. Maar de verliezen aan Franse kant waren ook niet gering.
De vier bataillons van het Corps Colonial verloren 784 soldaten en officieren. Een ware
Pyrrusoverwinning.
Op 22 december ‘s middags donderde het Franse geschut opnieuw. Het tweede bataillon
van Reserveregiment 28 werd in de afwachtingssstelling geplaatst om onmiddellijk
beschikbaar te zijn, maar er volgde geen aanval. ‘s Avonds voerden de Fransen iets
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westelijker wel een aanval uit, bij Le Mesnil, op de stellingen van Reserveregiment
29, waarbij enkele stukken loopgraaf verloren gingen. Het gevaar was daarmee
nog niet geweken. Er bestond nog altijd een bedreigende situatie voor het front van
Reserveregiment 25, dat de stellingen dreigde te moeten ontruimen als de Fransen
zouden aandringen. Een hele compagnie werd in de Flankierungsgraben geplaatst en
Pionieren plaatsten tussen Flankierungsgraben en Gardinenwald een mijnenveld met
draadhindernissen. De volgende morgen schoot de Franse artillerie weer ongewoon
hevig en er werden Franse troepenverzamelingen gemeld bij het Türkowäldchen. ‘s
Avonds deden de Fransen voor de tweede keer een aanval in het westen bij Le Mesnil.
Er volgden enkele rustige, regenachtige dagen, totdat op 28 december de Franse
artilleriebeschieting weer in sterkte toenam. De aansluiting tussen Reserveregimenten
28 en 25 was weliswaar opnieuw één van de doelwitten van de artillerie, maar dit bleek
een afleiding te zijn. Een nieuwe Franse infanterieaanval was ditmaal gericht tegen een
hoogte op Main de Massiges: La Verrue.
De Franse aanval op “La Verrue”, 28 december
De aanval van 20 december had de Fransen in bezit gebracht van de hoogte met de
Calvaire de Beauséjour. Main de Massiges was hierbij buiten schot gebleven en bleef
onverminderd de posities bij Ville-sur-Tourbe bedreigen. Het was een doel van de
eerste orde voor het Corps Colonial om te veroveren. Tot dusverre was dit geprobeerd
door niet de hoogte zelf aan te vallen maar een omtrekkende beweging te maken via de
westkant, op 25 september en op 20 december, beide bij Ferme de Beauséjour. De eerste
poging in september was geheel mislukt; de tweede poging was gedeeltelijk geslaagd
door de terreinwinst. Dit laatste gaf het vertrouwen dat er wel iets mogelijk was. Voor
28 december werd een nieuw doel gekozen: “La Verrue”, ofwel “de wrat”; een lichte
verhoging boven op de hand van Massiges, ten noorden van de Médius. Het bezit van
dit dominante punt had grote voordelen. Wanneer de Fransen na hoogte 191 nu ook
La Verrue in bezit zouden krijgen dan zouden ze controle krijgen over het gebied waar
mijnenoorlog de stellingen bedreigde en waarschijnlijk zou het hele plateau van Main
de Massiges onhoudbaar worden voor de Duitsers die daarmee genoodzaakt zouden
zijn het gebied te ontruimen. Zoals gebruikelijk in deze periode van de oorlog was dit
een veel te optimistische voorstelling van zaken en waren lang niet voldoende middelen
aanwezig om dit ambitieuze aanvalsplan te verwezenlijken.
Kerstmis achter het front
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Door de Duitsers werd voor de kerstdagen een Franse aanval gevreesd. De voorafgaande
dagen kenmerkten zich al door talloze beschietingen met geweer en artillerievuur waarbij
dagelijks slachtoffers vielen. Als antwoord beschoot Duitse zware artillerie de Franse
stellingen en uit voorzorg werden versterkingen uit andere frontdelen aangevoerd
naar de sector van de 15e Reservedivisie 6. Ondanks de dreigende situatie vierde men
overal zo goed en zo kwaad als het ging kerstfeest, zelfs tot in de voorste loopgraven.
De eenheden in reserve vierden afwisselend kerst in dorpjes direct achter het front
zoals Ripont en in de voorste linies waren kleine kerstboompjes tot in de onderkomens
gebracht. Men zong liederen, er kwamen cadeaus van thuis en er ontstond een sfeer die
aan de Heimat deed denken.
Een Franse aanval kwam niet tijdens de kerstdagen. In de dagen erna werd toenemende
onrust en bedrijvigheid waargenomen in de Franse linies en het achterland. De Fransen
werkten druk aan de loopgraven, voerden versterkingen aan en ‘s nachts werden de
Duitse loopgraven met artillerie en mijnenwerpers beschoten. Alles duidde op een op
handen zijnde aanval. Aan Duitse kant werd als antwoord energiek gewerkt aan de
verdediging en de hindernissen.
Op 28 december begon ‘s morgens om half negen een beschieting van de Duitse
loopgraven met artillerie, die gedurende de morgen steeds heftiger werd en aanzwol
tot ongekende hoogte. Major Bothe, bataillonscommandant bij Reserveregiment 80
beschreef het als volgt:
“Wij herinnerden ons niet ooit zo’n kanonnade gehoord te hebben. Niet de enkele schoten volgden
Kerstmis 1914 in de loopgraven bij de 21e Reservedivisie
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elkaar op, maar in één seconde sloegen
10 tot 20 schoten van de zwaarste
kalibers in. Werkelijk, alsof de wereld
verging. De hele berg was in gele,
witte en zwarte rook gehuld.”
De artillerievoorbereiding voor
de aanval bleef beperkt tot 30
minuten; zogenaamd om de
verrassing te waarborgen maar
in feite omdat de hoeveelheid
toegewezen munitie een langere
beschieting niet toestond. De
infanterieaanval was vastgesteld
voor 9.00 uur ‘s morgens, maar
de voorafgaande nacht had het
onafgebroken geregend en over
Main de Massiges hing een dikke
Bij een verbindingsloopgraaf achter het plateau
mist. Vanwege deze ongunstige
situatie besloot de commandant
van het Corps Colonial om kwart voor negen om de aanval uit te stellen tot 10.30 uur.
De artilleriebeschieting was echter op dat moment al een kwartier aan de gang, volgens
de orders van de vorige dag. De beschieting werd afgebroken en weer hervat om 10.00
uur. Intussen was de aanval opnieuw uitgesteld. Wederom werd de artilleriebeschieting
afgebroken en een half uur later weer ingezet. Van een verrassing kon natuurlijk geen
sprake meer zijn, hoogstens verwarring.
Het vuur richtte zich in eerste instantie vooral op de grens tussen de Duitse
Reserveregimenten 17 en 30, die precies midden over La Verrue liep. De telefoonleidingen
werden stukgeschoten zodat geen verbinding met reserves en artillerie meer mogelijk
was. De voorste loopgraven werden plaatselijk bijna volledig kapotgeschoten en
genivelleerd. Toch zouden de resultaten van de artilleriebeschieting onvoldoende blijken.
Niet alleen als gevolg van het slechte zicht voor de vuurleiding, hetgeen waarneming
vanuit de lucht onmogelijk maakte, maar ook omdat de Duitse draadhindernissen voor
een deel op hellingen lagen die van de Fransen afgekeerd waren, achter de eerste linie,
en daarom niet gezien en geraakt konden worden. Om 12.00 uur werd het artillerievuur
opgeschoven tot in het achterliggende ravijn, op de naderingsloopgraven en de reserves,
op de Kanonenberg en het gebied erachter tot aan Cernay, wat er op duidde dat het
moment van de infanterieaanval was aangebroken.
De Fransen vielen aan in twee aanvalscolonnes. Twee bataillons van het 8e Regiment
Colonial op links, twee bataillons van het 33e Regiment Colonial op rechts. De aanval
richtte zich tegen Unteroffiziersposten Z, tegen de Franzosengraben, het hoofdfront
bij Reserveregiment 17, tegen de linkervleugel van Reserveregiment 30 en tegen de
Steilhang achter hoogte 191 waar het IIe bataillon van Reserveregiment 80 zich bevond.
De aanvallers vonden dus eenheden van drie verschillende Duitse regimenten tegenover
zich. Een deel van de aanvallers drong binnen in de voorste loopgraven maar kwam
abrupt tot staan voor de Duitse draadhindernissen tussen eerste en tweede linie, die niet
waren vernield, en onder voortdurend vuur lagen van de Duitse artillerie 7.
De colonialen konden niet anders dan de hindernissen passeren via de Duitse
verbindingsloopgraven, maar deze smalle gangen stonden vol modder en elke
samenhang in de aanval ging verloren. Kleine groepjes aanvallers verloren zich in het
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onbekende netwerk van loopgraven en waren een
gemakkelijk doelwit voor Duitse tegenaanvallen. Wie
het overleefde werd gevangengenomen.
De twee compagnieën van het Duitse Reserveregiment
30 8 die in voorste linie lagen, hadden sterk te lijden
gehad onder de artilleriebeschieting. De Fransen
slaagden er hier in tot de derde linie door te dringen.
Twee andere compagnieën van Reserve 30 schoten te
hulp en in samenwerking met handgranatentroepen
van een Pionierkompagnie 9, werd de vijand weer
uit de loopgraven verdreven, waarbij 200 Fransen
gevangengenomen werden.
Het 3e bataillon van het 8e Regiment Colonial bracht
het er nog het beste van af. Dit bataillon, onder bevel
van kapitein Mailles, maakte zich meester van de
Tranchée des Abeilles, en sloeg hier de tegenaanvallen
af. Het bataillon stond echter alleen; er kwam geen
aansluiting van achteruit, en ook niet van opzij. Aan
het einde van de middag moest de aanval daarom
worden afgebroken; het bataillon kreeg de order het
gewonnen terrein te verlaten en terug te keren naar
de uitgangsposities. De 7e compagnie van hetzelfde
Stukgeschoten en onpasseerbaar
regiment had de speciale opdracht gekregen de aanval
geworden loopgraaf
bij het 33e te ondersteunen door een Duitse mitrailleur
uit te schakelen die niet door de artillerie was geraakt
en die door zijn flankerende vuur een bedreiging vormde voor de hoofdaanval. Het
werd een ware opofferingsmissie. Ze slaagden in hun opdracht maar van de 80 man
die aan de actie meededen werden er 53 gedood en 20 gewond; slechts 7 man keerden
ongeschonden terug...
Oostelijk van Reserveregiment 30 richtten de compagnieën van Reserveregiment 17 10
hun vuur op de aanvallers die uit het ravijn tussen hoogte 191 en de Annulaire naar
boven kwamen. Hun beide machinegeweren zorgden er voor dat een groot deel van de
aanvallers meteen weer terugvloeide. De uit het Polygon, een Frans loopgraafdeel dat 20
meter voor de Unteroffiziersposten Z lag, naar voren stormende Fransen konden niet
afgestopt worden en drongen de Duitse stelling binnen; ook in de Franzosengraben en in
Sappe F. Hier werden ze door tegenstoten weer uitgeworpen.
Bij het Ie bataillon van Reserve 17 kon Unteroffiziersposten Z van Fransen ontdaan
worden en door zandzakken naar links gebarricadeerd. Bij het aangrenzende Reserve 80
daarentegen drongen de Fransen door tot in de Steilhangstellung. Door flankerend vuur
af te geven vanuit de stelling van Reserve 17, konden ook hier de aanvallers verdreven
worden. De achterblijvers werden door het IIe en IIIe bataillon van Reserve 80 gevangen
genomen.
Een deel van de voorste Duitse loopgraaf werd aan het einde van de middag nog
bezet gehouden door een bataillon van het 33e Regiment Colonial. Ze werden vrijwel
weggevaagd. Om verdere verliezen te voorkomen werd afgezien van de inzet van
reserves wat er op neer kwam dat ze aan hun lot werden overgelaten. De aanval van
de Fransen werd over het hele front afgeslagen, en om 17.00 uur waren alle loopgraven
weer in Duits bezit. De Fransen hadden grote verliezen geleden. Twee bataillons
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colonialen waren afgeslacht. Van de 1800 man keerden 1100 niet in hun loopgraaf terug.
Volgens Duitse opgave zijn ruim 320 Fransen gevangengenomen; Reserveregiment 17
telde alleen al voor zijn front 350 dode Fransen. De verliezen aan Duitse zijde bij de
drie betrokken regimenten bedroegen: 85 doden, 242 gewonden en 5 vermisten. Het
Duitse Reserveartillerieregiment 15 had de hele dag de positie rond La Verrue onder
vuur genomen en later met schrapnel in het Franse achterland geschoten om de aanvoer
van reserves te verhinderen waarbij de twee afdelingen veldgeschut elk ongeveer 2200
granaten verschoten.
Onmiddellijk na terugkeer van de rust werden de gewonden naar achter getransporteerd
en zette men zich aan het herstel van de loopgraven en de telefoonverbindingen.
Bij Reserveregiment 17 kwam op 30 december 235 man Ersatz aan, waarvan er
50 meteen konden doormarcheren naar de voorste linie om mee te helpen bij de
herstelwerkzaamheden van de stellingen.
De restanten van de twee Franse regimenten werden naar achteren verplaatst, onder
meer in Courtemont, waar ze twee weken rust kregen om bij te komen van de fysieke
en de morele inspanning en om te worden aangevuld. Ze bezetten daarna afwisselend
sectoren op de Annulaire en de Médius.
Zo ging het jaar 1914 ten einde. Ten westen van Main de Massiges, in de sector Beauséjour,
vonden nog enkele lokale gevechten plaats die bij de eerste fase van de winterslag
gerekend kunnen worden. Zo deden de Fransen op de avond van 30 december opnieuw
een aanval op de stellingen van Reserveregimenten 28 en 25, waar op 20 december succes
was behaald bij de Calvaire de Beauséjour. Reserve 25 kon de aanval op zijn hoofdstelling
afweren maar het Gardinenwäldchen, op 28 december nog heroverd, moest nu definitief
worden ontruimd. Een compagnie van Pionierbataillon 8 11 verdedigde in het bijzonder
de bedreigde Ecke. Deze compagnie maakte gedurende de nacht een Riegelstellung
waardoor de verbinding tussen beide regimenten verbeterde. In de nieuwjaarsnacht
was er volop werk in de loopgraven om schade te herstellen; de volgende dagen was het
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vooral de wederzijdse artillerie die van zich liet horen. Het gebied van Butte du Mesnil
(hoogte 196 en hoogte 199) en Beauséjour tot aan het ravijn van het ruisseau de l’Etang
bleef de hele winter omstreden. Rustige dagen wisselden dagen af met zware gevechten
waarbij veel slachtoffers vielen. De winterslag kende hier geen rustperiode en werkte toe
naar hoogtepunten zoals de strijd om het Fortin de Beauséjour in februari.
Zelfs zonder echte gevechten was het verliescijfer voor het Corps Colonial in de laatste
drie maanden van 1914 opgelopen tot 6 à 8000. Als men hier de verliescijfers van de
gevechten bij optelt,van september en december, komt het aantal uit op 11 à 12.000
man.
Hadden de Fransen dan niets bereikt in 1914? Men was toch wel tot het inzicht gekomen
dat met alleen inzet en elan een slag niet gewonnen kon worden en dat de artillerie een
veel grotere rol speelde dan tot dan toe gedacht. Alleen een grotere inzet van artillerie,
meer kanonnen en met grote hoeveelheden munitie, kon de draadversperringen en
de loopgraven zodanig bewerken dat een infanterieaanval mogelijk werd. Dat was de
opdracht voor de Fransen voor 1915.

Hier stonden de Duitse Reserveregimenten 25 en 69 van de 15e Reservedivisie in aansluiting op
Reserveregiment 28 van de 16e Reservedivisie.
2
In de gevechtsverslagen aangeduid met Flankierungsgraben of Flankengraben
3
Voor de aanval beschikbare Franse infanterieeenheden:
6e brigade Coloniale met 22e en 24e regimenten Colonial,
2 bataillons van het 33e Regiment Colonial,
Staf en 2 bataillons van het 7e Regiment Colonial,
Staf en 2 bataillons van het 21e Regiment Colonial, geleend van de 3e Division Coloniale.
4
Daadwerkelijk ingezette infanterie: Rechter aanvalscolonne met twee bataillons van het 7e
Regiment Colonial. Linker aanvalscolonne met een bataillon van het 22e Regiment Colonial en
een bataillon van het 33e Regiment Colonial.
5
Op 20 december stonden de 6e en 5e afdeling van R.F.A.R.15 achter hoogte 185 bij Maisons de
Champage en de 4e afdeling samen met een Landsturmbatterij op de linkervleugel bij Chausson
Ferme, op de Kanonenberg, bij hoogte 199.
6
Uit voorzorg kwamen versterkingen uit andere frontsectoren aan bij R.I.R.30: op 24 december
kwam I./R.I.R.38, afgelost op 26 december door II./ I.R.102, afgelost op 28 december door III./
R.E.R.1 (1.R.E.Br.).
7
Artillerievuur van 2. en 3./R.F.A.R.15
8
De 6e en 8e compagnie van R.I.R.30
9
De 3e en 5e compagnie van R.I.R.30, 4e compagnie van Pionierbataillon 8
10
De 1e, 6e, 2e, 7e compagnie
11
1.R./Pi.B.8
1
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Hoofdstuk 7
Januari 1915 - Main de Massiges en Beauséjour
Met de mislukking van 28 december sloten de Fransen het jaar 1914 af voor Main de
Massiges. De resultaten van het half december afgekondigde algemene offensief waren
overal ver achtergebleven bij de verwachtingen en de situatie bij de twee tegenstanders
bleef in grote lijnen onveranderd. Slechts enkele Duitse loopgraven waren hier en daar
veroverd, maar dit was zonder veel belang vanuit strategisch oogpunt. Voor de sector
Main de Massiges was de terreinwinst van de Fransen bij Calvaire de Beauséjour op 20
december nog niet eens een compensatie voor het door de Duitsers op 26 september
veroverde Bois-de-Ville. De Duitsers hielden enkele belangrijke punten in het terrein in
bezit zoals hoogte 199 (Mont Têtu) en de Butte du Mesnil.
In de maand januari werd nog steeds gevochten aan het front van het 4e Leger, maar
op kleine schaal en zonder gebeurtenissen die de geschiedenisboeken zijn ingegaan. De
legers raakten meer en meer ingesteld op de loopgravenoorlog. Men verschanste zich
steeds beter om de verliezen zo klein mogelijk te houden. Het werd steeds moeilijker
om een vijandelijke stelling in te nemen en om succes te
behalen. Dit verklaart waarom bij de aanvallende partij de
verliezen zo enorm opliepen. Elke verovering van een stuk
loopgraaf van 100 meter kostte ruwweg 100 man en 10.000
granaten. In afwachting van hervatting van het offensief ging
het dagelijkse lijden onophoudelijk verder. Erbarmelijke
omstandigheden bij slecht weer, in modderige loopgraven;
dagelijkse verliezen door vijandelijke artillerie, patrouilles en
overvallen; instortende loopgraven en slechte onderkomens.
Bij Main de Massiges speelde de hoofdstrijd zich vooral af ten
westen tussen Massiges en de Butte du Mesnil, bij Beauséjour.
Het Corps Colonial, dat nog steeds het VIIIe Reservekorps
met Rijnlanders tegenover zich vond, nam ondertussen
een defensieve houding aan. Het korps was daarbij ook
nog verzwakt doordat het opnieuw troepen had moeten
afstaan aan het legerkorps in de Argonne. Daar woedde in
deze periode een hevige strijd. Gebeurtenissen op andere
frontsectoren, in het bijzonder een gevoelige mislukking Generaal Gouraud nam op
voor de Fransen bij Soissons, waren de aanleiding tot een 23 januari het commando
reorganisatie van de grotere eenheden in het Franse leger, over van het Corps Colonial.
die gepaard ging met verschuivingen en verplaatsingen.
Het front van het 4e Leger werd versterkt met extra legerkorpsen. Eerst kwam het 1e
Corps dat in lijn werd geplaatst tussen het Corps Colonial en het 17e Corps. Half januari
arriveerde het 4e Corps, overgekomen van de Somme, dat voorlopig in reserve geplaatst
werd achter het 17e.
Vanaf januari werd het 4e Leger helemaal bevrijd van de last in de Argonne, toen de
sector in zijn geheel werd overgeheveld naar het 3e Leger, dat al een groot deel van
de Argonne onder zijn hoede had. Generaal de Langle de Cary had veel tijd en moeite
moeten steken in dit relatief kleine stukje van zijn front; op de uiterste rechterflank. De
strijd in de Argonne bleek toch van een geheel andere aard dan de oorlog op de rest van
het front, en kon daarom beter onder één bevel staan. De sector van het 2e Corps werd
gevoegd bij de andere Argonnestrijders van het 3e Leger, en het 4e Leger kon zich vanaf
nu concentreren op de Champagne. Het 2e Corps zou spoedig daarna worden afgelost
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in de Argonne en vervangen door het 32e, waardoor het 2e Corps weer terugkwam
bij het 4e Leger en tussen het 1e en 17e Corps werd geplaatst. Al deze verschuivingen
hadden geen grote gevolgen voor de sector van het Corps Colonial, alleen Ferme de
Beauséjour viel vanaf nu in de sector van het 1e Corps. Bij het Corps Colonial waren wel
commandowisselingen. Op 23 januari 1915 verving generaal Gouraud generaal Levèbvre
als commandant van het Corps Colonial. Generaal Mazillier werd commandant van de
2e Division Coloniale.
De strijd om het Fortin de Beauséjour, eerste fase januari 1915
Begin januari verplaatste de strijd zich van Massiges naar een punt een paar kilometer
verder naar het westen, dat bekend zou worden onder de naam Fortin de Beauséjour.
Het “Fortin” had in werkelijkheid niets van een fort, maar was een klein netwerk van
loopgraven, een soort bastion van 600 bij 800 meter, met meerdere loopgraven achter
elkaar, gekoppeld door verbindingsloopgraven. In feite was het een steunpunt in
de Duitse linies zoals er wel meer waren. De aard van het terrein, bestaande uit een
afwisseling van hoogtes en ravijnen, zorgde er automatisch voor dat de frontlijn geen
rechte lijn volgde maar bestond uit een opeenvolging van versterkte saillants. Een van
deze saillants, gesitueerd op een oostelijke uitloper van de Butte du Mesnil, 1200 meter
ten noorden van de Ferme de Beauséjour, werd door de Fransen aangeduid met Fortin
de Beauséjour. De naam was waarschijnlijk verzonnen tijdens de voorbereidingen voor
de eerste aanvallen, om wat meer lading aan het geheel te geven. De Duitsers hoorden
via de Franse legercommuniques voor het eerst van het bestaan van een “Fortin” en
waren er zeer door verrast. Ze leken ook niet goed te begrijpen welk deel van hun
stellingen er nu eigenlijk mee bedoeld werd. Het Fortin was minder tastbaar dan je
uit de Franse gevechtsverslagen zou kunnen concluderen en nam na verloop van tijd
mythische vormen aan. Het bestond vooral in de hoofden van de Franse legerleiding
en kon naar believen te voorschijn gehaald worden. Het werd steeds vloeibaarder en
minder plaatsgebonden. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat minstens
drie Franse regimenten de inname van het Fortin claimen tijdens de winterslag en toen
een half jaar later de herfstslag van start ging werd er eenvoudigweg een nieuw Fortin
in het leven geroepen, een kilometer verder naar het noordoosten.
Zonder twijfel maakte het bezit van het eerste Fortin de observatie van het ravijn van
hoogte 143, stroomopwaarts van het ruisseau de l’Etang gemakkelijker, maar de Franse
Draadversperringen voor de Duitse stellingen oostelijk van
de Butte du Mesnil
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vasthoudendheid om het in bezit te krijgen was vooral een zaak van sentiment, van bijna
overdreven vaderlandsliefde. In de woorden van Lt.Colonel Charbonneau: “We wilden
deze loopgraven, waarvoor al zovelen van de onzen waren gestorven, niet in handen van de vijand
laten”. Het was een kwestie van eer geworden om de positie in bezit te krijgen. Nadat er
bij eerste poging zoveel doden waren gevallen was het ondenkbaar dat men het daarbij
zou laten. Het Fortin moest en zou Frans worden. De Franse aanvallen die in deze sector
hadden plaatsgevonden op 25 september en 20 december van het voorafgaande jaar,
waren onder meer gericht geweest tegen de westelijke flank van dit steunpunt, omdat
een frontale aanval vrijwel onmogelijk werd geacht. Intussen waren de Duitse stellingen
in dit gebied nog verder uitgebouwd en versterkt, vooral op de flanken, om nieuwe
aanvallen te kunnen weerstaan.
De omstandigheden in deze sector waren erbarmelijk; bij alle partijen. Het 127e
Regiment Infanterie beschreef de periode als de zwaarste periode van de oorlog voor het
regiment. Gedurende twee en halve maand in de winter was het een gruwelijk verblijf.
Er was geen enkele voorziening tegen de regen, tegen de koude, tegen de projectielen.
De ravitaillering moest van ver worden aangevoerd op de rug van de mannen, door de
modder, in buitengewoon penibele omstandigheden. Het verblijf kenmerkte zich door
onophoudelijke gevechten, waar de poilus met bevroren voeten heroisch streden om de
verovering en herovering van stukken loopgraaf.
Eerste gevechtshandelingen bij het Fortin de Beauséjour
In januari werden door de Fransen enkele pogingen gedaan om in de buurt van het
Fortin te komen. Op 2 januari deed de 2e compagnie van het 43e Regiment Infanterie1
een verliesrijke aanval; zonder resultaat. Deze aanval luidde een tijdperk in van
onafgebroken strijd om het Fortin, waarbij stukken loopgraaf talloze malen van eigenaar
wisselden. De 2e compagnie van dit regiment drong het Bois en Equerre (Postenwäldchen)
binnen waar zwakke Duitse wachtposten gemakkelijk buiten gevecht gesteld werden.
Een tegenaanval door de 3e compagnie Reserveregiment 28 drong de Fransen terug.
Loopgraaf bij het Jahn-Wäldchen
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Dezelfde dag probeerden de Fransen vanuit het
Bois Barrant (Gardinenwäldchen), dat ze op 28
december in bezit hadden gekregen, de stellingen
van Reserveregiment 28 bij de Ecke te bestormen.
De Pionieren hadden hier mijnenvelden
aangelegd, wat inhield dat op bepaalde plaatsen
springladingen waren ingebouwd die op afstand
elektrisch met een druk op de knop tot ontploffing
gebracht konden worden. Op het moment dat de
Fransen de loopgraven binnendrongen werd een
springlading ontstoken. De aanval stokte en de
infanterie kon zonder veel moeite de indringers
terugwijzen. De daaropvolgende nacht was het
rustig en werd door de Duitsers met volle kracht
gewerkt aan herstel van vernielde stellingdelen
en aan inrichting van de Abrundungsgraben.
In de nacht van 4 op 5 begonnen de Fransen weer
op de loopgraven te hameren. Tegen twee uur ’s
middags steeg het artillerievuur tot ongekende
hevigheid. De Duitsers werden in hun loopgraven
gedecimeerd, en wachtten angstig op wat komen
Wachtpost in de loopgraven
ging. Alle drie voorste compagnieën verloren hun
commandant. Andere delen van Reserveregiment
28 werden naar voren geschoven; het 2e bataillon direct achter de steeds weer bedreigde
linkervleugel. Om 5 uur ’s middags verzwakte het bombardement op de linkervleugel,
duurde op de rechtervleugel echter voort. Een Franse colonne van 80 man, van de 9e
compagnie 127e 2, ging vanuit het Gardinenwäldchen in de aanval en drong binnen in het
rechterdeel van de Abrundungsgraben, waar slechts doden en gewonden lagen. Adjudant
Gransart die de groep leidde werd hierbij gewond. De rest van de compagnie kon niet
volgen door het vuur van de Duitse artillerie en was daardoor niet in staat de eerste groep
te ondersteunen. Er ontstond een man tegen man gevecht waarbij de Abrundungsgraben
geheel door de Duitsers werd heroverd. Acht Fransen van het 127e Regiment gaven
zich over. In de rijen van Reserveregiment 28 waren grote gaten geslagen: 29 doden, 137
gewonden, 4 vermisten.
Doordat de Fransen steeds op dezelfde punten aanvielen besloot de Duitse divisiestaf
tot een herschikking van de troepen en sectorgrenzen. Reserveregiment 28 werd
geconcentreerd op de meest bedreigde linkervleugel terwijl de rest van de regimentssector
tot aan de oosthoek van het Hiepewäldchen (Bois Oblique), door Reserveregiment 68 en
een bataillon van Reserve-Ersatzregiment 1 werd overgenomen. Van 6 tot 8 januari
ontwikkelden zich geen nieuwe gevechten. Met artillerie werd daarentegen voortdurend
Terrein bij het Fortin de Beauséjour
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Voorbereidende artilleriebeschieting

geschoten. De stellingen maar ook het achterland en het dorpje Ripont hadden veel te
lijden.
Een nieuwe aanvalspoging werd op 9 januari ondernomen door het 1e bataillon van het
127e. De 1e compagnie overmeesterde de zuidelijke helft van het Fortin. Ze konden na
een korte maar hevige artillerievoorbereiding, waarbij veel slachtoffers onder de Duitse
loopgraafbezetting vielen, binnendringen door een coupure in de draadhindernissen.
Bij het binnengaan van de Duitse loopgraven werd nauwelijks tegenstand ondervonden.
De bezetting was dood of gewond. Wat nog restte werd overmeesterd en 17 man
gevangen genomen. De bemanning van een mitrailleur weigerde zich over te geven
en werd gedood. Onmiddellijk begon men met de inrichting van een verdediging.
Arriverende Duitse reserves gingen zonder af te wachten in de tegenaanval, waarbij een
deel van de Flankierungsgraben kon worden teruggewonnen maar de Abrundungsgraben
niet. De Fransen hadden er direct na verovering machinegeweersteunpunten ingericht.
Tegenstanders klampten zich vast in hun loopgraven. In de stellingen heerste wanorde.
De verbindingen waren verbroken zodat de gevechtscommandant pas in de middag
een beeld kreeg van de situatie. Het 2e en 3e bataillon van Reserveregiment 28 werden
gereedgehouden in respectievelijk Aufnahmegraben en Schanzzeuggraben. Vanuit
Stobbegraben en Flankierungsgraben kwam ‘s avonds om 9 uur de tegenaanval die stuitte
op razend vijandelijk vuur, met talrijke doden tot gevolg. Nog twee maal werd een bevel
tot aanval gegeven, maar zonder resultaat. De Fransen hadden hun deel stevig in handen.
Dezelfde avond nog werden de troepen van het 127e afgelost door de 6e compagnie van
het 43e, die moesten zorgen dat het behaalde resultaat niet verloren ging.
Op bevel van generaalmajor Jung (commandant van de 31e Reservebrigade) werd de
volgende morgen opnieuw een tegenaanval gedaan om de Abrundungsgraben terug te
winnen. Na een korte artillerievoorbereiding ging om 8.15 uur ’s morgens het 2e bataillon
vanuit het dal op de linkervleugel naar voren, maar werd onmiddellijk door sterk
vijandelijk vuur tegengehouden. ’s Middags 5.30 uur werd vanuit de Flankierungsgraben
een handgranatenaanval ondernomen door Reserveregiment 28 en een compagnie van
Pionierbataillon 8. Dit had succes. Alle delen loopgraaf die verloren waren gegaan konden
weer worden teruggewonnen en werden opnieuw ingericht. Er volgde een regenachtige
donkere nacht waarin zonder pauze werd gewerkt aan herstel van loopgraven. Op 11
januari slaagde de 3e compagnie van het 43e in een laatste wanhoopspoging er nog in
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om een vooruitspringende loopgraaf te bezetten, maar het Fortin zelf bleef Duits en
hier bleef het voorlopig bij. De kapotgeschoten stellingen moesten weer ter verdediging
worden ingericht. Doden en gewonden werden voor zover mogelijk geborgen, munitie
en levensmiddelen aangevoerd.
Een dag later verloor westelijk daarvan het 1e Regiment Infanterie de strijd om het Bois en
3 Coupures (Drittlingswald), en weer enkele dagen later overmeesterde het 84e Regiment
het Bois en Equerre (Postenwäldchen) en maakte hierbij gevangenen van Reserveregiment
68. Het is illustratief voor de periode. Over en weer werden loopgraven, delen van
stellingen en bosjes gewonnen en weer verloren.
Na deze eerste serie gevechten om het Fortin de Beauséjour en de aangrenzende
hoogten, was het tijd om uitgeputte en uitgedunde eenheden af te lossen. De Fransen
grossierden in regimenten van verschillende legerkorpsen die alle maar voor korte tijd
bleven. Aan Duitse zijde was tot nu toe de strijd gevoerd met de normale sectorbezetting
van de 16e Reservedivisie, aangevuld met slechts enkele sectorvreemde bataillons. De
regimenten waren echter aan het einde van hun krachten en sterk uitgedund zodat half
januari nieuwe regimenten op het toneel verschenen, afkomstig uit andere legerkorpsen,
die tijdelijk onder bevel van de 16e Reservedivisie geplaatst werden. Reserveregimenten
28 en 29 gingen voor een rustperiode achter het front en keerden begin februari terug
in voorste lijn op Main de Massiges. Eén van de nieuw aangekomen regimenten
was Infanterieregiment 51. Vanuit Ripont marcheerden de eerste bataillons naar de
reservestellingen en ze beschreven in welke staat ze hun nieuwe gebied aantroffen:
“Vanaf Ripont-Mühle was de weg een oneindige moddermassa waar de soldaten diep in wegzakten.
Omdat de weinige onderkomens in de reservestelling door andere troepen bezet werden, moest het
tweede bataillon op 13 januari en de daaropvolgende nacht in de nattigheid en de kou in de open
lucht verblijven, blootgesteld aan vijandelijk infanterievuur.”
“De aan ons opgeleverde stelling, voor zover van een stelling gesproken kon worden, was in een
ongelooflijke staat. De hele stelling bestond uit bemodderde loopgraven, die plaatselijk vrijwel
geheel dichtgelopen waren en waar vaak een halve meter water in stond. Borstweringen waren
kapotgeschoten. Goede schuilplaatsen waren er nergens. De weinige konijnenholen waren
zodanig vervuild dat ze door de manschappen niet gebruikt konden worden en ze op hun tentzeil
aangewezen waren. Rondom lagen talloze lijken die een ontzettende stank verspreidden. Goede
naderingsloopgraven waren er niet. De aanvoer van verzorging, drinkwater en materiaal voor
stellingsbouw was daardoor erg moeilijk. De veldkeukens konden alleen in het donker naar voren

Landschap bij de Butte du Mesnil
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Noordhelling achter de hoogten bij Beauséjour,
met kapotgeschoten onderkomens.

komen dus was er slechts eenmaal per dag iets warms te eten. Er kon alleen ‘s nachts aan de
loopgraven gewerkt worden omdat het artillerievuur het werken overdag onmogelijk maakte. Door
vocht en vorst stortte het graafwerk aan de loopgraven regelmatig weer in, en wat nog overbleef
schoot de Franse artillerie steeds weer kapot. Aan goed uitgebouwde stellingen viel niet te denken.
Men was al blij als er enige beschutting gevonden kon worden tegen de bombardementen.”
Direct achter het front was het al niet veel beter. Het 2e en 3e bataillon kwamen op 14
januari aan in Gratreuil:
“De onderkomens waren er zeer slecht. Vervallen schuren waar de gier van de mesthoop doorheen
liep, weinig stro, veel nattigheid, straten vol met modder. De nieuw aangekomen bataillons konden
zich eerst aan de schoonmaak zetten en aan de strijd tegen de ontelbare ratten. Het reservelager,
achter de voorste loopgraven, had niets van een lager. Het bestond uit enkele kniediepe loopgraven
zonder onderkomens. De compagnieën in voorste linie waren nog beter af dan de troepen in
reserve, want daar werd gewerkt aan onderkomens. De reservecompagnieën moesten ‘s nachts
aan de loopgraven werken en zorgen voor materiaalaanvoer van achter uit. De draadhindernissen
voor de stellingen werden verbeterd. Steunpunten werden aangelegd, hoewel de Franse artillerie
overdag vaak weer kapotschoot van wat ‘s nachts met veel moeite was aangelegd.”
In de sector die tot 11 januari bezet was gehouden door Reserveregiment 28 kwamen nu
twee Saksische Reserveregimenten 104 en 107 die elkaar afwisselden. Reserveregiment
107 arriveerde op 31 januari in Ripont:
“De stelling die het regiment over te nemen had was verschrikkelijk. Van verdedigbaarheid kon
nauwelijks nog sprake zijn. De vijand lag op sommige plaatsen krap 30 meter verwijderd, gedeeltelijk in voormalige Duitse loopgraven, en was onafgebroken bezig onze bezetting vanuit de
sappeneinden te bestoken met handgranaten, geweergranaten en vleugelmijnen van verschillende
kalibers. Een samenhangende vuurlinie ontbrak. Hij bestond in feite alleen uit zogenaamde zwaluwnesten met een daarachter lopende gang. Deze gang en de zwaluwnesten waren door artilleriewerking dusdanig vernield, dat op veel plaatsen noch gedekt vuur afgegeven kon worden, noch
gedekte verplaatsingen mogelijk waren. Omdat al wekenlang verbitterd strijd over en weer gewoed
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had, vond men allerhande lichaamsdelen van gesneuvelden, die provisorisch onder krijtmodder
gestopt waren en die bij elke nieuwe steek met de spade weer aan het daglicht traden. De schuilplaatsen waren vanzelfsprekend vooral in de voorste linie miserabel. Er waren alleen zogenaamde
konijnenholen, die in de gang uitgehakt waren en die nauwelijks aan een man plaats boden en
zeker geen bescherming boden tegen
granaatscherven. Een draadhindernis
was ooit een keer aangelegd geweest
maar dusdanig vernield en hier en
daar weer hersteld dat hij voor de vijand geen echte hindernis meer vormde. Plaatselijk ontbrak hij helemaal.
De naderingsloopgraven waren vaak
op belangrijke plaatsen nauwelijks
kniediep. Vooral zorgwekkend was de
zogenaamde Flankierungsgraben, die
naar de iets terugliggende stelling
van de naastliggende brigade voerde.
Hier had de Franse artillerie het in
het bijzonder op voorzien. De uitwerking hiervan op de stelling in het
algemeen was zo sterk dat ondanks
de uiterste krachtsinspanningen de
nacht te kort was om de overdag aangerichte vernielingen weer enigszins
te herstellen. De aanvoer van bouwen hindernismateriaal was binnen
de stelling vanzelfsprekend buitengewoon moeilijk, elke nacht werden
door de dragers verliezen geleden,
maar ook achter het front leek materiaaltransport soms onmogelijk te zijn,
omdat de wegen en paden eenvoudigweg verdwenen waren. Zelfs de
wegen die rechtsreeks van Ripont en
station Ardeuil kwamen waren in de
plaatsjes zelf zo’n modderpoel geworden dat man en paard vaak enkeldiep
in de krijtbrij wegzonken en iedereen Dorpjes direct achter het front tussen Butte du Mesnil
steeds met dikke, grijze korsten bedekt en Main de Massiges. Boven: Ripont. Onder: volledig
was wanneer men uit het terrein te- in puin geschoten Ardeuil.
rugkwam.”
Op Main de Massiges bleven in januari de gevechtshandelingen beperkt. Het was een
stilte voor de storm. In werkelijkheid waren de Duitsers volop bezig met voorbereidingen
voor een aanval. De Duitse artillerie kon beschikken over steeds meer zware kalibers; ze
beschoten dag en nacht ver in het achterland gelegen barakkenkampen en dorpjes zoals
Virginy, Minaucourt of Wargemoulin. Geen steen bleef op de andere. Er werd gewerkt
aan loopgraven en toegangswegen. De toegang tot het Lager achter de Kanonenberg
was zo drassig geworden dat de paarden bijna niet meer door de Champagnemodder
konden komen. Een compagnie spoorwegwerkers bouwde in nachtarbeid een palenweg
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van de weg Cernay-Perthes, door het veld, tot aan de voet van de Kanonenberg.
Pas op 5 januari lag weer Frans artillerie- en mijnenwerpervuur op de loopgraven.
Resultaat 11 doden en 29 gewonden. Een stuk geschut dat bij Reserveregiment 25 in een
loopgraaf was ingebouwd, werd door een voltreffer vernield. Ook bij Reserveregiment
30 werd vanaf dat moment een verhoogde artillerieactiviteit ervaren. In de vier dagen
van 7 tot 10 januari vielen hier 2000 granaten en schrapnels op de voorste stellingen,
met aanzienlijke verliezen tot gevolg. Vanaf half januari schoten de Fransen minder,
waardoor weer gewerkt kon worden aan het herstel van loopgraven en uitbreiding van
de draadhindernissen. Langzaam maar zeker werkte men, zowel boven- als ondergronds,
toe naar een aanval die uiteindelijk op 3 februari zou gaan plaatsvinden.

Het 43e RI (1e DI, 1e CA) was enkele dagen daarvoor (29 december) aangekomen en had het 22e RIC
afgelost
2
127e Regiment Infanterie (1e DI, 1e CA) loste op 4 januari het 43e RI af.
1

Het desolate en volledig bemodderde landschap aan de holle weg naar Maisons de Champagne
Ferme. Op de achtergrond de Kanonenberg.
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Hoofdstuk 8
De Duitsers veroveren Main de Massiges, 3 februari 1915
Zolang de Fransen hoogte 191 in bezit hadden reikte hun blik tot ver in het Tourbe- en
Aisnedal en daarmee in het achterland van de Duitse 21e Reservedivisie. De Duitsers
hadden de hoogte bij hun aanval op 26 september al een keer bestormd, maar niet
veroverd. Sinds die tijd waren onder uiterst zware omstandigheden nieuwe sappen en
loopgraven gegraven in de richting van de top. Eerst waren acht sappen naar voren
gegraven met een onderlinge afstand van 250 meter, die daarna met elkaar werden
verbonden. Zo vormde zich een nieuwe eerste uitgangsstelling. Draadhindernissen
ervoor beveiligden het geheel. De vijandelijke linies waren dicht bij elkaar komen te
liggen en aan beide zijden staken de sappen als voelhoorns naar elkaar toe. Midden
december werden de nog verder naar voren gegraven sappen opnieuw met elkaar
verbonden en vormden de zogenoemde Steilhangstellung, op ongeveer 50 meter van
de vijand. Op 28 december was door de Fransen tijdens een aanval geprobeerd de
Steilhangstellung terug te werpen in het dal. Dit was toen niet gelukt maar het versterkte
de Duitse overtuiging dat het noodzakelijk was om hoogte 191 en de rest van het plateau
met de beide vingertoppen Annulaire en Médius, in handen te krijgen. De maand januari
werd gebruikt om een aanval hierop voor te bereiden.
Deze aanval werd gelijktijdig uitgevoerd door eenheden van de 15e en 21e Reservedivisie.
De totale onderneming stond echter niet onder gemeenschappelijk commando. Het
initiatief voor de aanval lag bij het XVIIIe Reservekorps, bij generaal von Steuben, en hij
had zich verzekerd van de steun van het VIIIe Reservekorps, maar verder voerden de
beide divisies hun eigen aanval. De scheiding tussen het Duitse 3e en 5e Leger liep precies
door het aanvalsfront en beide divisies behoorden tot legerkorpsen van verschillende
legers. Bij de 21e Reservedivisie stond de aanval door het 80e Reserveregiment onder
bevel van Oberstleutnant Freiherr von Rosen, de commandant van dit regiment. Bij
de westelijk aansluitende 15e Reservedivisie werd de aanval uitgevoerd door de 32e
Reservebrigade, bestaande uit de Reserveregimenten 17 en 30, onder een zelfstandig
brigadecommando. De brigade was voor de gelegenheid aangevuld met delen van
Reserve-Ersatzregiment 1.
De drie regimenten hadden elk een eigen uitloper van Main de Massiges tot aanvalsdoel
toegewezen gekregen. In het westen richtte Reserveregiment 30 zich op de Médius
(Bergnase II), in het midden moest Reserveregiment 17 zich meester maken van de andere
vinger, de Annulaire (Bergnase I), en oostelijk daarvan voerde Reserveregiment 80 de
hoofdaanval uit op hoogte 191. Bij de regimenten werden aanvalskolonnes gevormd
waarbinnen meerdere opeenvolgende aanvalsgolven waren vastgesteld. Daarbij gevoegd
waren Pionieren met draadtangen, springladingen en handgranaten. Direct achter de
aanvalsgolven kwamen werktroepen met gereedschap voor stellingbouw en met stalen
schilden voor het snel inrichten van de verdediging van de veroverde loopgraven. De
aanval werd ondersteund door veldartillerie van de twee divisies, zware artillerie van de
sector en mijnenwerpers in de loopgraven op het plateau. Veldartillerie1 had de taak om
de terugliggende Franse stellingen achter hoogte 191 tot achter Massiges, het Tourbe-dal,
de plaatsjes Virginy en Ville-sur-Tourbe onder bedwang te houden en de aanvoer van
Franse reserves te verhinderen. Het 15 cm geschut2 moest op grote afstand de aanvoer
vanuit Courtemont en Maffrécourt verstoren. Bij de 32e Reservebrigade stonden zware
en middelzware mijnenwerpers in stelling die een verschrikkelijke uitwerking op de
Franse loopgraven zouden hebben.
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Aanvalsvoorbereidingen
Achter een Lager bij Rouvroy werden de eenheden één voor één geoefend voor de
aanval, die op 3 februari moest gaan plaatsvinden. In teruggelegen plaatsen achter het
front werden houten ladders gefabriceerd die het de aanvallers makkelijker moesten
maken om snel hun loopgraven te verlaten. Een cruciaal onderdeel van het aanvalsplan
werd gevormd door de mijnenoorlog. De aanval moest worden ingeluid met een aantal
mijnexplosies, op twee plaatsen tegelijk, op hoogte 191 en voor de Annulaire. Na
zorgvuldige metingen en berekeningen, waarbij voor het eerst gebruik werd gemaakt van
luchtfoto’s, was de 4e compagnie van Pionierbataillon 11 begonnen met het graven van
zes Stollen voor hoogte 191, waarvan er slechts vier afgemaakt konden worden (Stollen
1, 2, 5 en 6). Stollen 3 werd in de loop van de maand door de Fransen door een explosie
verwoest. Stollen 4 werd door de Duitsers zelf voortijdig tot ontploffing gebracht om
een Franse mijn af te stoppen. Bij de 15e Reservedivisie werd het Pionierwerk verricht
door een compagnie van Pionierbataillon 8. Omdat het aantal Pionieren onvoldoende
was voor alle werkzaamheden binnen de sector, werd een extra compagnie3 aan de
21e Reservedivisie toegewezen. De twee Pioniercompagnieën, geholpen door groepen
infanterie, groeven diepe gangen in de kalksteenberg. De bij het graven vrijgekomen
kalksteen moest in zandzakken naar achteren worden gedragen om de plaats van de
Stolleningangen niet te verraden aan de vijand. Nadat de gangen ongeveer 20 meter
gevorderd waren, werden ze ondergronds met elkaar verbonden door een dwarsgang,
die diende als beveiliging voor het geval de Fransen eveneens gangen zouden graven.
Dit liet niet lang op zich wachten. Op 7 januari hoorden Duitse luisterposten in de meest
rechter mijngang dat ook de tegenstander met graafwerkzaamheden bezig was. De
vraag was nu wie het eerst klaar zou zijn.
Twee dagen later lieten de Duitsers hun eerste mijn springen, in Stollen 3. Een
vijandelijke mijn werd hiermee onschadelijk gemaakt en bovengronds ontbrandde een
handgranatengevecht om het bezit van de krater. De Fransen lieten op hun beurt een
mijn ontploffen op 13 januari voor de Duitse Stollen 1 en 2. In bijna alle mijngangen
konden nu werkgeluiden van de tegenstander worden gehoord.
Een week later werd door Duitse luisterposten vastgesteld dat de Franse sappeurs tot
aan Stollen 5 en 6 genaderd waren. Een veiligheidsgang werd opgeblazen om deze
actitiviteit af te stoppen, zonder de eigen hoofdgang te beschadigen. Het afstoppen
lukte maar gedeeltelijk en het was voor de Fransen een signaal om nog ijveriger door te
werken. Het was een zenuwslopende race geworden.
Een Duitse Sappe richting Franse stellingen
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Graafwerk in één van de mijngangen.

23 januari waren de Duitsers weer gereed om een
mijn tot ontploffing te
brengen. De Fransen hadden het gevaar echter tijdig ontdekt en gingen in
de vroege morgen Stollen 2 te lijf met een camouflet. Kort daarna een
tweede en om vijf uur ‘s
middags een derde. In de
loop van de nacht werd
door de Duitsers Stollen
2 toch nog geladen en tot
ontploffing gebracht. De
Fransen stopten daarop
hun werkzaamheden op
deze plaats.
Op 26, 27 en 28 januari
volgden Duitse en Franse
explosies elkaar op, bij
Stollen 6 en 4. Op 29 januari ‘s morgens waren de
Fransen met hun mijnwerkzaamheden onder de linker hoek van Unteroffiziersposten
Z gekomen. Het was voor de Duitsers noodzakelijk deze mijn door een eigen explosie
of een camouflet af te weren. In de middag werd deze explosie uitgevoerd. De Duitse
hoofdstollen bleven onaangeroerd. Eindelijk waren de overgebleven Stollen 1, 2, 5 en
6 ver genoeg gevorderd om ze van een explosiekamer te voorzien en gereed te maken
voor het begin van de grote aanval. De lengte van de mijngangen bedroeg toen 35 tot 45
meter. In een aantal opeenvolgende nachten van 29 januari tot 1 februari werden ze geladen met elk 100 Zentner4 springstof. De springstoffen moesten met mankracht vanuit
Cernay naar voren gedragen worden met dragerkolonnes die waren samengesteld uit
manschappen van meerdere buur-regimenten (Reserveregimenten 81 en 88). Met kleine
zakjes op de schouder werden in het donker in ganzenmars de explosieven aangevoerd.
Elke mijngang stond onder toezicht van een onderofficier om het proces in goede banen
te leiden, die verantwoordelijk was voor het laden en afdammen van de explosiekamer
en voor het aanbrengen van de ontstekers. Bij het laden van Stollen 5 deed zich een ongeluk voor waarbij ongewild een klein deel van de springstof tot ontploffing kwam; het
laden van de mijn kon echter worden voortgezet. Nog in de vroege uren op de dag van
de aanval werden de elektrische leidingen naar de ontstekers door Frans granaatvuur
vernield en moesten hals over kop door Pionieren worden hersteld, maar alles ging verder volgens plan en de mijnen waren op tijd klaar om de aanval te kunnen inluiden.
Zo wachtte iedereen op 3 februari met spanning op het moment van de aanval. Al om
zes uur ‘s morgens stonden de aanvalskolonnes min of meer gedekt in hun loopgraven
klaar. De infanterie moest nog een zenuwslopende vijf uur wachten voordat het in actie
kon komen. Als de artillerie eenmaal zijn bombardement was begonnen en de Franse
artillerie daarop ging reageren, zou het vrijwel onmogelijk zijn om nog ongeschonden
in de uitgangsstellingen te komen.
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De mijnexplosies
Lang hadden de Duitse infanteristen
in hun loopgraven moeten wachten
tot het hun beurt was. Om 10.50 uur
verzwakte het artillerievuur. Toen, om
11.00 uur stipt 5, luidden gelijktijdig
zeven mijnexplosies de aanval op
Main de Massiges in, op de rechter- en
de linkerflank van het aanvalsfront;
drie bij Reserveregiment 30 en vier
bij Reserveregiment 80 op hoogte 191.
Men had het idee van een aardbeving
en de schok in de aarde was duidelijk
voelbaar. Een verslag van het moment
bij de 80-ers:
“Een onvergetelijke aanblik van gruwelijke
schoonheid was het, toen op deze dag
– klokslag 12 uur5– vier reusachtige
aardzuilen, elk ongeveer 100 meter hoog,
met geweldig lawaai de lucht in gingen
en vervolgens majestueus ineenzonken,
hoe dan de aarde uit vier kraters enorme
rookmassa’s uitspoot, die de hele omgeving
versluierden.”

Graven in de grote krater op hoogte 191.

In de linies van de tegenstander gaapten grote kraters. Een van de springladingen
op hoogte 191 veroorzaakte de gelijktijdige detonatie van twee gereedstaande Franse
mijnen, wat tot gevolg had dat de explosie veel zwaarder uitpakte dan de bedoeling
was en verliezen in de eigen gelederen veroorzaakte. Gereedstaande infanteristen van
de eerste aanvalsgroep raakten bedolven onder stenen en aarde en het oprukken van de
Reserve 80-ers werd er door vertraagd.
Nauwelijks was de rondvliegende aarde van de mijnexplosies weer op de grond gevallen
of de eerste aanvalskolonnes sprongen uit hun loopgraven en bestormden de Franse
linies. De aanvallers op de Médius trokken om de kraters heen, ze waren te diep om
er doorheen te gaan. De eerste aanvalsgroepen van Reserveregiment 17, de 4e en 5e
compagnie, stormden naar de Annulaire en het Polygon. De weerstand van de door de
mijnen en de artilleriebeschietingen zwaar getroffen Fransen was al snel gebroken. Op
hoogte 191 kwamen ongeveer 100 Fransen met onthutste gezichten, verdwaasd door de
mijnexplosies, op de Duitse linies toe om zich over te geven. Over het hele aanvalsfront
van de drie regimenten was na tien minuten de eerste Franse linie overlopen. De voorste
aanvallers drongen zonder oponthoud verder door tot de volgende loopgraven. De
andere aanvalsgroepen volgden zo snel dat op sommige plaatsen een vermenging van
eenheden optrad.
De tweede aanvalsgroep van Reserveregiment 17 had spoedig de Franse hoofdstelling
bereikt. Om aansluiting naar links met Reserve 80 te houden waren troepen van de
6e en 2e compagnie in het ravijn tussen Annulaire en hoogte 191 terechtgekomen. De
6e compagnie had het Polygon ingenomen en ging door met de verovering van de
Annulaire tot en met de laatste Franse loopgraaf.
De linkervleugel van het Reserveregiment 30 hield zich bezig met de inname van het
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tussen Annulaire en Médius gelegen ravijn. In de namiddag kon de verbinding met het
op de Annulaire opererende Reserveregiment 17 tot stand worden gebracht. De Franse
hoofdstelling op de Médius werd door Reserveregiment 30 pas in een tweede aanvalsgolf
genomen, waardoor nog enige tijd flankerend vuur op de Annulaire werd afgegeven
door een Franse mitrailleur. Hierdoor vielen veel slachtoffers onder de aanvallers. Nadat
de Médius was ingenomen stopte Major Wolff, die de aanval bij Reserveregiment 30
leidde, een verder oprukken, om niet te ver in het erachter liggende ravijn van de Etangbeek terecht te komen. Een groot deel van de Franse bezetting werd in de strijd gedood,
anderen staken de handen in de lucht en gaven zich over. Ze werden als gevangenen
naar achter afgevoerd.
Intussen was de Franse artillerie zijn werk begonnen en beschoot de Duitse loopgraven.
Bij de achtergebleven reservecompagnieën traden hierdoor tamelijk veel verliezen op. Bij
het Ie bataillon van Reserveregiment 17 was de 4e compagnie door de grote mijntrechter
in de Franse loopgraven doorgebroken. De 2e compagnie was met delen van het 5e en
6e op de west- en zuidhellingen van hoogte 191 terechtgekomen. Deze hoogte was nog
niet geheel in bezit van de aanvallers daar, het Reserveregiment 80, waardoor men onder
flankerend vuur kwam te liggen van de hoogte zelf en men front in die richting moest
maken. De compagnieën bleven nog tot laat in de avond op deze plaats liggen om dit
deel van de hoogte bezet te houden, hoewel het eigenlijk hun aanvalsdoel niet was. Op
regimentsbevel trokken ze zich daarna terug en lieten de hoogte aan Reserveregiment
80 over, dat pas kon oprukken toen de eigen artillerie het vuur had opgeschoven tot
op de zuidhellingen. Overal werden groepjes Fransen gevangen genomen, 25 bij de 2e
compagnie Reserve 17, later nog eens 20 die zich in een onderkomen schuil hielden. Het
aantal gevangenen bij Reserve 30 liep in de loop van de middag op tot 190.
Annulaire en Médius waren om vier uur tot op de laatste loopgraaf door de aanvallers
bezet die meteen waren begonnen met het inrichten van een verdediging. Een Franse
tegenaanval was een kwestie van tijd. Men rekende op een aanval in de nacht. De
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Het begin van de aanval op 3 februari, verteld in een Feldpostbrief van een
artilleriewaarnemer bij Reserve-Feldartillerieregiment 15, geplaatst in de
Tägliche Rundschau van 5 februari.
...
In de dagen voorafgaand aan de aanval had ik mijn telefoon- en observatiepost bij hoogte 191.
Daardoor had ik gelegenheid de voorbereidingen van de infanterie mee te maken. Het was zeer
indrukwekkend. De aanvoer van 450 loopgraafladders (voor het verlaten van de eigen en het
afdalen in de vijandelijke loopgraven), de opstapeling van infanterieschilden (als eerste dekking
in de nieuwe stellingen), de handbijlen en draadtangen voor het vernielen van hindernissen,
enz. Men vernam “halfofficieel” van geplande mijnexplosies en andere voorbereidingen door
Pionieren. In de nacht van 2 op 3 februari arriveerden veel versterkingen. Geluidloos waren ze
aangekomen. Toen ik ‘s morgens vroeg nog in het donker mijn post verliet om naar de batterij
terug te keren, stonden de “morituri” zwijgend bijeengepakt aan de voet van de berg. De
Pionieren met handgranaten omgebonden, de infanterie met ladders op de rug; in lange rijen
klommen ze door de loopgraven naar de berg toe. De volledige stilte bij de beweging van zoveel
mensen had iets angstaanjagends.
De aanval was vastgesteld voor 12 uur. De hoofdfactor moest de volledige verrassing van
de vijand zijn. De uren tot 12 uur waren een kwelling door de verlammende spanning.
De gevechtsbevelen waren gegeven, en nu zat men daar en wachtte. Het was om wanhopig
van te worden. De een liep doelloos heen en weer, de ander zat in een hoek als een zieke
kip, de richtkanonnier prevelde gebeden uit zijn gebedenboek - kortom, er heerste typische
kanonnenkoorts voor de slag, die dan echter in het gevecht veranderde in een prachtige kalmte
en in een precieze uitvoering. De morgen was koud, helder, vredig, met volop zonneschijn.
Eindelijk naderde het middaguur en we bezetten onze plaatsen aan het geschut. Klokslag
12 scheen de hemel open te splijten. Door de explosie van drie mijnen barstte de berg op
drie plaatsen open, de aarde vulkaanachtig verspreidend. Tegelijk begon de verzamelde
Duitse artillerie met al haar krachten en bedekte de vijandelijke loopgraven met projectielen.
De stukken gaven wat ze konden. Binnen een paar minuten was de hele omgeving in een
ondoordringbare, ademafsnijdende kruitdamp gehuld. Het was een ongekend hels lawaai.
De drievoudige explosie, razend infanterievuur, de aardbevingen van het 21 cm geschut, het
helse gehuil van de lange lopen, het dreunen van het veldgeschut, daartussen flarden van
regimentsmuziek, ... wir all wollen Hüter sein..., geschreeuwde bevelen, het ratelen van de
wielen van de munitiewagens op de bevroren bodem, het inzetten van de vijandelijke artillerie,
het huilen en barsten van hun zwaarste kalibers - onbeschrijfelijk!

Op hoogte 191, gezien vanuit een loopgraaf.
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Pionieren brachten draadversperringen
aan en verdiepten de loopgraven. In het
midden van de stelling op de Annulaire
werd een mitrailleur ingebouwd, op
een plaats met goed schootsveld. Op de
linkervleugel werd een loopgraaf naar
de flank omgebogen en verdedigbaar
gemaakt. Op de rechterkant werd een
mitrailleur geplaatst met schootsveld
over het ravin de l’Etang.
‘s Avonds werden de 5e en 6e compagnie
van Reserveregiment 17 afgelost door de
8e die nog niet eerder ingezet was, en dus
nog op volle sterkte. Deze compagnie
werkte verder aan de versterking van de
loopgraven.
In de namiddag waren al Franse
versterkingen in de buurt van Virginy
gesignaleerd, die in de richting van
Massiges kwamen. De artillerie werd
verzocht deze troepen onder vuur te
nemen maar kon aan dit verzoek niet
voldoen door gebrek aan munitie. Omdat
men er zeker van kon zijn dat er een
Franse tegenaanval zou komen, werden
extra compagnieën aangevoerd van
het ter beschikking gestelde ReserveErsatzregiment 1. Twee compagnieën
hiervan vonden een plaats bij de 8e
compagnie van Reserveregiment 17 op
Op één van de vingers van de hand.
de Annulaire, twee andere compagnieën
bleven in reserve.
Aan de westkant van de Médius was
een klein deel van de loopgraven in Franse handen gebleven. In die richting werd een
sterke zandzakbarricade opgeworpen. De kraters van de mijnexplosies werden door
loopgraven met de oude eigen stelling verbonden zodat een verbinding naar achteren
tot stand kwam. Tevens werden voor het zelfde doel de tegenover elkaar liggende
Duitse en Franse sappen met elkaar verbonden. Achter de Annulaire werd naar
achteren toe gezorgd voor verbindingen met de oude stelling door de mijnkrater en
door Unteroffiziersposten Z. De weg door het Polygon was volkomen versperd door een
wirwar van schanskorven, planken, balken, draadversperringen en andere materialen.
Ook aan de zuidoostkant van hoogte 191 was een klein deel in Franse handen gebleven,
in de oude steenafgraving en enkele aansluitende loopgraven.
De tegenstander verrast
De aanval was voor de Fransen als een komplete verrassing gekomen. De Franse genie
was juist van plan geweest om op deze dag ‘s middags op hoogte 191 twee mijnen tot
ontploffing te brengen. Het 3e bataillon van het 8e Regiment Colonial dat zich op de
hoogte bevond, was bezig met de laatste voorbereidingen om na de eigen mijnexplosies
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de kraters snel te kunnen bezetten, maar in plaats daarvan kreeg het de Duitse aanval
over zich heen. De dagen voorafgaand aan de aanval werden de stellingen al hevig
beschoten door de Duitse artillerie. Dagelijks waren er doden en gewonden gevallen,
maar op 3 februari was de beschieting heviger dan normaal. Om acht uur ‘s morgens
begon een beschieting met zware mijnenwerpers op de voorste loopgraaf. Daarbij
voegde zich een uur later het geconcentreerde artillerievuur van alle veld- en zware
artillerie van de sector. De Franse stellingen waren spoedig in rook gehuld. Het vuur
zwol aan tot een echte aanvalsvoorbereiding en bereikte de Médius, de Annulaire en Le
Cratère. Telefoonleidingen raakten verbroken; op meerdere plaatsen werden loopgraven
en naderingsgangen genivelleerd. De mijnexplosies betekenden het startsein van de
aanval. In de onmiddellijke omgeving van de explosies stortten de loopgraven in en
raakten Colonialen bedolven. Op hetzelfde moment stormde een sterke troepenmacht
op de Franse linies af, waarna een bloedig gevecht ontstond.
Op de Annulaire en de Médius lagen respectievelijk het 1e en het 2e bataillon van het
21e Regiment Colonial. Dit regiment bevond zich sinds 24 januari in de sector en bezette
de twee vingers afwisselend met het 23e Regiment Colonial. Het 21e was enkele uren
geleden na een rustperiode zojuist teruggekeerd in de voorste linies. Toen het Duitse
bombardement begon werden twee kleinere eenheden van het 21e Colonial uit voorzorg
in een afwachtingstelling achter het front geplaatst: de 8e compagnie achter de Médius,
één peloton van de 2e compagnie achter de Annulaire. Deze eenheden kregen de opdracht
de verbinding tussen de twee posities te onderhouden. Het bombardement ging voort.
Ook op de Annulaire vormden enkele mijnexplosies het moment van de aanval. Bij het
bataillon op de Médius, dat werd aangevallen vanuit het noorden en het westen, werden
de loopgraven van de 5e en 7e compagnieën al na korte tijd overmeesterd. De strijd
verplaatste zich daarna naar de verbindingsloopgraven.
Omdat de telefoonleidingen met de voorste linies verbroken waren kon men vanuit
het brigadehoofdkwartier geen kontakt meer krijgen en was het niet meer mogelijk
de posities van de eenheden te volgen. In het volgende uur vielen steeds zwaardere
granaten op het front en het achterland. De schoten bereikten Massiges en Virginy, en
de intensiteit verhoogde. De commandant van de 4e brigade vroeg artilleriesteun voor
zijn sector, maar de Franse artillerie schoot weinig. Een intensievere inzet was gewenst
geweest.
De Fransen hadden veel tijd nodig om van de schrik te herstellen en de noodzakelijke
tegenmaatregelen te nemen. De reserves lagen ver van het front verwijderd en hadden
een lange marsroute en dus lange tijd nodig om te arriveren. Omdat het front slechts
vrij dun bezet was konden van de naburige regimenten maar kleine eenheden worden
losgemaakt om te hulp te schieten. Het 24e Regiment Colonial, dat zich ten westen van
het aanvalsfront bevond, deed zijdelings mee in de strijd. Aan het regiment werden twee
compagnieën gevraagd ter versterking van de troepen in het midden van de aanval.
Gestuurd werd een enkele compagnie en een peloton. Ter beschikking van de 4e brigade
werd de compagnie uiterst oostelijk achterin geplaatst, bij Massiges, om zich klaar te
houden voor een tegenaanval. Het peloton werd op de linkeroever van het ruisseau de
l’Etang geplaatst om het ravijn te versperren tussen Annulaire en Médius.
Twee uur na begin van de strijd drong het tot het Franse korpscommando door dat
een groot deel van de loopgraven ten westen van Le Cratère al door de Duitsers was
bezet. Geen enkel bericht kwam van de Annulaire maar het was duidelijk dat de situatie
zeer kritiek was. Kort daarna arriveerden de eerste versterkingen uit het achterland: een
detachement van de 2e compagnie van het 8e Regiment Colonial en de 1e compagnie
van het 24e Regiment Colonial. Nu kon voor het eerst worden gedacht aan een
tegenaanval.

91

Franse tegenaanvallen in de nacht van 3 op 4 februari
Aan het eind van de middag was de situatie op de vingers als volgt: het 2e bataillon van
het 21e Regiment Colonial hield nog een beperkte positie op de Médius. Het bataillon
had de 8e compagnie ontvangen als versterking en enkele uren daarvoor ook nieuwe
munitie. Van de Annulaire nog steeds geen enkel nieuws, het leek niet mogelijk hier een
verbinding tot stand te brengen. Het peloton tussen Annulaire en Médius leed zware
verliezen door de artilleriebeschietingen.
Na de al eerder aangekomen versterkingen (delen van het 8e en het 24e Regiment
Colonial) kwamen nu drie bataillons van het 4e en een compagnie van het 22e Regiment
Colonial aan. Ze plaatsten zich respectievelijk ten noorden van Massiges en op de
Promontoire. Het 4e, de afgelopen dagen in rust in Courtemont, was de avond daarvoor
al in gereedheid gebracht omdat het een rol moest gaan spelen bij de geplande Franse
mijnexplosies. In plaats van het uitbuiten van een succes kon het nu gaan proberen een
echec te voorkomen. De reserves werden in gereedheid gebracht tussen de ruïnes van
Massiges en in omwoelde loopgraven alwaar de troepen wachtten op het moment van de
aanval. Twee tegenaanvallen werden ondernomen tegen de posities die door de Duitsers
waren veroverd. Ten eerste een tegenaanval centraal in het midden tegen de Annulaire
door een bataillon van het 4e Regiment Colonial. De tweede aanval was gericht tegen
het westelijke deel van Le Cratère en werd uitgevoerd door de 2e compagnie van 22e
Regiment Colonial. De beperkte positie op de Médius die nog Frans bezit was werd
preventief versterkt door het detachement van drie compagnieën met het oog op een
tegenaanval die tegelijk met de twee andere kon worden uitgevoerd.
Tussen 23.15 uur en 23.30 uur nam het Franse artillerievuur sterk toe. Toen ging om
middernacht de bajonet op het geweer en begon een bloedige man tegen man strijd.
Deels op linie, deels in kolonnes vielen de Fransen aan op Annulaire, Médius en het
tussenliggende ravijn.
Het linker bataillon slaagde er in om op de Annulaire enkele loopgraven terug te winnen
van de tweede linie. De hier liggende Duitse compagnie (8./R.I.R.17) had zwaar te lijden
gehad onder de Franse artilleriebeschieting en werd nu met de bajonet aangevallen en
overmeesterd. Slechts weinigen lukte het om te ontkomen. Degenen die niet dood waren
werden gevangengenomen. De mitrailleur op de rechtervleugel werd door Unteroffizier
Hoppe in het ravijn gegooid om het niet in handen van de vijand te laten vallen. Vanuit
Unteroffiziersposten Z zagen de Duitsers dat een Franse aanvalsgroep voortging door het
ravijn tussen hoogte 191 en de Annulaire in de richting van de oude Duitse stelling. Om
dit gevaar te keren werd een compagnie van Reserve-Ersatzregiment 1 in de loopgraven
geposteerd. Door hun gerichte vuur werden de Fransen gedwongen terug te trekken.
Het bleek echter maar om een verkenningseenheid te gaan en om verder opdringen
te voorkomen werden de in de reservestelling verblijvende 5e en 6e compagnie van
Reserveregiment 17 gealarmeerd. Intussen stuurden de Duitsers ook de 3e compagnie
van Reserveregiment 17 naar voren om het Polygon opnieuw in te nemen, dat door
Fransen in de tegenaanval was teruggepakt. De compagnieskommandant Leutnant
Gericke sneuvelde bij deze actie. Hauptmann Fernow verzamelde de compagnie en
samen met bij elkaar geraapte delen van het Ersatzregiment bestormde hij de door
de Fransen bezette loopgraven. De Fransen sloegen op de vlucht en het Polygon was
weer Duits. De flanken werden met zandzakken gebarricadeerd en met het bezit van
het Polygon was ook weer controle over de Annulaire herwonnen. De Fransen hielden
alleen nog enkele loopgraven aan de rand in handen. Alle andere loopgraaflinies tegen
de Col des Abeilles en Le Cratère hielden de Duitsers in bezit.
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Op rechts in het ravijn tussen Annulaire en
Medius werden de Franse aanvallers, beschenen door het maanlicht, onder vuur
genomen door mitrailleurs. Het ravijn werd
vervolgens van twee kanten door Duitse
eenheden met de bajonet bestormd. Hierbij
werden nog eens 110 Fransen gevangengenomen.
Een nieuwe Franse tegenaanval werd eveneens geen succes. De artilleriebeschieting was
zo hevig en kostte zoveel verliezen dat men
een deel van het eerder teruggewonnen terrein op de Annulaire weer moest ontruimen.
Twee bataillonscommandanten sneuvelden
en werden mee naar achteren gedragen. Bij
het 3e bataillon waren alle kapiteins en luitenants buiten gevecht gesteld. ‘s Morgens om
acht uur werden de troepen teruggetrokken.
Omstreeks het middaguur van de 4e februari kwam de order van de commandant van
het Corps Colonial dat van verdere pogingen
om het verloren terrein op Main de Massiges
terug te krijgen voorlopig werd afgezien. De
aanwezige troepen moesten zich handhaven Nieuwe Duitse stellingen in het dal tussen
op de huidige positie en nieuwe loopgraven Bergnase I en II.
en verbindingen aanleggen. De compagnieën
klampten zich vast op de hellingen van de
Médius en de Annulaire, en tevens werd op
hoogte 191 het gedeelte bij de steengroeve Le Cratère nog in handen gehouden. De Duitse
Major Schenck van het 3e bataillon Reserve 80 wilde in de morgen met zijn bataillon een
aanval uitvoeren in die richting, om het Duitse succes verder uit te breiden. Hij kreeg
hiervoor echter geen toestemming van zijn brigadecommandant. Deze kreeg het gelijk
aan zijn zijde toen de Fransen enkele dagen later vrijwillig deze stelling ontruimden.
Vanaf negen uur ‘s morgens en in de dagen erna werden langzamerhand alle eenheden
die aan de gevechten hadden deelgenomen en zich nu nog in stelling bevonden afgelost.
Compagnieën van het 21e Regiment Colonial gingen voor rust naar Dommartin-sousHans, Dommartin, de Ferme Araja en het Bois d’Hauzy. Het 21e werd afgelost door het
23e, het 24e door het 22e en vertrok naar Hans. Het 8e werd voor rust teruggenomen
naar Courtemont.
De situatie voor de Franse eenheden was bijzonder moeilijk geworden in de posities
waarin ze zich nu bevonden, halverwege de hellingen. Niet alleen door de staat waarin
de loopgraven verkeerden maar ook doordat de Duitsers nu de hoogten helemaal in hun
bezit hadden. Ze konden hun artillerievuur op de hellingen zeer precies richten. Elke
nacht werd geprobeerd de kapotgeschoten loopgraven te herstellen en onderkomens te
maken, maar de situatie was vrijwel onhoudbaar. De Duitse positie op Main de Massiges,
op hoogte 191 en de vingers, was nu nog dominanter geworden.
Terug naar de Tourbe
De staf van het Corps Colonial besloot om de voorste linie op de hellingen van de
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In het dal Creux de l'Oreille, achter hoogte 191. Duitsers van R.I.R.80 bezig met het
vervaardigen van spaanse ruiters voor uitbouw van hun nieuwe stellingen. Op de achtergrond
de Kanonenberg.
vingers en op de zuidhelling van hoogte 191 op te geven en terug te trekken tot achter
het ruisseau de l’Etang tot aan de Tourbe. Op 10 februari werd deze order gegeven aan
de regimenten. De volgende dag al werd een begin gemaakt met deze terugtrekking.
De hoofdverdedigingslinie voor de sector Massiges werd nu gelegd ten zuiden van het
riviertje de Tourbe en de Etang-beek, alleen een serie voorposten bleef gehandhaafd
op de linkeroever. De linie liep van de Promontoire, via de noordrand van het dorp
Massiges naar een nieuw ingericht steunpunt ten noordwesten van Ville-sur-Tourbe,
genaamd “Ouvrage Pruneau”, vernoemd naar een luitenant-colonel van het 4e Regiment
Colonial dat deze sector langere tijd had bezet. Het dorp Massiges vormde samen
met het Ouvrage Pruneau een bastion in de Franse linies. Aan weerszijden werden
nieuwe verbindingen gemaakt met de aansluitende brigades. De ontruiming van het
terrein verliep zonder moeilijkheden; werd in eerste instantie ook niet opgemerkt door
de Duitsers. Pas nadat de Duitsers verkenningen hadden uitgevoerd voor een eigen
offensieve actie, waren ze er achter gekomen dat het terrein niet meer door de Fransen
bezet werd. De evacuatie van Main de Massiges door de Fransen had verschillende
redenen. Allereerst was de positie uiterst moeilijk verdedigbaar, kostte daardoor erg
veel verliezen en inspanningen om in stand te houden. De loopgraven konden volledig
bedreigd worden vanaf de Duitse zijde. Daarnaast was het opperbevel van het 4e Leger
van plan om de operaties tussen Beauséjour en Souain te hervatten en was men er bij
gebaat geen onrust te hebben op de rechterflank. De aanvalsactiviteiten van de Fransen
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verplaatsten zich verder naar het westen. De winterslag was nog niet ten einde.
Er was getwijfeld of de terugtrekking geen demoraliserend effect zou hebben op de
troepen, maar het tegendeel bleek waar. Het monterde de troepen zelfs op, doordat ze
verlost werden van deze hoek van dood en verderf. Opgemerkt moet worden dat een
paar maanden later, bij het septemberoffensief, dezelfde Franse regimenten zeer veel
strijd zouden moeten leveren om het hier prijsgegeven terrein weer terug te winnen.

Duitse aflossingen na de gevechten
Op 4 februari waren de Reserveregimenten 28 en 29 naar de sector gestuurd om respectievelijk de moegestreden Reserveregimenten 17 en 30 af te lossen. Dit waren de regimenten die een maand daarvoor in hevige strijd verwikkeld waren geweest bij de Butte
du Mesnil en Beauséjour, en daarna enige tijd rust hadden genoten in de omgeving van
Vouziers en Le Chesne. De aflossingen begonnen om negen uur ‘s avonds en duurden
meerdere uren. Het was een moeilijke aflossing; in het donker, in de regen en de modder, en onder voortdurend vijandelijk vuur. Het 3e bataillon van Reserve 28 had al veel
verliezen voor het goed en wel ter plaatse was. Het 1e bataillon bleef ‘s nachts aan de
voet van de Kanonenberg liggen en ging pas de volgende morgen vroeg in de afwachtingsstelling. In de voorste linie was de verdeling als volgt: een compagnie in de zogenaamde Franzosengraben, die vooruitgeschoven op de Annulaire
lag. Twee compagnieën hielden
de voormalige voorste linies. Eén
compagnie was overdag noordelijk van het Polygon en verbleef ‘s
nachts in het dal tussen Annulaire
en hoogte 191. Twee compagnieën lagen als reserve in een dal
achter de stellingen, en nog eens
twee compagnieën waren in rust
geplaatst in het Lager. Bovendien
stonden twee compagnieën van
Reserve-Ersatzregiment 1 ter beschikking.
Van Reserveregiment 29 verschenen zes compagnieën in de voorste loopgraven. Het waren de veroverde voormalige Franse loopgraven die nog helemaal opnieuw
moesten worden ingericht en van
een draadhindernis moesten worden voorzien. Een vooruitgeschoven wachtpost kwam in het ravijn
van de Etang-beek en de rest van
het regiment bleef in reserve.
Reserveregiment 80 werd eveneens op 4 februari afgelost, een
dag na de aanval, door Reserve- In goed uitgebouwde stellingen op hoogte 191
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regiment 81. Ook hier verliep de aflossing niet zonder problemen. De drie bataillonscommandanten gingen vooruit om de stelling te verkennen, maar er was weinig meer
als stelling herkenbaar.
“De bataillonscommandanten raakten in een wirwar van halfafgemaakte, ingestorte en voor
driekwart verzopen loopgraven, zodat ze, ondanks een gids, toch urenlang rondgedwaald zijn
voordat ze de juiste stelling gevonden hadden”.
Hauptmann Drüner (III./R.I.R.81) voegde er aan toe: “Wij allen hadden toen het gevoel
dat we in een nieuw, moeilijker stadium van de oorlog waren aangekomen en een tweede, veel
hevigere vuurdoop moesten ondergaan”.
De met water vermengde en door granaatinslagen omgewoelde kalkbodem in de loopgraven was een taaie brij geworden, ook wel vergeleken met vloeibaar rubber, waar
de laarzen in bleven steken. Een afstand die men normaal in een half uur zou afleggen
werd nu, onder vijandelijk vuur, een tocht van meerdere uren. Uiteindelijk bereikten
toch alle bataillons hun stellingen. Op de rechtervleugel moest door het IIIe bataillon in
het ravijn tussen hoogte 191 en de Annulaire aansluiting gezocht worden met het meest
oostelijke regiment van het VIIIe Reservekorps. In het midden, aan de Steilhang, lag het
Ie bataillon en op de linkervleugel het IIe bataillon in aansluiting op de Briqueteriestelling van Reserveregiment 87. Enkele compagnieën werden in reserve gehouden in het
Bothewäldchen en achter de Kanonenberg. Na de aflossingen bestond de bezetting van
de Duitse linie op Main de Massiges van west naar oost dus uit Reserveregimenten 29,
Middageten op hoogte 191
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Voorste linie op hoogte 191

28 en 81. De eerste nachten na de
aflossingen verliepen zeer onrustig. Er was veel artillerieactiviteit. De aflossingen waren niet
onopgemerkt voorbijgegaan aan
de Fransen en ze probeerden te
storen wat ze konden, als revanche voor het voor hen dramatisch afgelopen gevecht.
Het slagveld van 3 februari was
nog niet opgeruimd en dat was
de eerste taak voor alle nieuw
gearriveerde regimenten. Honderden doden moesten geborgen worden en massa’s geweren,
munitie en uitrustingstukken
verzameld. De doden werden
begraven en de uitrustingstukken en wapens werden achter de
Kanonenberg opgestapeld om
later weggereden te worden. Alles moest ‘s nachts gebeuren en
werd vaak gestoord door artillerieovervallen van alle kalibers.
Op 7 februari werden 7000 schoten geteld op de stellingen van
Reserve 81. Door de grote mijnexplosies van 3 februari waren
alle loopgraven in de omgeving
min of meer ingestort of volgeGeneraal von Steuben (XVIIIe Reservekorps) inspecteert
raakt met stenen en aarde. Er
Franse gevangenen na de verovering van hoogte 191.
moest veel werk verzet worden
om ze weer in een verdedigbare
toestand te brengen.
De veldkeukens konden onder deze omstandigheden niet in de buurt van de vechtende
troepen komen. Het menu bestond de eerste dagen uit brood, spek en worst. Dit werd
samen met gereedschap voor de stellingbouw en andere materialen door dragers
aangevoerd. Bomvrije onderkomens waren eigenlijk nauwelijks voorhanden. Alleen
enkele kleine eenvoudige holen zonder stutwerk. In de op de Fransen veroverde
loopgraven bevonden zich eveneens onderkomens maar die waren nu natuurlijk
met de opening naar de vijand toe gekeerd. Bij gebrek aan iets anders werden ze
toch gebruikt. Oberleutnant Husmann van de 9e compagnie van het 81e, die in het
burgerleven werkzaam was in de mijnbouwsector, begon hier met het toepassen van
mijnbouwtechnieken bij het graven van onderkomens. Deze moeizame werkzaamheden
vorderden slechts zeer langzaam.
De steengroeve Le Cratère zuidoostelijk van de top van hoogte 191 en de uiterste punt
van de Annulaire waren de laatste restjes van Main de Massiges die na de aanval in
Franse handen waren gebleven. Reserveregiment 81 kreeg de opdracht om de stellingen
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bij Le Cratère te bestormen, maar
de aanval hoefde niet te worden uitgevoerd want op 12 februari bleek,
tijdens een uitval van het regiment,
dat de vijand niet reageerde. De
Fransen hadden uit eigen beweging
de steengroeve en de aansluitende
loopgraven op de oostzijde van
hoogte 191 opgegeven. Reserveregiment 28 kreeg van de brigade
het bevel om door middel van patrouilles vast te stellen of de tegenstander ook over de rest van het
front terugtrok. De commandant
van het IIe bataillon kon na verkenning melden, dat de loopgraven
voor zijn front inderdaad geruimd De eerste holen op hoogte 191.
waren. Meteen werden de loopgraven links en rechts door patrouilles
bezet en aansluiting met het buurregiment gemaakt. Patrouilles die
op het dorp Massiges zelf afgingen werden daar ontvangen met geweervuur en moesten
weer terugkeren. Het dorp bleef door de Fransen bezet en voorposten beschermden de
posities. Ook voor de sector van Reserveregiment 29 waren de Fransen verdwenen. De
aftocht was blijkbaar in grote haast verlopen want grote hoeveelheden materiaal en munitie waren achtergelaten. Nog dezelfde nacht werd begonnen met het nieuw inrichten
van een voorste linie; opruimen en uitbouwen van de veroverde stellingen, verzamelen
van materiaal en het begraven van lijken, wat meerdere nachten in beslag nam. De uitbouw van de nieuwe stellingen werd bemoeilijkt door het slechte weer. Pas toen het op
15 februari ging vriezen trad enige verbetering op. Van nu af aan ontwikkelde zich een
druk patrouilleverkeer door het ravijn van het Ruisseau de l’Etang dat onbezet tussen de
beide linies in lag en naar het Heiligenwäldchen meer naar het westen. Hieraan namen
ook aan de sector toegewezen cavaleristen deel.
Op dezelfde dag namen de Franse artilleriebeschietingen weer toe. Het Lager
achter de Kanonenberg werd beschoten door zware artillerie waarbij een
gewondenverzorgingsplaats door een voltreffer werd geraakt. Meerdere soldaten vonden
er de dood. Een paar dagen later werd ongeveer op dezelfde plaats een ceremonie voor
de uitreiking van ijzeren kruizen verstoord door een beschieting waarbij 8 doden en 1
gewonde vielen.
Na enige tijd in de loopgraven werden de troepen afgelost om in rust achter het front
ondergebracht te worden. In het begin in plaatsjes dicht achter het front. Plaatsjes zoals
bijvoorbeeld Cernay en Bouconville, lagen vaak nog binnen bereik van de Franse artillerie
en waren na verloop van tijd geheel in puin geschoten en onbruikbaar als verblijfplaats.
Men zocht zijn toevlucht steeds verder weg van het front. Voor de sector van Reserve 81
waren dat Challerange en Brézy. Later de Lagers Schwerinsburg en Saalburg waar men
over het algemeen met rust gelaten werd.
Reserveregiment 17 dat na de aflossing op 4 en 5 februari teruggetrokken was naar
Vouziers voor een rustperiode, keerde op 20 februari weer terug in de stellingen op
Main de Massiges. Niet alleen de eigen stellingen bij de Annulaire werden bezet, maar
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nu ook die van Reserve 30 op de Médius. De regimentssector
was zo ongeveer verdubbeld. Ter versterking stonden tijdelijk
een bataillon van Ersatzregiment 1 en een bataillon van
Reserveregiment 28 ter beschikking. Een meer permanente
oplossing kwam toen het regiment eindelijk een derde bataillon
kreeg toegewezen. Tot dan toe was het nog steeds een regiment
met slechts twee bataillons geweest, maar begin maart werd
het IIe bataillon van Landwehrregiment 87 definitief als IIIe
bataillon bij het regiment gevoegd. Bovendien kwam 624 man
Ersatz uit het rekrutendepot om de gevechtsverliezen aan
te vullen. Na precies een maand werd de sector geheel aan
Reserveregiment 30 overgedragen en verplaatste Reserve 17
zich naar de meer westelijk gelegen sector Mesnil les Hurlus
ter ondersteuning van de 16e Reservedivisie. Om de hoogtes
196 en 199 ten noorden van le Mesnil werd al enige tijd hevig
gestreden in het kader van het Franse winteroffensief.

Het IIe bataillon van
Landwehrregiment 87
werd als IIIe bataillon
aan R.I.R.17 toegevoegd.

Parade en felicitaties van de Duitse kroonprins voor de veroveraars van hoogte 191.
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Een executie
In de nasleep van de gevechten op 3 februari vond bij het 21e Colonial op 23 februari een
executie plaats van twee ter dood veroordeelden. De soldaten Dambrecht en Eresman
van de 8e compagnie werden om half negen ‘s morgens 400 meter ten zuiden van
Dommartin voor het vuurpeloton gebracht. De aalmoezenier van de Colonialen, Père
Lenoir, begeleidde de soldaten tot aan de executiepaal, en spreekt van “twee armen die
radeloos waren geworden door het lijden”. Hij doet ondanks zijn vertwijfeling alles wat hij
moet doen tot aan het klinken van de schoten en keerde vervuld met afschuw terug naar
zijn verblijfplaats in Courtemont. Hij vermeldde het incident in zijn dagboek onder de
kop “een zelfmoord”.
Veldartillerie: R.F.A.R.21 en een deel van F.A.R.6
Zware artillerie van Fußartillerie-Regiment 8
3
De 1e Ersatzcompagnie van Pionierbataillon 10 (1.E./Pi.B.10)
4
1 Zentner = 100 Pfund = 50 kilogram
5
12.00 uur Duitse tijd = 11.00 uur Franse tijd. In het verslag is de Franse tijdrekening
aangehouden.
1
2

De cijfers
Het aantal slachtoffers bij de Duitse infanterieregimenten bedroeg:
Bij R.I.R.30: 63 doden, 246 gewonden, 22 vermist. Buitgemaakt werden 2
mitrailleurs, en een grote hoeveelheid geweren en stalen schilden.
Bij R.I.R.17: 68 doden, 207 man gewond en 133 vermist. Als buit had men 5
mitrailleurs, een groot aantal geweren, patronen en uitrustingstukken.
Bij R.I.R. 80: 128 doden, 316 gewonden. 9 mijnenwerpers, 9 mitrailleurs, grote
hoeveelheden munitie, handgranaten en materiaal waren hier buitgemaakt.
Bij R.I.R.80 waren 300 Franse gevangenen binnengebracht, bij de 32e Brigade
ongeveer evenveel.
Bij de Fransen waren de cijfers als volgt:
De twee Coloniale Regimenten (8e en 21e) die bij deze gevechten op 3 en 4 februari
betrokken waren verloren 44 officieren en 2135 manschappen, waarvan 1800 gedood
of gewond. Dat was ongeveer de helft van hun gevechtskracht. Twee bataillons
waren vrijwel uitgewist. Het zijn droevige cijfers maar een indrukwekkend bewijs
van de vastberadenheid en toewijding van deze troepen.
De verliezen bij het 24e Regiment Colonial, dat zijdelings betrokken was, bedroegen
132 man, voornamelijk bij de 10e en 11e compagnieën die meededen aan de aanval
en het bombardement op de Médius ondergingen.
Wat het Franse totaal op 2311 brengt, tegenover 1183 Duitsers, een verhouding van
2:1.
Volgens Franse opgave zijn 608 Fransen gevangengenomen door de Duitsers
waarvan 7 officieren.
Eveneens volgens Franse bron maakten de Duitsers 9 mitrailleurs, 9 klein kaliber
stukken en materiaal buit
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Indeling aanvalstroepen
Bij R.I.R.80 werden 3 aanvalsgroepen gevormd:
Aanvalskolonne 1 (Major Bothe) (rechts) : II./R.I.R.80, 3./R.I.R.80, 1 Zug MGK
R.I.R.80
Aanvalskolonne 2 (Padberg) (midden) : 2 Komp van R.I.R.88, 1 Zug MGK R.I.R.80
Aanvalskolonne 3 (Schenck) (links) : III./R.I.R.80, 2 Komp. van R.I.R.88, 1 Zug MGK
Een vierde groep steunde de aanval vanaf links: 3 Komp. van I./R.I.R.80, 1 Zug
MGK R.I.R.80, 2 Komp. van R.I.R.88
Bij R.I.R. 30 zijn twee aanvalskolonnes gevormd onder bevel van Major Wolff:
Sturmkolonne I met de 5e en 7e compagnie, aangevuld met een peloton van de 4e
compagnie.
Sturmkolonne II bestaande uit de 6e en 8e compagnie, gericht tegen de Franse
hoofdstelling.
Aan beide aanvalskolonnes was een peloton Pionieren toegevoegd (van 4./Pi.B.8).
Op het aanvalsfront van Reserveregiment 30 deed een peloton van de 4e compagnie
Pionierbataillon 8 mee als handgranatentroep. De rest van deze compagnie ging
mee met de tweede en derde aanvalsgolf om de gewonnen stellingen snel ter
verdediging in te richten.
Bij R.I.R. 17 vond een indeling plaats in 4 aanvalskolonnes. Deze kolonnes
bestonden elk uit 3 pelotons van de 2e, 4e, 5e en 6e compagnie en waren ingedeeld
in aanvalstroepen en werktroepen. Aan elk peloton was een aantal Pionieren
toegevoegd die de draadhindernissen moesten vernielen en de nieuw veroverde
stelling ter verdediging moesten inrichten. De 1e, 3e en 8e compagnie bleven in
reservestelling. De 7e compagnie ondersteunde de aanval met infanterievuur.
Pionieren ingezet bij mijnenoorlog op hoogte 191:
4e compagnie van Pionierbataillon 11 (4./Pi.B.11)
1e Ersatzcompagnie van Pionierbataillon 10 (1.E./Pi.B.10)
Pionieren ingezet bij mijnenoorlog op de Annulaire:
4e compagnie van Pionierbataillon 8 (4./Pi.B.8)
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Hoofdstuk 9
2e fase winterslag
16 februari - 20 maart 1915
De gevechten op 3 en 4 februari hadden gevolgen gehad voor de defensie van het
Corps Colonial. Main de Massiges werd geruimd en een nieuwe linie ingericht over de
Promontoire, achter het ruisseau de l’Etang en de Tourbe, via het dorp Massiges naar het
Ouvrage Pruneau. De evacuatie vond zonder incidenten plaats in de nacht van 12 op 13
februari. De nieuwe eerste linie tussen ruisseau de l’Etang en Ouvrage Pruneau bestond
vooral uit een reeks voorposten. Een hoofdverdedigingslinie werd ten zuiden van de
Tourbe ingericht. De posities die nu werden ingenomen maakten de observatie van de
vijand gemakkelijker. Geen enkele beweging in het dal en op de vingers van het plateau
ging ongemerkt voorbij aan de Franse waarnemers. De Duitsers konden letterlijk op de
vingers gekeken worden.
Een les die geleerd werd van de ongelukkige uitkomst op 3 februari was dat de reserves
dichter bij het front ondergebracht moesten worden. Onmiddellijk werd begonnen met
de bouw van nieuwe kampen bij Malmy, Montremoy, zuidelijk van de hoogten 199 en
138, ten zuiden van Mont Cochet 1.
Aan de weg die achter de Promontoire langs liep in de richting van de boerderij
Beauséjour, was over een lengte van twee kilometer
een waar dorp voor Poilus ontstaan, met alle
soorten onderkomens, eerste hulp posten, cagnas,
materiaaldepots, munitieopslagplaatsen en een
begraafplaats. De onderkomens werden aangelegd
op de zuidhellingen van de Promontoire om meer
beschermd te zijn tegen de Duitse artillerie wat
niet verhinderde dat het ravijn regelmatig werd
beschoten met zware granaten. Tienduizenden
soldaten zijn langs de weg door het ravijn en
langs de Marson-beek gegaan, in de richting van
het front bij Beauséjour en later bij Maisons de
Champagne. Ze passeerden daarbij de brug over
de Marson-beek. Hun herinnering is bewaard
gebleven in een lied, geschreven door een jonge
korporaal van het 22e Regiment Colonial, André
Majorel. Kort voor hij zelf op 22 februari bij een
aanval op Beauséjour zou sneuvelen schreef hij
het chanson “Le Pont de Minaucourt” 2.
De tweede fase van de winterslag in de
Champagne
Aan het westfront heersten nu winterse condities.
De loopgraven trokken donkere strepen door het
met sneeuw bedekte landschap, in plaats van de
witte krijtstrepen in de zomer.
“Het water en de modder komen tot over de rand
van onze laarzen. Koud eten, nachtvorst tijdens het
wachtstaan, mijnen die op het punt staan om af te gaan,
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voortdurende dreiging van handgranaten, kogels, werpmijnen, granaten. Onze loopgraven zijn
gedeeltelijk ingestort door het vuur van de artillerie en de regen. Het leven is hier afschuwelijk”
Het karakteriseert in een paar woorden de omstandigheden in februari 1915, als
het Franse 4e Leger begint aan de hervatting van het algemene offensief, dat min of
meer had stilgelegen sinds 28 december. Generaal Joffre had reeds half januari de
hervatting van het offensief bevolen, maar de commandant van het 4e Leger, de Langle
de Cary, had uitstel bedongen om een goede voorbereiding mogelijk te maken. Zijn
leger was voor een grote aanval nog niet klaar geweest. Hij wilde bovendien betere
weersomstandigheden afwachten. De zware artillerie was intussen versterkt. Op 10
februari beschikte men over 837 vuurmonden, waarvan ruim 100 van kaliber 100 mm of
zwaarder. Andere voorbereidingen waren een vermeerdering van de luchtverkenning,
herstel van loopgraven, aanvoer van materiaal, herstel en aanleg van aanvoerwegen. Het
plan was om door plaatselijke aanvallen bressen in het Duitse front te forceren waarna
een grotere doorbraak mogelijk moest worden. Het opperbevel had besloten tot een
Franse onderkomens in het Marson-ravijn. De foto is genomen net na het herfstoffensief van
1915, maar de basis voor deze kampementen werd gelegd in het begin van het jaar.
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krachtige stormloop voorafgegaan door een korte verrassende artillerievoorbereiding.
De hoofdaanval vond plaats over een 8 kilometer breed front tussen Beauséjour en het
bos westelijk van Perthes, door het Franse 1e en 17e Legerkorps. Een nevenaanval werd
uitgevoerd door de 60e Divisie oostelijk van Souain. Als datum was 10 februari vastgesteld,
maar het werd enkele dagen uitgesteld vanwege het stormachtige en sombere weer
waardoor luchtverkenning onmogelijk was. De 12e sneeuwde het en er volgde opnieuw
uitstel. De aanval ging uiteindelijk van start op 16 februari. De gevechten spitsten zich
in het oosten toe op twee punten: de hoogten noordwestelijk van Perthes en de rug van
hoogte 196 tot hoogte 199 (ten noorden van le Mesnil tot een punt noordwestelijk van
Beauséjour). Het zijn twee geheel van elkaar gescheiden strijdtonelen. We volgen hier
alleen de strijd in het gebied tussen de Butte du Mesnil en Beauséjour, waar aan Duitse
zijde de sector bezet werd gehouden door de 16e Reservedivisie onder Generalmajor
v.Altrock, onderdeel van het VIIIe Reservekorps.
Een aanval op het Fortin de Beauséjour maakte deel uit van de plannen en de verovering
ervan zou moeten resulteren in de val van Main de Massiges. Main de Massiges zou
links gepasseerd worden en de aanval moest zich voortzetten in de richting van Maisons
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de Champagne. Voor Main de Massiges zelf zouden door de
Fransen tijdens het komende offensief geen aanvallende acties
ondernomen worden. Voor de nieuwe aanval op het Fortin de
Beauséjour hadden de Fransen in de voorbereidende periode
naderingsloopgraven gegraven en was er een parallelloopgraaf
ontstaan op aanvalsafstand van de vijandelijke stelling. De
werkzaamheden waren uitgevoerd tijdens een periode van nat
en koud weer en onder voortdurende beschieting van de Duitse
artillerie, maar men zette door en op de dag van het offensief
waren ze voltooid.
De aanval begon ‘s morgens om zeven uur met een razende
artilleriebeschieting die de voorste Duitse loopgraven en
hindernissen vermorzelde. Voor het eerst maakten de
regimenten hier kennis met het verschijnsel “trommelvuur”,
waarbij de schoten niet meer afzonderlijk te onderscheiden
waren maar samensmolten tot één golvende geluidsmuur. Na
twee uur bereikte de beschieting zijn hoogtepunt en verschoof
de artillerie het vuur naar de achterliggende loopgraven,
naderingswegen en de verblijfplaatsen van reserves. De 2e en 3e
compagnie van het 43e Regiment Infanterie zetten vanuit hun
nieuw gegraven parallellen de aanval in op het Fortin. Om tien
uur hadden zij reeds enkele Duitse loopgraven ingenomen.
De infanterieaanval richtte zich vooral tegen het midden en
de oostelijke vleugel van het divisiefront, bij respectievelijk
Infanterieregiment 157 en het Saksische Reserveregiment 107.

Generalleutnant Fleck,
commandant van het
VIIIe R.K.

Om vier uur ‘s middags werd het bij de staf van de 16e Reservedivisie in Ardeuil3 duidelijk
dat de Fransen op meerdere plaatsen de stellingen waren binnengedrongen. De staf van
VIIIe Reservekorps beoordeelde de situatie als zeer ernstig en Generalleutnant Fleck gaf
bevel aan de twee zich in rust bevindende Reserveregimenten 17 en 30 4 om zich voor
de volgende dag voor inzet gereed te houden. Toen duidelijk werd dat de Fransen bij
Infanterieregiment 157 al over een frontbreedte van 300 meter waren binnengedrongen
tot aan steunpunten in de tweede linie, kreeg Infanterieregiment 30 onmiddellijk bevel
nog diezelfde avond tot aflossing over te gaan. De aflossing duurde tot de volgende
morgen zeven uur vanwege de zeer lange naderingswegen en de onbekendheid met
het terrein. Een handgranatenaanval die de Fransen uit de bedreigde loopgraven moest
verdrijven en die voor twee uur eerder gepland stond, kon daardoor niet doorgaan. In
de loop van de dag lukte het om een klein deel van de loopgraven te zuiveren.
Frans artillerievuur lag onophoudelijk op de voorste linie en de reservestellingen en
had veel verliezen tot gevolg. Bij Reserveregiment 107 bestond de stelling hoofdzakelijk
uit de zgn. Flankierungsgraben die geheel door Franse artillerie kon worden beschoten.
Bij sterke beschietingen in het verleden werd steeds het voorste deel van de stelling
ontruimd. Dit gebeurde ook nu. Nadat het artillerievuur was verstomd en de Franse
aanvallers in de loopgraven waren binnengedrongen werden ze door de Leipzigers
frontaal en vanuit de flank met handgranaten weer verdreven. Aan het einde van de
middag was alles terug in Duitse handen.
Dagboekaantekening van Herbert Sulzbach, artillerist bij de artillerie van de 16e
Reservedivisie:
“De stelling wordt gehouden en op 17 februari heel vroeg komen de eerste aantallen Fransen
voorbij, die gevangen zijn genomen. Het grootste deel is zwaar gewond en velen kunnen hun
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leed niet verbergen. De verliezen moeten aan beide zijden heel groot geweest zijn. Eén van onze
regimenten schijnt bijna een heel bataillon verloren te hebben.”
Het Franse 43e Regiment Infanterie verloor bij de aanval 420 man en 13 officieren. Door
de Duitsers waren een dertigtal gevangenen gemaakt van het 84e Regiment Infanterie en
twintig van het 43e Regiment Infanterie. Deze gevangenen konden vertellen dat sterke
reserves gereed stonden ten zuiden van de Marson-beek. De O.H.L. wees daarop aan
het 3e Leger grotere hoeveelheden munitie en een Infanteriebrigade met een afdeling
veldartillerie toe, voor inzet bij de 16e Reservedivisie. Nog meer reserves van de andere
legerkorpsen kregen opdracht
zich gereed te houden.
De volgende dag probeerden
de Fransen het nogmaals. De
strijd golfde voort zonder dat
er noemenswaardige resultaten
gehaald werden. Er werden alleen
maar veel verliezen geleden. Om
9.45 uur succes, om 11.00 uur weer
verloren. Op één dag herhaalde dit
schouwspel zich een aantal keer.
Uit Herbert Sulzbachs dagboek:
19 februari. De Fransen kennen
elke afzonderlijke batterijstelling en
hebben ons in de afgelopen dagen
zo hevig met de zwaarste kalibers
bestookt, dat men zich er over
verbaast dat er nog iemand leeft en de
stukken nog kunnen vuren. Als er nu
eindelijk eens versterking bij ons zou
aankomen!
Op de 18e opnieuw een Franse
aanval. Tegen het middaguur
steeg het artillerievuur weer tot
het niveau van trommelvuur.
Duitse reserves konden de voorste linie niet bereiken doordat de
verbindingsloopgraven kapotgeschoten waren. Een tegenaanval
was daardoor niet mogelijk. Met
behulp van compagnieën van naburige regimenten (Reserveregi- Begraafplaats (boven) en onderkomens (onder) langs de
menten 65 en 68) werden de loop- weg naar Beauséjour
graven op de flanken teruggewonnen, maar in het midden bleef een
deel van 150 meter in bezit van de Fransen. De daaropvolgende dagen hielden de Franse
aanvalspogingen in alle hevigheid aan, ten westen van Perthes tot aan Beauséjour. De
Duitsers reageerden met talrijke tegenaanvallen, die vaak duur betaalde overwinningen
weer verloren deden gaan.
Op 19 februari kwamen van het front van de 16e Reservedivisie onheilspellende
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berichten. De Fransen zouden zijn
doorgebroken, de regimenten in
voorste linie waren teruggeweken en
alle houwitsermunitie was verschoten.
Na hevig trommelvuur bestonden
sommige Duitse compagnieën nog
maar uit 40 tot 50 man. Er was een
verrassende overval op het Fortin
gedaan waarbij de 3e compagnie
van het 43e Regiment Infanterie
tot ver de Duitse loopgraven was
binnengedrongen, bijna tot aan de
weg die over de Butte du Mesnil loopt
naar Maisons de Champagne. Een
eergisteren op de Fransen herwonnen
loopgraafdeel ging weer verloren. Het
lukte de Fransen echter niet om zich
ook in de 2e Duitse linie te handhaven.
Een luisterpost in het voorterrein bij Beauséjour
Een steunpunt dat overdag in Franse
handen viel, kon ‘s avonds met behulp
van aangrenzende reserves weer teruggewonnen worden. De 38e Reservebrigade werd
in alle haast aan het VIIIe Reservekorps ter beschikking gesteld maar tegen de tijd dat
die beschikbaar was had de 16e Reservedivisie de versterking al niet meer nodig. Het
Rijnlandse regiment waar de Fransen doordrongen was er op eigen kracht in geslaagd
de tegenstander tot staan te brengen en terug te dringen naar de eigen loopgraven. Voor
de zekerheid werden een reserveregiment en delen van een Reserve-Ersatzregiment
achter de hand gehouden. Tevens werden bij Bouconville nog drie bataillons van het 5e
Leger gereed gehouden. Ze hoefden niet te worden ingezet. Op 20 februari verscheen de
1e Gardedivisie op de linkervleugel van het 3e Leger, en hiermee leek de troepensterkte
wel toereikend om een Franse doorbraak te kunnen verijdelen.
De Franse aanval was overal blijven steken. De 20e was de vermoeidheid zo toegenomen
en waren de verliezen zo hoog opgelopen dat de aanval vertraging opliep. De terreinwinst
voor het hele 4e Leger, van twee kilometer over een lengte van acht kilometer op dat
moment was verwaarloosbaar.
Van 20 tot 22 februari heerste rust op het front, maar al op 22 februari nam de
Franse activiteit weer toe. Het commando van het Franse 4e Leger zette alles op een
laatste krachtsinspanning die de vijand moest doen wijken en nieuwe orders waren
uitgevaardigd voor de 23e. In het bijzonder bij het Fortin de Beauséjour was men er op
gebrand de weerstand te breken die de algemene voortgang van het offensief blokkeerde
en men riep de interventie in van koloniale troepen. De Division Bro van het 1e Corps
werd versterkt met het 22e Regiment Colonial.
Franse aanval op 23 februari. De Colonialen komen te hulp
Eigenlijk werden de kolonialen helemaal niet geroepen maar werden ze naar voren
geschoven door hun commandant, generaal Gouraud, die na de mislukkingen van
andere regimenten er bij de legerleiding op had aangedrongen dat zijn troepen de taak
op zich zouden nemen. Deze fase van het winteroffensief ging geruisloos voorbij aan de
sector van het Corps Colonial en hij zag door inzet bij het naburige korps de mogelijkheid
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om zijn kolonialen niet langer werkeloos te laten toekijken.
Het 22e Regiment Colonial uit de sector Massiges, dat zich op dat moment in Hans in
rust bevond, werd aan het 1e Corps toegewezen voor deze taak. Dit regiment moest
het Fortin aanvallen op de 23e om 14.30 uur maar werd pas één dag tevoren ingelicht.
Enkele officieren konden nog een haastige verkenning doen in het voor dit regiment
totaal onbekende terrein waarna de kolonialen de linie bezetten in de nacht van 22 op
23. Door moeilijkheden tijdens de verplaatsing kwam het laatste bataillon pas aan toen
het al dag was geworden. Er was niets gedaan aan noodzakelijke voorbereiding voor
een aanval. Loopgraven stonden vol modder, in de borstweringen lagen lijken. Weinig
was gedaan aan aanvoer van munitie en gereedschap. Vanwege de slechte staat van
het terrein gingen de laatste eenheden pas in de uren vlak voor het begin naar hun
uitgangsposities en omdat de aanval kort na het middaguur moest plaatsvinden was
het niet mogelijk posities in te nemen zonder de vijand hiervan opmerkzaam te maken.
Door alle vertragingen ging de aanval uiteindelijk van start om 16.00 uur.
Lieutnant colonel Bonnin, commandant van het 22e Colonial, had de leiding over de
aanval, die werd uitgevoerd door twee bataillons; het 1e bataillon (Roguin) en het 3e
bataillon (Dasque), geplaatst aan weerszijden van de saillant van het Fortin. Het 2e
bataillon bleef in reserve bij Minaucourt. Met het gebruikelijke elan van de kolonialen
werd het Fortin veroverd waarbij 105 Duitsers gevangen werden genomen. Ze waren
over een lengte van 200 meter binnengedrongen in de sector van Reserveregiment 68.
Maar zoals zo vaak was het moeilijker om de winst ook vast te houden. Reserveregiment
107 had onmiddellijk opdracht gekregen het bedreigde regiment af te lossen en
de vijand terug te dringen. Gedurende de nacht veroverden de Duitsers vanuit de
Flankierungsgraben en de Stobbegraben met handgranatentroepen en vanuit Sehne beetje bij
beetje de loopgraven terug. De 24e om zeven uur ‘s morgens was de stelling weer onder
Duitse controle. De meeste Fransen vluchtten. Honderd man werd gevangengenomen
waaronder drie officieren. Alle Franse mitrailleurs waren buiten gebruik door de modder.
Gewonden vielen in de verbindingsloopgraven en zonken weg in de modder. Hulp van
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achteruit kwam er niet. Eigen artillerie was onvoldoende op de hoogte van wat er in het
terrein plaatsvond. De overlevenden keerden uitgeput in hun vertrekloopgraven terug.
16 officieren en 993 manschappen verloren het leven in deze aanval.
Alweer een mislukking die het gevolg was van een falende organisatie en het ontbreken
van een goede voorbereiding. Het aanvalsterrein was niet voorbereid op de aanval;
er was niet voldoende plaats voor de aanvallende troepen in de vertrekloopgraven,
onvoldoende naderingsloopgraven, geen noodzakelijke depots voor munitie en andere
middelen. De hele aanval was te haastig opgezet, zonder tijd om het terrein te verkennen,
zonder tijd voor de aanvallende troepen om hun eigen voorbereidingen te treffen.
De Franse aanval voor het front van de Duitse 16e Reservedivisie was weliswaar
afgeweerd maar de situatie bij deze divisie was verre van rooskleurig. De regimenten
waren aan het einde van hun krachten. In twee maanden tijd had de divisie 6000 man
verloren, waarvan 600 officieren. Generaal von Altrock, commandant van de divisie,
achtte elke eigen offensieve actie uitgesloten. Bij het VIIIe Legerkorps was men
echter de mening toegedaan dat het de laatste Franse stuiptrekkingen waren om het
mislukken van hun offensief te verbloemen, en dat ze in werkelijkheid hun artillerie
aan het weghalen waren. Door het verbreiden van dit idee werd al weer een deel van
de reserves van het front van het 3e Leger afgevoerd. Het kwam dan ook als een grote
verrassing toen een dag later een heftig artillerievuur op de vleugelkorpsen ontbrandde.
Het was de Fransen niet ontgaan dat de Duitsers eenheden aan het weghalen waren. De
activiteit van de Duitse artillerie verzwakte en de Fransen wilden hier direct gebruik
van maken. Er volgden zware gevechten waarbij de Franse artillerie een onverminderde
aanvalskracht tentoonspreidde, maar tot een grote allesomvattende infanterieaanval
kwam het desondanks niet. De aanval viel uiteen in een aantal kleinere deelaanvallen.
De aanvallen die meest aan het eind van de middag plaatsvonden5, werden in de kiem
gesmoord door de Duitse artillerie, die na ervaringen van de afgelopen periode het vuur
uitsluitend richtte op de vijandelijke infanterie en niet meer op de artillerie.
Franse aanval op 26 en 27 februari
De inname van het Fortin de Beauséjour
Generaal Gouraud nam geen genoegen met de mislukking op de 23e. Geheel in
overeenstemming met de opvattingen van die tijd schreef het korpscommando een
nieuwe aanval voor, met twee frisse bataillons van het 3e Colonial, opgetrommeld uit
Maffrécourt, en het 2e bataillon van het 22e Colonial, onder bevel van Lt.Colonel Bonnin.
De uitvoering van de aanval zelf bleef in handen van het 1e Corps, dat de sector van
Beauséjour onder zijn hoede had. Het doel was opnieuw het Fortin in te nemen, nog
dezelfde dag. De omstandigheden waren nu nog slechter dan voor de vorige aanval.
De commandant van de koloniale bataillons stond er op dat er een pauze ingelast
zou worden om de operatie goed voor te bereiden. Na diverse orders en tegenorders
vond de aanval uiteindelijk plaats op 27 februari. Dit uitstel van bijna vier dagen werd
benut voor het verdiepen van de naderingsloopgraven door troepen uit de sector, de
43e, 91e en 284e Regimenten Infanterie. Materiaal, gereedschap, zandzakken, munitie
en handgranaten werden aangevoerd. De officieren van de aanvalsgroepen maakten
gedetailleerde verkenningen. Bij Minaucourt werd de aanval geoefend. Ook werd
geoefend in handgranaatwerpen, waar de Duitsers veel bedrevener in waren. Een
ander groot verschil met de vorige operatie was, dat het aanvalsfront werd vergroot
met eenheden van het 91e en 284e Regiment Infanterie, om de flanken van de koloniale
troepen te beschermen.
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Een bataillon van het 3e Colonial, uitgebreid met
delen van het 284e Regiment, was geposteerd voor de
westkant van het Fortin. Een ander bataillon van het 3e
Colonial uitgebreid naar rechts met delen van het 91e
Regiment, ging naar het noordoosten en verlengde het
aanvalsfront in die richting.
Al op 26 februari hamerden de Franse artillerie en
mijnenwerpers met verschillende kalibers op het front
van de 16e Reservedivisie. Kort na het middaguur
verhoogde de heftigheid van het bombardement en
bereikte het niveau van trommelvuur. De meeste Duitse
loopgraafposten werden het slachtoffer van de hevige
beschieting.
Herbert Sulzbach in zijn dagboek op 26 februari:
“Toen ik om zes uur bij de afdeling kwam zag ik luitenant
R. met een zwaar verbonden arm. Als door een wonder
is hij alleen maar gewond, want in de observatiepost bij
de infanterie waar hij verbleef, sloegen achter elkaar vijf
voltreffers in en bijna iedereen was dood. Bij luitenant R. is
zijn linkerduim afgeslagen en hij is met bloed, modder, vuil
en kruit besmeurd.”

Franse soldaten in de
loopgraven bij het Fortin de
Beauséjour.
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De geteisterde Duitse loopgraafbezettingen werden
vanuit de voorste loopgraaf teruggenomen naar de
dekkingen in de Schwerckweg. Ook de Artilleriestellung
werd bezet. Tegen twee uur ‘s middags werden sterke
troepenconcentraties waargenomen zodat met een
spoedig begin van een aanval rekening gehouden moest
worden. De aanval kwam in het midden van de linker
sector van Reserveregiment 65, op de aansluiting tussen
de rechtervleugel van het Ie bataillon en de linkervleugel
van de 1e compagnie van Reserveregiment 28 die hier
was tussengeschoven. De Fransen probeerden hun
aanval verder naar het oosten uit te breiden, maar stuitten
daar echter op dappere tegenstand van de bezetting van
de achterste loopgraven. De Duitsers hielden hier stand
en het aanvankelijke succes van de aanvallers werd
een halt toegeroepen. De aanval viel stil en er volgde
een gevecht om elke meter loopgraaf. ’s Avonds was
de strijd nog onbeslist. Twee verse compagnieën van
Reserveregiment 28 werden aangevoerd vanuit Ripont
Mühle, die nog voor middernacht een halfafgemaakte
Deckungsgraben boven op hoogte 196 bezetten.
Verkenningen wezen uit dat de Franse terreinwinst niet
bijzonder groot was. De hele nacht vonden man tegen
man gevechten plaats. Bij Infanterieregiment 63 konden
de Fransen in de omgeving van de Brigadeweg, in de
Mittelsehne standhouden.
In alle vroegte van de 27e bleek dat de vijand niet uit
de sector van Reserveregiment 65 was verdreven en dat

een tegenaanval door dit regiment geen succes had gehad. Reserveregiment 65 was een
totaal uitgeputte eenheid. Men moest er genoegen mee nemen de stelling te barricaderen
om de tegenstander een verder oprukken onmogelijk te maken. Bovendien waren door
de vele verliezen de krachten van het regiment, met name onder officieren, niet meer
toereikend. De verbinding tussen Infanterieregiment 63 en Reserveregiment 65 was
verloren gegaan waardoor de flanken van beide regimenten werden bedreigd. Een
compagnie werd er tussen geplaatst in een poging het gat te dichten.
Het 2e bataillon van Reserveregiment 28 was intussen aangevoerd vanuit zijn
rustonderkomen tussen Ardeuil en Manre. ’s Middags zette deze frisse eenheid een
tegenaanval in om de Fransen uit de Mittelsehne te werpen. De Fransen verplaatsten het
zwaartepunt van hun aanval meer naar het oosten, in de richting van hoogte 199, waar
bij Reserveregiment 104 enkele voorste loopgraven verloren gingen.
De situatie werd steeds onoverzichtelijker. Telefoonleidingen waren verbroken,
aflossingen konden niet meer op tijd plaatsvinden, de troepen in voorste lijn leden
zeer onder de beschietingen. De nieuwe troepen waren in onbekend terrein wat de
bevelvoering bemoeilijkte en het duurde lang voor de troepen op de goede plaats
waren. De Fransen kregen de tijd om machinegeweren in stelling te brengen. De
Duitsers zetten zware mijnenwerpers in maar die waren door storingen binnen korte
tijd weer buiten werking. Reserveregiment 65, dat tot niets meer in staat was, werd nu
in zijn geheel door Reserveregiment 28 afgelost. Door de grote chaos waren ook nog
delen van Reserveregiment 65 in de loopgraven achtergebleven. De 6e compagnie
Reserveregiment 28 raakte ’s avonds in een handgranatengevecht verwikkeld. De nacht
van 27 op 28 februari verliep zeer onrustig. De Fransen werkten koortsachtig aan nieuwe
aanvalsloopgraven. Op de westelijke vleugel groeven ze een sappe tot op zeven meter
van de Duitse linies. Voor 28 februari was een Duitse tegenaanval bevolen. De aanval
werd vroegtijdig door de Fransen opgemerkt en in de door heldere maan verlichte
vroege uren van de ochtend op 20 meter voor de Franse linie afgeslagen.
De 28e werd een dag met zware gevechten. Opnieuw was een Duitse tegenaanval bevolen, maar de Fransen bestookten de stelling zo hevig met hun artillerie dat van een
aanval geen sprake kon zijn. Daarentegen vielen de Fransen zelf wel opnieuw aan, om
vier uur ’s middags. Op meerdere plaatsen braken ze door de Duitse verdediging. Na
een drie uur durende strijd werden de Fransen pas teruggeslagen. Op de linkervleugel
van Reserveregiment 28 stond de situatie er niet best voor. De Fransen waren binnengedrongen in de Hindenburgschlucht tot in de Küchenschlucht. De 1e en 4e compagnie
Reserveregiment 28 konden de aanval alleen niet keren. Restanten van verschillende
compagnieën en delen van het zojuist gearriveerde 2e Garderegiment zu Fuß werden
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bijeengeschraapt en uiteindelijk lukte het
om de Fransen vanuit de Sanitätsschlucht
terug te dringen. Alleen aan beide zijden
van de Hindenburgschlucht konden de
Fransen standhouden.
De geplande aflossing van Reserveregiment 28 kon niet doorgaan vanwege de
aanhoudende gevechten en moest naar
de volgende nacht verschoven worden.
Op 1 maart, bij onweer en sneeuw, nam
2e Garderegiment zu Fuß de hele sector
van Reserveregiment 28 over. De Fransen ontvingen ook aanzienlijke versterkingen. Het zuiveren van de Hindenburgweg werd onmogelijk, moest zelfs
helemaal opgegeven worden en daarmee was de aanvalsbeweging van Duitse
kant beëindigd. Bij Infanterieregiment 63
vielen meerdere voltreffers in de linies
waardoor vele slachtoffers vielen waaronder de regimentscommandant.
In de nacht van 2 op 3 maart werd het
Saksische Reserveregiment 104 in voorste
linie afgelost. De aflossing verliep moeizaam omdat het af te lossen regiment gedecimeerd en zonder officieren, in großer
Wirwar overal verstrooid lag. Reserveregiment 104 en Reserveregiment 107
waren hier afwisselend ingezet geweest;
Voorstelling van de heldendaden van Mathieu
deze beide Saksische regimenten hadden
Jouy, zoals die werden afgebeeld in de Franse
meerdere aanvallen doorstaan en uiteingeïllustreerde bladen
delijk had Reserveregiment 104 een deel
van zijn voorste linie op de linkervleugel
verloren. Ze konden ook niet verhinderen dat de Fransen daarna bij het Hiepe-Wäldchen
6
binnendrongen, op de vroegere grens tussen Reserveregiment 28 en Reserveregiment
68. Daardoor was in deze stelling een gat ontstaan. De situatie was nog niet beslist en de
gevechten waren op 3 maart nog in volle gang, maar het zag er naar uit dat de Fransen
hier eindelijk een succes hadden behaald. ’s Nachts werden delen van twee nieuwe regimenten7 in de sector van Reserveregiment 28 geschoven.
In de daaropvolgende nachten bleef het nog zeer onrustig op dit frontdeel. Zowel links
als rechts werden aanvallen en tegenaanvallen uitgevoerd, maar uiteindelijk gaven de
Fransen het Fortin, waarvan niet veel meer over was dan een massa overhoop geschoten
grond, niet meer prijs. Althans, dit was de lezing van de kolonialen. Volgens het 43e
Regiment Infanterie echter, hadden de kolonialen op de 26e en 27e slechts tijdelijk succes behaald en komt de echte overwinning van het Fortin op naam van hun 3e bataillon,
op 3 maart. Ze worden in deze bewering gesteund door de verklaringen van Duitse
zijde dat de situatie tot op die datum nog onbeslist was. Hoe het ook zij, het Fortin was
voortaan Frans, en de officiële geschiedschrijving wijst de kolonialen aan als overwinnaars. De goede voorbereiding had zijn vruchten afgeworpen, maar de verliezen waren
hoog: Bij de twee bataillons van het 3e Regiment zijn 17 officieren en 993 manschappen
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Mathieu Jouy, de held van
Beauséjour.

gedood, gewond of vermist. Van het ene bataillon
van Regiment 22 keerde bijna niemand ongeschonden terug. 17 officieren en 1251 man waren hier
dood, gewond of vermist voor de totale operatie
bij Beauséjour8.
De strijd om het Fortin de Beauséjour werd gezien
als een glorieuze pagina in de geschiedenis van de
koloniale regimenten. De regimentsgeschiedenis
van het 22e vermeldt vol trots: “Wat een magnifiek
voorbeeld voor de komende generaties”, en talrijke individuele heldendaden werden breed
uitgemeten in de Franse pers. Helden werden geboren en evenzovele onderscheidingen
verleend. Lieutnant Raynal, lieutnant Casaux, soldat Simon, capitaine Poirier, sergent
Cazeilles. Vooral het verhaal van soldaat Mathieu Jouy van het 22e sprak zeer tot de
verbeelding.
Tijdens één van de tegenaanvallen drongen de Duitsers, met de bajonet op het geweer in
de verbindingsloopgraven. Soldaat Jouy was daar alleen overgebleven, al zijn kameraden om hem heen gedood of gewond door granaatscherven. De vijand schreeuwde naar
hem dat hij zich moest overgeven. Hij antwoordde door op ze te schieten. De aanvallers
hielden halt in de nauwe loopgraven door zijn vuur. Hij doodde er zes. Gewond aan zijn
arm door een steek met een bajonet, in lijf aan lijf gevecht met een zevende tegenstander, die hij doodde, ontving hij een sabelhouw van een vijandelijke officier die hij zwaar
verwondde en die zich bloedend terugtrok in de verbindingsloopgraaf van het Fortin.
Mathieu Jouy werd onderscheiden met de medaille militaire met het croix de guerre, en
hij was vanaf dat moment “held van het Fortin de Beauséjour”. In augustus 1916 werd
hij zelfs ridder in het Légion d’honneur nadat hij opnieuw heldhaftige krijgshandelingen had verricht.
Brekend met alle regels omtrent geheimhouding werden de gebeurtenissen breed uitgemeten in de officiële legercommuniqués en gebruik gemaakt van de propagandawaarde.
Frankrijk kon wel een positief bericht gebruiken en het hele land vierde het succes van
de marsouains.
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Ook de metropolitane regimenten deelden in het succes van de
kolonialen. De 10e compagnie
van het 91e Regiment Infanterie
werd eervol vermeld in een order
van het 2e Legerkorps vanwege
de “glansrijke overmeestering van
een Duitse loopgraaf en het drie dagen standhouden, ondanks onophoudelijke tegenaanvallen waarbij het de
helft van zijn middelen verloor” en
“het met een bajonetaanval innemen
van een loopgraaf die in vijandelijke
handen was gevallen, het maken van
28 gevangenen, het toebrengen van
zware verliezen aan de vijand en het
overmeesteren van 80 meter nieuwe
loopgraaf.”

Nog meer helden van Beauséjour. Het originele
bijschrift in "Miroir" luidde: " Generaal V.. feliciteert
drie dapperen die nog altijd vijandelijke trofeeën bij
zich dragen".
Onder: Huldiging van de overwinnaars bij het
historische slagveld van Valmy
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Ondanks dit plaatselijk geboekte
succes bij Beauséjour werd het
voor de commandant van het 4e
Leger, de Langle de Cary in de
eerste dagen van maart steeds
duidelijker dat het zeer waarschijnlijk niet mogelijk was om
het vijandelijke front op te rollen.
Hij was van mening dat verdere
aanvallen op het front PerthesBeauséjour geen voordeel meer
zouden opleveren die in verhouding stonden tot het aantal slachtoffers. Hij had daarom op eigen
houtje een aanval voorbereid in
de richting Epine de VedegrangeNavarin, vijf kilometer westelijk

van Perthes. Deze verrassingsaanval zou een
kroon moeten zijn op het eerste offensief in de
Champagne. Maar generaal Joffre, die nog steeds
optimistisch was over de kans van slagen van het
offensief en nog geloofde in een algehele doorbraak, besloot deze aanval Vedegrange-Navarin
niet te laten plaatsvinden. De dag voorafgaand
aan de aanval werd er een streep door gehaald.
In plaats daarvan besloot Joffre tot voortzetting
van de aanval bij Le Mesnil, en gaf de opdracht
de bevelvoering in handen te geven van generaal
Grossetti, die hiervoor naast het 16e Corps ook
delen van het 1e en 2e Corps kreeg toegewezen.
Hier en daar werden officieren vervangen die een
onvoldoende offensieve geest ten toon spreidden. Zo kreeg generaal Gérard van het 2e Corps
plotseling ook het bevel over het 1e Corps. General Deligny was ontheven van zijn commando
bij het 1e, officieel om gezondheidsredenen, in
werkelijkheid vanwege gebrek aan eenheid met
de commandant van het 4e Leger.
Duits onderkomen in de loopgraven bij
De staf van het Duitse 3e Leger had begin maart
de Butte du Mesnil
het idee gekregen om in samenwerking met
het aansluitende 5e Leger een tegenstoot uit te
voeren op de linkervleugel van het VIIIe Reservekorps om het front verder westelijk
te ontlasten. De commandant van een van de divisies van het korps, Generalmajor
v. Altrock van de 16e Reservedivisie, was echter van mening dat een aanval met de
ter beschikking staande krachten op zijn front beslist niet mogelijk was. Het zou pas
mogelijk worden wanneer sterke nieuwe eenheden aangevoerd zouden worden en als
het zou lukken om de vijandelijke artillerie meester te worden.
Het was volgens hem een kwestie van “ausharren” tot de storm voorbij was, en dat
daarbij hier en daar een stuk terrein moest worden prijsgegeven was onvermijdelijk.
Zijn superieuren waren een andere mening toegedaan want na aankomst van vier frisse
regimenten besloot Generalleutnant Fleck van het VIIIe Reservekorps, zich niet langer
te beperken tot verdedigen, en te trachten alle posities weer terug te krijgen waar de
Fransen de afgelopen tijd in de Duitse stellingen waren binnengedrongen. Ook bij de
O.H.L. werd, geheel in overeenstemming met de opvatting van Generaal van Einem,
commandant van het 3e Leger, grote nadruk gelegd op het feit dat de voorste loopgraaf
beslist gehouden moest worden en na verlies zo snel mogelijk weer teruggewonnen
moest worden. Een opvatting die veel doden tot gevolg heeft gehad. Eén van de plaatsen
waar de Duitsers terrein hadden verloren en waar een ongewenste saillant was ontstaan
was tussen hoogte 196 en hoogte 199, het Fortin de Beauséjour, in het bijzonder bij het
Hiepe-Wäldchen.
De strijd om het Hiepe-Wäldchen
15 maart 1915
Tijdens de laatste fase van de winterslag verschenen steeds weer andere regimenten
op het front van de 16e Reservedivisie om voor enkele dagen één van de moegestreden
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troepenonderdelen af te lossen. Zo kwam op 11 maart het Grenadierregiment 11 (VIe
Legerkorps) tijdelijk op de linkerflank van de divisie, op de plaats van Reserveregiment
28. Het was de plek waar zich in februari de strijd om het Fortin de Beauséjour had
afgespeeld. In een bloedige strijd was toen het Hiepe-Wäldchen voor de Duitsers verloren
gegaan, en dit had voor een diepe saillant in de frontlinie gezorgd, in het nadeel van de
Duitsers. Geheel in overeenstemming met de opvattingen van de O.H.L., waar men er
op gebrand was al het verloren terrein weer terug te winnen, plande men een aanval om
het Hiepe-Wäldchen terug te krijgen en de frontlijn weer recht te trekken.
Grenadierregiment 11 kwam via Challerange, Ardeuil, Ripont in de sector aan en raakte
net als alle andere regimenten onder de indruk van wat ze aantroffen.
“De omgeving was troosteloos en dood. De loopgraven waren door beschietingen en
weersomstandigheden in een onbeschrijfelijke toestand. Geen hindernissen, geen schilden. De
stelling bood vrijwel geen dekking tegen het sterke vijandelijke vuur. Onderkomens waren er
slechts weinig. De loopgraven waren eigenlijk alleen maar brede, ondiepe kuilen, gevuld met de
taaie, grijze modder van de Champagne. Het hele terrein, voor, tussen en achter de loopgraven was
met lijken bezaaid, meest Fransen maar ook Duitsers van verschillende regimenten. Aan begraven
viel niet te denken en bij het werk aan de loopgraven stuitte men steeds weer op doden.”
De stelling zelf was ongunstig als gevolg van de laatste gevechten. Het verlies van de
voorste linie had er voor gezorgd dat de vroegere reservestelling nu voorste linie was.
Midden in de stelling bevond zich het Hiepe-Wäldchen waar de Fransen zich op richtten.
Het was de Fransen in februari gelukt het bosje in bezit te krijgen en nu probeerden
nieuw aangevoerde troepen bijna dagelijks om met kleine acties dit succes te vergroten.
Tot dusver was een verder opdringen van de Fransen verijdeld. Vooral de zogenaamde
Schanzzeuggraben, een oude Duitse verbindingsloopgraaf die nu doorliep tot in de Franse
linies en die halverwege was afgedamd, bleef een gevaarlijk punt.
De onderneming tegen het Hiepe-Wäldchen was voorbereid door het IIe bataillon van
Grenadierregiment 11 en was vastgesteld voor de morgen van de 15e. Het bosje en de
aangrenzende loopgraven moesten ingenomen worden om de linie tot bij het westelijk
aansluitende Reserveregiment 133 recht te trekken. De oude reservestelling, die nu
voorste linie was, zou zo weer opnieuw reservestelling worden. De onderneming werd
gezamenlijk uitgevoerd met Reserveregiment 133 en ondersteund door de artillerie van
de eigen 16e en de aangrenzende 15e Reservedivisie.
Het IIe bataillon voerde de aanval uit, het Ie bataillon bleef op zijn plaats, alleen de
rechtervleugel hiervan moest mee naar voren buigen. Zo zou een rechte linie ontstaan.
Na een artillerievoorbereiding gingen om half zes ‘s morgens de drie aanvalscolonnes
naar voren. De twee rechtercolonnes namen de vijandelijke loopgraaf in stormloop en
maakten 33 Fransen gevangen.
Fransen antwoordden met heftig artillerievuur. De genomen stelling kon met moeite
gehouden worden. Al na twintig minuten moesten de eerste reserves ingezet worden.
Lijken werden noodgedwongen als borstwering gebruikt. Een verbinding tussen de
aanvalscolonnes en het Ie bataillon kon tot stand gebracht worden maar een verbinding
naar Reserveregiment 133 niet. De situatie bleef lage tijd ernstig en onzeker. Eenheden
wisten van elkaar niet waar ze zich bevonden. De behoefte aan ondersteuning en
handgranaten groeide. Driemaal werden door commando’s van de 6e compagnie
handgranaten aangevoerd. Met grote moeite en vele verliezen werden zandzakbarricades
in de loopgraven opgeworpen.
De Fransen deden om 16.00 uur een tegenaanval bij het Ie bataillon, waar een compagnie
van Grenadierregiment 11 en een peloton van Reserveregiment 25 te hulp snelden. De
dag eindigde met de veroverde loopgraven in Duits bezit. ‘s Nachts volgde afvoer van
gewonden en uitbouw van de stellingen9.
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De daaropvolgende dagen bleven de Fransen het omstreden loopgraafdeel heftig
beschieten. Er kwamen drie Franse tegenaanvallen die alle konden worden afgeweerd.
Een nieuwe ultieme poging om verbinding met Reserveregiment 133 tot stand te brengen
lukte weer niet omdat “die Angaben der beiden Regimenter gänzlich auseinander gingen”.
Hierna bleven de vleugels voor elkaar liggen.
De aanval op het Hiepe-Wäldchen was slechts gedeeltelijk geslaagd. Een deel van het
bosje was terug in Duits bezit, en de saillant was minder diep geworden, maar een
aansluiting met het naburige regiment was niet tot stand gebracht. Hierdoor was geen
sprake van een doorlopende frontlinie en kon het nieuwe stellingdeel sterk geflankeerd
worden. Grenadierregiment 11 vertrok weer uit de sector en had er geen last meer van
maar de volgende regimenten hadden de grootste moeite om dit frontdeel te verdedigen.
Dus niet iedereen was even blij met dit “succes”.

Het 202e RI (60e DI) werd tijdelijk toegevoegd aan de 2e divisie Coloniale voor werkzaamheden aan de
nieuwe verdedigingslinie.
2
Zie voor de tekst van het chanson de bijlage achterin het boek.
3
De staf van de 16e Reservedivisie was op 5 februari naar Ardeuil verhuisd omdat Gratreuil beschoten
werd door de Franse artillerie.
4
Reserveregiment 30 en Reserveregiment 17, dezelfde twee Rijnlandse regimenten die de verovering van
Main de Massiges hadden uitgevoerd. Reserveregiment 30 loste op 17 februari Infanterieregiment 157 af.
Reserveregiment 17 werd voorlopig niet ingezet.
5
Franse aanvallen begonnen vaak tegen het einde van de middag. De theorie was dat er na behaald succes
geen tijd meer was voor de Duitsers om op dezelfde dag nog een tegenaanval te ondernemen. De nacht kon
dan gebruikt worden om het veroverde terrein in te richten en voor de aanvoer van materialen.
6
Hiepe-Wäldchen is in de Duitse benaming voor het Bois Oblique
7
4e Garderegiment zu Fuß en Reserveregiment 30
8
Enkele verliescijfers voor Duitse eenheden tijdens deze gevechten:
Infanterieregiment 63: 189 dood, 622 gewond, 147 vermist
Reserveregiment 28 over de periode 27 februari – 4 maart: 127 doden, 574 gewonden, 73 vermist
Reserveregiment 65 verloor alleen al op 26 en 27 februari 9 officieren waarvan 7 dood, voornamelijk
compagniescommandanten. Daarnaast 63 doden, 168 gewonden, 40 gevangenen, 26 vermisten.
9
Slachtoffers aan Duitse zijde op de avond van de 15e: dood: 1 officier, 2 Feldw.Lts, 93 onderofficieren en
manschappen. Gewond: 5 officieren, 134 onderofficieren en manschappen. Vermist: 34 man.
1

120

HOOFDSTUK 10
Een einde aan de winterslag
De brieven van Benjamin Simonet (142e R.I. bij het Fortin de Beauséjour)
In de laatse dagen van het Franse offensief was het vooral de sector Fortin de Beauséjour
waar de strijd gevoerd werd. Elke dag werden kleine deelaanvallen uitgevoerd in de
sectoren ten westen van Main de Massiges. Men zag kleine plaatselijke vorderingen die
de volgende dag al weer verloren gingen of met moeite gehouden konden worden maar
steeds van weinig betekenis waren. Bij het Fortin volgden regimenten elkaar snel op
om elk een aanval uit te voeren en meteen daarna weer te worden afgelost. Het werd
gekscherend de “hoek van de genodigden” of “gastenhoek” genoemd en het ene na
het andere regiment liep zich hierop stuk. De omstandigheden waren abominabel. Van
de loopgraven waren alleen nog brede greppels over. De granaatinslagen hadden het
gesteente verpulverd, en samen met de regen was er een dikke brij ontstaan waar niet
meer doorheen te komen was. Alles kleefde of zat onder een dikke korst. Door de hevige
kou vonden bovendien veel gevallen van bevriezing plaats. Van 7 tot 19 maart werd
geen enkel voordeel gehaald bij het Fortin. De loopgraven werden bezet maar zonder
mogelijkheden ze te versterken vanwege de nabijheid van de vijand. Men lag daar op
enkele meters van elkaar en het was een voortdurende bloedige strijd.
Op 10 maart was het de beurt aan het 2e bataillon van het 142e Regiment Infanterie, onder
bevel van kapitein Robert, om bij Beauséjour in de aanval te gaan, voor het volgende stuk
loopgraaf. De aanval door de 8e compagnie mislukte, vanwege intens mitrailleurvuur
en een regen van handgranaten. Het Duitse mitrailleurvuur verhinderde het bergen van
doden en gewonden. Enkele dagen later probeerde het 3e bataillon dezelfde operatie.
Na een enerverende tocht door het labyrint van loopgraven was het eindelijk gelukt om
het 2e bataillon af te lossen. De 9e en 10e compagnie vormden de eerste aanvalsgolf,
gevolgd door de 11e en 12e. Luitenant Bonhomme van de 12e sneuvelde al meteen door
een kogel recht van voren op het moment dat hij boven de borstwering uitkwam. De
soldaten bereikten de vijandelijke loopgraven, maar konden het terrein niet behouden.
Ze keerden terug in hun uitgangsstellingen. De 18e maart werd het 1e bataillon in de
strijd geworpen voor de volgende poging. Het was een eindeloze repetitie van zinloze
aanvallen om enkele stukjes loopgraaf, die alle door de vijand werden afgeweerd.
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Voor de periode 10 tot 26 maart 1915 kunnen we beschikken
over de brieven van Benjamin Simonet, die hij schreef aan
zijn vrouw1. Simonet was bataillonscommandant van het
1e bataillon 142e Regiment Infanterie. Aan het begin van
de oorlog nog zeer gemotiveerd en enthousiast, maar in
de hier beschreven periode heeft zijn enthousiasme al
plaatsgemaakt voor moedeloosheid, weerstand tegen het
zinloze doden en zelfs afkeer van zijn in zijn ogen misdadige
commandanten. Vooral zijn korpscommandant, generaal
Grossetti2 van het 16e Legerkorps, moet het ontgelden.
Het is opmerkelijk dat hij zijn gedachten openlijk in zijn
brieven naar huis durft op te schrijven; hij liep ook als
bataillonscommandant het risico dat zijn post gelezen
werd. Op 26 maart komt aan zijn briefwisseling een abrupt
einde als hij, tijdens het schrijven van zijn laatste brief,
gewond raakt door een granaatscherf en moet worden
geëvacueerd.
10 maart 1915
(...) Deze morgen om 9 uur vertrokken. We hebben de
opdracht om onderdak te zoeken in Laval-sur-Tourbe, Benjamin Simonet,
4 kilometer verderop. Maar de staf had zich vergist. bataillonscommandant 142e R.I.
Onderweg ontvingen we de order om door te gaan tot
Wargemoulin. En omdat er geen mogelijkheden tot
onderdak zijn, zoals gewoonlijk, hebben we ons moeten installeren in het veld, deze
keer met de nodige voorzorgsmaatregelen want we zijn in de zone die binnen het bereik
van de granaten ligt.
We hebben zo meer dan een uur moeten wachten. Op het eind van het liedje heeft
de lieutnant-colonel - het is commandant Roussel, die nu zelfs als vervanger voor
commandant du Tily genoemd wordt - me de order gegeven om hier bivak op te slaan.
Dat wil zeggen in de open lucht. Bij deze temperaturen, met de vermoeidheid van de
mannen, het is een misdaad van de kant van het opperbevel. Gelukkig heb ik houten
barakken gevonden die geconstrueerd zijn door de genie en daarin heb ik mijn bataillon
geïnstalleerd. Het is zorgelijk als onderkomen - maar er is stro en de wind waait er
slechts weinig door - we zijn onderdak - net nu het op dit moment hevig sneeuwt, en het
is minder koud - vooral als de mannen dicht tegen elkaar gaan zitten. Het is niet ideaal,
maar het is beter dan onder het hemelgewelf bij deze temperatuur die me meer en meer
in opstand doet komen tegen ons lieve vaderland.
Sinds gisteren zijn we definitief teruggekeerd in het strijdgewoel. En ik heb de indruk
dat onze ontberingen in België niets zullen zijn bij hetgeen ons hier te wachten staat.
Het landschap is nog desolater, het beeld is indrukwekkend. Het is de oorlog in al zijn
verschrikkingen. Het klimaat is slechter, veel wisselvalliger; de voorzieningen zijn nul!
Geen groenten! We zijn aangewezen op vlees, altijd en eeuwig.
(...)
11 maart
(...) Vanmorgen om 7 uur zijn we vertrokken, in de mist, de lieutnant-colonel, de
bataillonscommandanten en compagniescommandanten, op verkenning in onze
toekomstige sector. En we zijn teruggekeerd met een lege maag en doodmoe - 25
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kilometer door verbindingsgangen en loopgraven waarvan de bodem bedekt is
met dikke, glibberige modder die niets onderdoet voor die in België. De loopgraven
bijvoorbeeld zijn beter; je kan er in lopen - ondanks de modder - en de zon zien - als die
er is.
Je moet gehard zijn door zeven maanden oorlog. Je loopt bij wijze van spreken over
de kadavers van Fransen en Boches. En voor de loopgraven is het een waar massagraf.
Denk je eens in als het warm wordt! Wat een stank zal dat geven! Dat is de oorlog.
Nauwelijks teruggekeerd, toen ik op mijn stro lag, ontving ik de order om vanavond om
22 uur te vertrekken. Ik doe de noodzakelijke voorbereidingen. Wat zullen we moeten
gaan doen? Waar gaan we precies naar toe? Ik probeer er niet aan te denken, maar het
zal ongetwijfeld naar de voorste linie zijn, voor een aanval.
(...)
12 maart
14 uur 12. Ik val om van de slaap, en ik schrijf je terwijl ik op een zak zit, ik een loopgraaf,
onder een regen van granaten. Ik kom net terug van de voorste linie, en wat voor één!
Een verschrikkelijk schouwspel! Ik heb niet meer kunnen slapen gisteren, nadat ik je had
geschreven, toen ik teruggekomen was van mijn verkenning. In dit geroezemoes in een
barak die ik moet delen met 200 man, onmogelijk! Ik heb slechts kunnen afwachten op
het stro, wachtend op orders en het tijdstip om te eten.
Om 11 uur gingen we op weg, door een inktzwarte nacht, en we namen dezelfde weg
als overdag. Maar ‘s nachts konden we slecht vooruitkomen. We moesten voortdurend
stoppen door het onophoudelijke verkeer in twee richtingen en de dikke glibberige
modder. Omdat ik het laatste bataillon van
het regiment leidde volgde ik gedwee
mijn voorganger. Niet zo handig. Een
commandant van een compagnie voor mij
verloor de aansluiting met de compagnie
voor hem en we raakten verdwaald. Het
was 5 uur 12 ‘s morgens, de dag begon
aan te breken. Ik wilde mijn bataillon niet
blootstellen in het volle daglicht. Dat zou
veel slachtoffers kosten. Ik keerde terug
en zocht een naderingsweg die me naar
een onderdak leidde, in de richting van de
posities die we moesten gaan innemen. Ik
vond iets maar we waren teveel afgebogen
naar rechts en uiteindelijk ben ik de hele
morgen bezig geweest om iedereen te
zoeken in dit eindeloze labyrint.
Intussen begint de voorbereiding voor
de aanval die deze morgen voor 10 uur
50 gepland is door de commandant
van het legerkorps. Volgens de orders
van de lieutnant-colonel blijft mijn
bataillon in reserve terwijl het 2e en 3e
bataillon aanvallen. De artillerie begint
te schieten om 7 uur. Met moeite hebben
de twee bataillonscommandanten hun
compagnieen in positie kunnen krijgen in Zwaar beschadigde stellingen
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de naderingsloopgraven wanneer de order komt om de aanval 20 minuten te vervroegen.
Er was geen tijd geweest om zich te rangschikken en ook niet om nauwkeurig het terrein
te verkennen. Kortom, onvoldoende voorbereiding, zoals gebruikelijk bij het 16e korps.
Bovendien zijn de manschappen vermoeid van de nachtmars, zonder slaap. Uiteindelijk
geen nauwkeurige order van de lieutnant-colonel. Ik weet niet hoe de aanval verlopen is
en evenmin wat het opgeleverd heeft.
Ik weet het nu, om 8 uur, als ik verder ga met deze brief. Een vijftigtal doden en
gewonden. Geen enkel resultaat. Kortom, een mislukking. En dat omdat er geen goede
voorbereiding was door de staf. Altijd hetzelfde! Men gooit mannen in de strijd tegen
een sterke verdediging met geweren, mitrailleurs, revolverkanonnen, zonder al deze
obstakels met de artillerie te vernielen. De mannen vinden de dood. Het is schandalig!
Ik stop nu. Het is nacht. Ik schrijf tijdens een verschrikkelijke beschieting. Ik zie niet
helder meer.
Een dikke kus...
14 maart
Mijn liefste
Ik heb je gisterenmorgen slechts een kaart gestuurd. Ik had toch de gedachte je gerust
te moeten stellen met de komst van een dagelijkse kus, en de intentie de kus te laten
volgen, ‘s avonds, door een brief. Ik heb het niet gedaan. Ik kon je mijn indrukken niet
geven vanwege mijn geestelijke uitputting. De aanval van eergisteren die was mislukt
door een foute voorbereiding, werd gisterenmorgen opnieuw gedaan, onder dezelfde
ongunstige omstandigheden, in opdracht van de bevelvoerende generaal van het korps.
Nadat het 3e en 2e bataillon hun posities niet hadden kunnen verlaten, moesten zij hun
pogingen herhalen, terwijl ik in reserve bleef. Ik heb in een hoekje van een loopgraaf
de hele gebeurtenis kunnen meemaken, de wreedheid die zich 800 meter voor mij
afspeelde, onder de ononderbroken regen van granaten. Net als de voorgaande dag
werden de compagnieën, nauwelijks uit hun loopgraven gekomen, gestopt door het
infanterievuur, de mitrailleurs en de revolverkanonnen van de goed in hun loopgraven
verscholen Boches, in de rug geschoten door andere Boches die men niet uit hun
posities had kunnen verdrijven, en verpletterd onder de kogelregen van de artillerie. De
beweging werd gestopt en men kon het gewonnen terrein niet behouden. Links moesten
de Marokkanen terug, later liepen op rechts ook de 122ers een pak slaag op.
Het is misdadig! Denk aan de mensenlevens die door de generaals onnodig worden
opgeofferd zonder er zelf iets aan gedaan te hebben om het te laten slagen! De generaals
die zonder omwegen voorschrijven op welk tijdstip er moet worden aangevallen zonder
te weten of alles er klaar voor is! En wat al niet meer! Het is niet de vaderlandsliefde die
hen drijft, het is de persoonlijke ambitie.
Ze verwachten uitsluitend succes van de troepen en ze demoraliseren dezelfde troepen
door ze bloot te stellen aan onvermijdelijke mislukkingen, met onnodige verliezen die
ze hen laten ondergaan, criminelen. Het zijn bandieten! Ik gebruik deze term omdat hij
past bij deze individuen. Ze verdienen te worden gefusilleerd.
Sinds het begin van de oorlog ga ik van ontmoediging naar ontmoediging. En ik heb
geen vertrouwen meer in onze bevelhebbers! Het idee van de taak, de gedachte aan
Frankrijk, de hoop op de overwinning ondanks alles (minder militair dan economisch
misschien wel) houdt me overeind tot het einde. Maar als ik ontsnap aan deze hel, als
ik bij jullie terugkeer, wat een schreeuwende verontwaardiging heb ik dan voor deze
bandieten!
Het wrede schouwspel van eergisteren, en van gisteren, is vandaag aan ons toebedeeld.
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Het 122e heeft vandaag de order ontvangen om aan te vallen. Het 142e staat klaar om te
ondersteunen in geval van succes! Arm 122e! Net als gisteren maak ik het mee van de
zijlijn. Het speelt zich af onder dezelfde omstandigheden, met hetzelfde onsuccesvolle
resultaat. En ik keer terug naar mijn onderkomen, met gebroken hart, op het punt om in
huilen uit te barsten. Arm Frankrijk!
Ach, wrede uren, misdaden die ik zie! We zullen niet worden overwonnen, omdat de
Duitsers ons niet kunnen overwinnen. Maar dat er mensenlevens worden opgeofferd
enkel voor de ambitie van bepaalde personen! Ik spreek niet van lichamelijke uitputting,
niet over de materiële bestaanscondities, niet van het gevaar. Dat hoort erbij, dat is de
oorlog, en ik zou nog tien keer zoveel willen lijden, als ik de zin zou inzien van deze
inspanningen, van de gevaren. Maar wat een walging. Wij allen, wij officieren in het
veld, ondergaan hetzelfde morele lijden, omdat wij ons de onmogelijkheid realiseren
van de taak die men ons heeft opgelegd, met het deprimerende effect van al die
onnodige verliezen. Wij proberen het moreel van de troepen hoog te houden, zij houden
hardnekkig vol het te vernietigen. Het is een misdaad!
Dit alles, tussen ons, vertrouwelijk.
15 maart
(...) Ik verberg niets, zoals je ziet, zelfs geen namen. Het kan me niet schelen! Als
men bij toeval mijn brief openmaakt, dan heb ik, om mijn beweringen te staven, te
rechtvaardigen, genoeg feiten, genoeg getuigen. En als ik terugkeer uit deze hel die deze
oorlog nu is, hoop ik mijn herinneringen te verzamelen en te tonen, wat voor soort ze
zijn, ons opperbevel en onze grote leiders.
(...)
In afwachting schrijf ik in mijn hol. Een
schuilplaats uitgehakt in het krijt door
de Boches en ingenomen door ons,
samen met de rest van de stelling. Onze
loopgraven zijn ook Duitse loopgraven.
Ze hebben veel gekost om in te nemen,
maar de Boches hebben nog meer betaald
dan ons 110e en 128e die tien of twaalf
dagen geleden deze stelling hebben
veroverd. Men loopt over de lijken.
Men heeft borstweringen gemaakt van
kadavers waar men op steunt, en voor de
borstweringen, in het terrein eromheen,
liggen stapels lijken. Ik vraag me af hoe,
bij de eerste zonnige dagen, we zullen
kunnen ademen en leven. Het zal
noodzakelijk zijn, daar ben ik zeker van,
om dit massagraf te evacueren, de een
na de ander, als gevolg van epidemieën.
En toch, doordat de oorlog je hardt, kom
ik niet onder de indruk bij het zien van
al deze lijken. Ik ga er rakelings langs
en ik raak ze aan zonder de geringste
gevoelens. Wat een afschuwelijk ding is
Onderkomens in de loopgraaf.
de oorlog.
Gisteravond heeft men ons verteld dat de
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Boches een aanval voorbereiden. Ik heb de ronde gedaan in mijn sector, maatregelen
genomen, orders gegeven. Vervolgens heb ik ‘s nachts een ronde gemaakt om er zeker
van te zijn dat iedereen op zijn post was. Ik heb gepraat en gelachen met de mannen,
om de staat van hun motivatie te peilen. En alles zegt me: “U kunt op ons rekenen,
commandant. Wij houden stand zolang u wilt. Als ze komen, de s..., dan zullen we ze
leren. - We zullen ze niet alleen ontvangen zoals ze verdienen, maar ook uit hun holen
verjagen.”
Dat is de geest van onze troepen! Men heeft ze beoordeeld op enkele ongelukkige
acties, zo slecht voorbereid dat het onmogelijk was loopgraven in te nemen. Ze willen er
slechts vol op af gaan, terwijl ze vol vertrouwen op de Boches wachten. Als onze hogere
commandanten dat eens wisten!
(...)
16 maart
(...) Om 11 uur werd ik geroepen door de lieutnant-colonel. Het regiment zal worden
afgelost door het 122e om zelf het 81e af te lossen. Kortom, we gaan een sector verlaten
die we net hebben leren kennen om naar een andere te gaan die voor ons onbekend is.
Mooi is dat! De rechterkant van mijn bataillon raakte aan de linkerkant van het 81e, in
dezelfde loopgraaf. Het volstaat om ons naar rechts te laten glijden; de aflossing gaat dus
heel snel. De reserves moesten afdalen door een naderingsloopgraaf die verstopt was
met mannen van het 53e die zich na ons gaan stuklopen, om vervolgens weer naar voren
te gaan door een andere naderingsloopgraaf tot aan onze nieuwe sector. Dat alles onder
een regen van projectielen die me deden vrezen dat er gehakt zou worden gemaakt van
mijn bataillon. Slechts een dode en een gewonde! Toch te veel. Het resultaat van dit
komen en gaan, bekwaam in elkaar gedraaid door het opperbevel, was een zodanige
vertraging dat wij slechts met moeite, en met veel verliezen, voor de avond het 81e
kunnen aflossen.
We zitten hier op 30 meter van de Boches. Er zijn voortdurend alarmmeldingen, en
zonder twijfel talloze aanvallen te voorzien, totdat het dag wordt, terwijl wij, net zoals
bij het 81e, een groot deel van onze middelen hebben verloren. Een spel van afslachting
nietwaar! De colonel van het 81e walgde er van, zoals iedereen. En toch is het een
gediplomeerde, een oud ordonnansofficier van generaal Brun, als nummer 1 van de
militaire academie afgekomen!

Duitse stellingen in de winter
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17 maart
(...) Gisteren, nadat ik je had geschreven, zijn wij op weg gegaan,
mijn compagniescommandanten en
ik, om onze nieuwe stelling te verkennen. Door een naderingsloopgraaf die heel nauw is maar toch
bekend bij de vijandelijke artillerie,
zijn we tot op 40 meter van de Boches geraakt. Een beroerde sector
die de lieutnant-colonel me gegeven heeft! Erg gevaarlijk omdat de
vijandelijke infanteristen hier zeer
actief zijn en omdat de artillerie ons
ruim bedeelt met bommen.
Om 7 uur ‘s avonds nam ik de na-

deringsgang, aan het hoofd van
mijn bataillon, om het 81e af te
lossen. En tot aan middernacht
zwierf ik rond in de sector, om
me er van te verzekeren dat iedereen op zijn post was. Treurige rondgang! Men loopt op de
lijken en de stank begint sterk
te worden. Nadat ik zeker was
van de posities en de goede
geest van iedereen, ben ik teruggekeerd naar mijn post, en
omdat ik omviel van vermoeidheid ben in snel ingeslapen.
Rustige nacht! Om 5 uur ben
ik opgestaan en heb mijn ronde door de sector gedaan, een
praatje gemaakt met deze en Omwoelde, vrijwel weggevaagde loopgraaf.
gene, lijken laten verwijderen,
hulzen, wapens, gereedschap laten verzamelen die overal in het rond liggen, kortom,
een berg detailwerk. Beslist een slechte sector. De Boches verwonden en doden regelmatig iemand, door geweerschoten en met kanonnen. Bovendien moet men voortdurend
op zijn hoede zijn om niet te worden verrast.
De hele middag, en nu nog steeds, zware bombardementen, vooral vanaf drie uur
en tijdens de aanval die wij links van mijn sector uitvoeren. Mijn mannen moesten
waakzaam blijven, bajonet in de hand, gedurende deze onaangename regen, en ze waren
er niet gerust op. Ik moest ze opvrolijken, ondanks de aanblik van enkele gewonden en
doden. Wat een leven! Wat een nerveuze spanning om in bedwang te houden. Wat een
kracht put men uit de gedachte aan de strijd voor onze goede zaak!
Nu is het een beetje kalmer aan onze kant. Het is nu onze artillerie die de Boches
ruimschoots bestrooit met granaten. Dat zal ze leren! Ieder op zijn beurt!
Een dikke kus...
19 maart
17 uur. Onmogelijk om te schrijven. - Verschrikkelijke dag - Ik ben gezond - Zodra ik een
vrij moment heb zal ik schrijven - Dikke kussen – Casanova met mij, belangrijk.
20 maart
Wat een contrast, de oorlog! Gisteren een verschrikkelijke dag, een dag uit de hel, met
beelden van verschrikkingen, angst; vandaag, de absolute kalmte, met zonneschijn, zelfs
het gezang van vogels! Het contrast valt zwaar omdat we weten dat de rust niet zal
blijven voortduren, dat het misschien zelfs een orkaan verbergt die nog erger is dan die
van gisteren. De sector die ik heb moeten houden was de meest moeilijke. Lieutnantcolonel Roussel zei tegen me: “Ik geef hem aan u omdat ik het volste vertrouwen heb
in uw bataillon - Ik zal mijn best doen”, heb ik hem geantwoord. En ik heb inderdaad
mijn best gedaan omdat ik in de wetenschap was dat de sector gemakkelijk kon worden
binnengedrongen en te uitgestrekt was (88 m) voor 600 geweren. Eergisteren, de 18e,
zoals ik je schreef, was het bombardement begonnen in de namiddag en had bijna
zonder onderbreking de hele nacht voortgeduurd. Het doodde en verwondde een
vijftigtal mannen.
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Gisteren, om 5 uur ‘s morgens, was ik koffie aan het drinken in mijn post en mij aan
het voorbereiden op mijn ronde door de sector zoals gewoonlijk, toen een soldaat
me toeschreeuwde: “De Duitsers vallen de 3e compagnie aan!” Zoals ik hem had
voorgeschreven, gaf ik bovendien de order aan de luitenant commandant van de 1e
compagnie, om naar zijn compagnie te rennen en ze tegen de Boches in de strijd te
werpen. Maar die drongen binnen in de verbindingsloopgraaf van mijn bataillon en
wierpen handgranaten. De mannen van de 3e compagnie waren radeloos en in plaats
van stand te houden werden ze gedood of gevangengenomen - en toen de 1e compagnie
te hulp kwam, werd ze gestopt in de loopgraaf door een blokkade van mensen die
terugvloeide in de richting van mijn post. Op hetzelfde moment schiet een kanon in
deze mensenmassa en richt een slachting aan. Als dan de Duitsers oprukken wordt mijn
4e compagnie afgesneden en geeft zich in zijn geheel over, behalve Casanova die gezond
en wel als door een wonder ontsnapt en de twee luitenants, die beiden gewond dan wel
dood zijn.
Als ik de 1e compagnie zie terugvloeien, en het gevaar ontstaat dat de hele linie wordt
doorsneden, ren ik naar voren met een klein deel van de 1e compagnie. Ik geef bevel
aan de rest om te blijven waar ze zijn, ongeacht de beschieting en ik slaag er in om de
verbindingsloopgraaf te barricaderen met zandzakken. Achter deze barricade plaats ik
zoveel mannen als mogelijk. Ik vraag om versterking, en kan uiteindelijk de Duitsers
stoppen. Intussen, rechts van mij, geeft het 342e zich voor het grootste deel over aan de
Duitsers, in plaats van ze tegen te houden of zelfs terug te dringen.
Combet is gewond (waarschijnlijk dood) toen hij zijn mannen aanspoorde naar
voren te gaan. Danton is gewond, heeft men mij gezegd. In mijn bataillon heb ik zes
officieren dood of gewond. O, verschrikkelijke dag! Ik ben als een wonder aan de dood
ontsnapt. Ik heb mijn taak volbracht, mijn volledige taak. Maar wat een angsten, wat
een verschrikkingen. Ik liep in het bloed, ik doorzocht doden en gewonden. Walgelijk.
En dan dit angstaanjagende lawaai van een zwaar op de proef stellende kanonnade. En
vooral, wat een onzekerheid. Vandaag kalm, maar morgen? Mijn positie is gevaarlijk. Bij
de gratie van God. Dikke kussen...
22 maart
Ik heb je gisteren slechts een kaart kunnen sturen. Nog altijd een zorgwekkende situatie
in onze sector. De Duitsers ondermijnen op dit moment onze loopgraven. Ze zijn onder
ons, over een uitgestrekte frontlengte. Eén van mijn tweede-luitenants hoorde verdachte
werkgeluiden op de eerste dag dat ik de sector heb overgenomen, dat wil zeggen de
17e. Ik heb het onmiddellijk gemeld, maar men wilde me niet geloven en zonder twijfel
ben ik voor idioot gehouden. Het was blijkbaar nodig om eerst met bewijs te komen
want de volgende dag heb ik het opnieuw gesignaleerd waarop de genie dan zelf is
komen luisteren en het heeft bevestigd. En nu heeft het ongeloof plaats gemaakt voor
radeloosheid. Men vraagt zich af hoe dit grote gevaar kan worden afgeweerd. O, mijn
liefste, als je eens wist wat een verschrikkelijke uren ik doormaak. Mijn arme bataillon is
gereduceerd tot 200 man; ik heb zes officieren verloren in twee dagen! En dat alles omdat
generaal G(rossetti) ons in een onhoudbare situatie plaatst. Wij, officieren in het veld, die
de desastreuze gevolgen zien van de fouten van onze commandanten, wij zijn allen diep
bedroefd. Als we er met elkaar over spreken komen we tot dezelfde conclusies! Onze
mannen zijn tot geen enkele inspanning in staat omdat ze zijn gedemoraliseerd door de
criminele aanvallen die hen naar de slachtbank leiden, zonder voorbereiding, midden
op de dag, tegen een vijand die zich verschanst heeft in zijn loopgraven. De verliezen
zijn zo groot geweest, zonder resultaat, dat de overlevenden de moed verloren hebben.
Ze geloven niet meer in het succes en willen niet meer aanvallen. Bovendien betwijfel
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ik nu of ze zullen standhouden bij een serieuze aanval door de Duitsers! En wat een
verliezen! In tien dagen heeft het 16e Legerkorps achtereenvolgens zijn acht regimenten
in de strijd geworpen, de één met nog slechter resultaat dan de ander. Ze zijn afgetuigd,
zoniet gedecimeerd. De Marokkaanse brigade bestaat bij wijze van spreken niet meer.
Kortom, onze opperbevelhebbers zijn criminelen. Ze hebben zonder noodzaak duizenden
mannen laten afslachten en het moreel van de anderen vernietigd.
Je ziet in welke angsten ik leef.
Ik vraag me af waar het heen
gaat en hoe het af zal lopen, als
we worden geleid door zulke
lui! En ik ben niet de enige die
er zo over denkt. Iedereen met
wie ik spreek – vanmorgen
nog, generaal de Voillemont3
– heeft dezelfde mening. Het is
verschrikkelijk!
Deze morgen heb ik de
restanten van mijn drie
compagnieën gereorganiseerd.
Ik heb niet meer dan drie
officieren, tweede-luitenants,
en onderofficieren. En wanneer
ik terugdenk aan de 19e, kan
ik niet geloven dat zulke
verschrikkingen bestaan! Ik
kan slechts vooral geloven dat
ik heb kunnen ontsnappen aan
zulke gevaren! God heeft mij
beslist beschermd.
Ik heb gisteravond je brief van
de 14e ontvangen, en, deze
namiddag heb ik meerdere
ansichtkaarten
geschreven,
om de achterstand in mijn
correspondentie weg te werken.
Het is een rustdag voor de
geest, versterkt door heerlijke
zonneschijn, en in afwachting
van nieuwe gruwelijkheden!
Wanneer stopt het! Wanneer is
de overwinning! Laat God ons
helpen!
Een dikke kus...
23 maart
(...) Ik heb kunnen slapen op stro. Dat is een luxe tegenwoordig, want de afgelopen
vijftien dagen sliepen we op de grond, zonder ons uit te kleden of onze schoenen uit te
doen en steeds voor anderhalf uur.
Terwijl we zaten te eten, kregen we ongewenst bezoek van granaten die enkele mannen
hebben gedood en verwond. Ik heb ze begraven, met de lieutnant-colonel, in het
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Franse verbindingsloopgraaf. Kilometers lange verbindingsgangen verbonden de stellingen met het achterland.

dorpje Saint-Jean. De arme
capitein Cartier4, die gewond
raakte aan een oog op de
20e, is bezweken aan zijn
verwondingen. Hij had in
februari een zoon verloren
van 19 jaar en laat drie
dochters achter. Een goed
officier, moedig, open, wij
mochten hem graag.
Wat een slachting onder
onze officieren! Als het zo
doorgaat vraag ik me af waar
we kader vandaan moeten
halen om ze te vervangen.
En al die verliezen, met welk
doel? O, G(rossetti), wat een
crimineel!
We spreken slechts onder
elkaar in deze termen. Dat
moet voor jou genoeg zijn om
te begrijpen hoeveel respect

en vertrouwen we hebben voor onze korpscommandant.
Ik weet slechts wat men op zeer korte termijn met ons voor heeft. We hebben bijna geen
kader meer, geen mannen, en zij die resteren zijn niet tot de geringste inspanning in
staat. Het is noodzakelijk om ons geestelijk en fysiek nieuw leven in te blazen voordat
men ons opnieuw laat marcheren. Maar de gekte van onze commandanten is groot!!!
Ik omhels je krachtig ...
24 maart
Ik heb gisteravond je brief van de 16e ontvangen. Zoals altijd heeft het me troost gebracht,
die de neerslachtigheid helpt te verdrijven en weer hoop geeft. En dat hebben we zo
nodig.
Het is gaan regenen. Net zoals in België heeft het onze legerplaats – en wat voor
legerplaats, het dorp is voor driekwart vernield – in een afschuwelijk riool veranderd.
De wegen zijn enorme modderpoelen, met modder die aan de voeten blijft kleven bij
iedere pas en het lopen moeilijk maakt.
Om mijn arme soldaten te vervangen die de 18 en de 19e zijn gevallen, heeft men mij
gisteren twee compagnieën van het 41e gegeven, bestaande uit reservisten, mannen
die opnieuw onder de wapenen geroepen zijn, allen Bretonnen. Uiteindelijk ben ik er
tevreden mee. Deze nieuwe elementen zullen het moreel van mijn mannen veranderen.
De tegenstelling tussen zuiderlingen en Bretonnen zal een zekere wedijver met zich mee
brengen, die naar ik hoop tot meer opgewektheid zal leiden. Maar al deze brave mannen
hebben nog geen strijd gezien. Ik vraag me af hoe ze zich zullen houden in het begin. We
zullen het morgen zien want vannacht vertrekken we naar de voorste linie.
25 maart
Ik schrijf je opnieuw vanuit een schuilplaats in de voorste linie. We hebben gisteravond
om 8 uur onze legerplaats verlaten, na een nacht en twee magere dagen rust.
(...)
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Onze mars naar de voorste linie was onbeschrijflijk. De weg ingezakt door de regen,
bedekt met kleverige modder. Voor ons reden wagens in twee richtingen, dus we moesten
voortdurend stilstaan, ondanks de constante dreiging van vallende granaten. We zijn
eindelijk om 1 uur ‘s nachts aangekomen bij onze posities en de aflossing was pas om 3
uur achter de rug. Ik heb de post genomen die mijn voorganger me heeft aangeboden:
een simpele nis in een loopgraaf - alleen een verblijfplaats - zonder bescherming. De
hele morgen tot 1 uur ‘s nachts hebben de Boches rondom mij een onophoudelijke regen
van granaten laten neerkomen die me bedekte met aarde. Ik ben ook iets verder naar
achteren gegaan, om een ruimer en beter beschermd onderkomen te zoeken. Ik ben er
meer op mijn gemak, en zekerder. Twee feiten die niet onbelangrijk zijn.
Men lijkt af te zien van een offensief in de Champagne en dat is al te laat. De resultaten
die zijn behaald rechtvaardigen op geen enkele manier de duizenden slachtoffers, en als
men de Duitsers heeft willen vasthouden om andere fronten te ontlasten dan had men dat
volgens mij met minder verliezen kunnen doen. We moeten nu onze sector verdedigen
en dat is geen kleinigheid. De behaalde terreinwinst heeft ons in een moeilijkere positie
gebracht dan het geval was geweest indien we alleen onze stellingen geconsolideerd
hadden. We hebben niet over het hele front vooruitgang geboekt, dus hebben we nu de
vijand in onze flank. En hij maakt het ons moeilijk! Bij de gratie van God. We gaan er het
beste van maken!
Het einde van de winterslag
De Franse hoop op een doorbraak was van dag tot dag kleiner geworden. Achter het front
stonden al die tijd meerdere cavaleriedivisies gereed om van een doorbraak gebruik te
maken, maar ze hoefden nooit in actie komen. Er was een tijdelijke divisie5 gevormd om
een massale aanval in de richting Maisons de Champagne te forceren, die werkeloos
toezag en later weer werd ontbonden. Het plan werd op 20 maart geschrapt nadat het
opperbevel had besloten geen enkele actie meer in die richting te ondernemen en de
aandacht te richten op andere fronten. Door de onmacht van de troepen om ondanks alle
inspanningen een echte doorbraak te creëren, besloot het opperbevel om alle offensieve
activiteiten in de Champagne te staken. De eerste grote Champagneslag kon hiermee
als beëindigd beschouwd worden. Hoewel Joffre al op 17 maart de beëindiging van het
offensief had afgekondigd gingen de gevechten nog enkele dagen door zoals ook is op
te maken uit de verslagen van Benjamin Simonet. Op 19 en 20 maart werd nog zwaar
gevochten.
Een deel van het gebied bij hoogte 196 waar de Fransen 500 meter terreinwinst hadden
Bois en demi-lune (Linker Schleierwald). Duits stellingdeel tussen Beauséjour en Main de Massiges.
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geboekt bleef in hun handen en daarmee hadden ze een observatiepunt van waaraf de
Duitse stelling was in te zien. Op 19 maart werd ‘s avonds nog een laatste Duitse poging
ondernomen met vier bataillons om hun situatie te verbeteren, maar zonder resultaat.
De klaarstaande soldaten werden al in hun eigen loopgraven beschoten. Op de 30e
kwam duidelijkheid in de situatie toen een Duitse verkenningsvlucht waarnam dat de
Fransen hun troepen aan het wegtrekken waren over de weg Suippes-St.Menehould. De
winterslag was een vier maanden durende strijd geweest, met steeds nieuwe pogingen
van het Franse leger om een doorbraak te forceren. De eerste aanval dateerde van 20
december 1914. Januari was een overgangsperiode naar de grote aanvallen van half
februari en half maart. In de tussenliggende periodes was de gevechtsactiviteit minder
maar nooit afwezig. De aanvallen waren alle gericht tegen de Duitse frontsectoren van
het VIIIe Legerkorps en het VIIIe Reservekorps. Beide korpsen hadden voor kortere
of langere tijd regimenten uit andere korpsen in hun gelederen gehad om op kritieke
momenten assistentie te verlenen.
Verliescijfers zijn altijd onderwerp van discussie, maar generaal Palat geeft de volgende
uitkomsten:
Bij de Fransen was de winterslag gevoerd met 145 bataillons en hun verliezen bedroegen
240.000 man. De Duitse inzet omvatte 120 bataillons, en de totale verliezen in de sector
van het 3e leger waren 1000 officieren en 45.000 man.

De complete reeks brieven, waaruit hier enkele fragmenten, beslaat de periode 6 augustus 1914
tot 26 maart 1915 en is gepubliceerd in 1986 onder de titel “Franchise Militaire, de la bataille
des frontières aux combats de Champagne 1914-1915”
2
Generaal Grossetti wordt wel omschreven als een “opmerkelijke chef en buitengewoon moedig
personage die zijn mannen opzweepte”. Een kwestie van interpretatie... Benjamin Simonet zag
het beslist anders.
3
Bedoeld wordt hier Generaal de Voillemont, commandant van de 63e brigade. Het 5e bataillon
van het 142e regiment infanterie verbleef met 2 compagnieën bij de Ferme de Beauséjour toen
het de opdracht kreeg het 6e bataillon te hulp te schieten. Het moest in de middag gaan proberen
een loopgraaf terug te winnen die het 6e die morgen had verloren, maar de troepen werden al
bij de Ferme onder vuur genomen. Van de zes aanwezige officieren sneuvelden er drie. Slechts
één sectie onder leiding van een sergeant lukte het om bij het 6e aan te komen. Generaal de
Voillemont stelde zich persoonlijk op de hoogte van de situatie en zag de vasthoudendheid van
de Duitsers. Hij gaf de order terug te keren naar Ferme de Beauséjour en van verdere actie af te
zien.
4
Capitaine Sébastien Henri Joseph Cartier, op 22 maart overleden aan verwonding aan het
oog, zou volgens de Franse gravendienst begraven zijn op de begraafplaats van Saint-Jean-surTourbe. Zowel op de militaire- als op de burgerbegraafplaats is zijn graf echter niet aanwezig.
Mogelijk is hij op verzoek van de familie overgebracht naar zijn laatste woonplaats.
1

De 4e en 7e Brigade Coloniale werden op 10 maart aan het front onttrokken voor dit doel, om
achter het front speciaal te trainen voor deze nieuwe taak. De tijdelijke divisie stond onder bevel
van generaal Mazillier. De sector van de 2e en 3e Divisie Coloniale werd waargenomen door de
6e en 3e Brigade Coloniale, aangevuld met eenheden cavalerie en groepen wielrijders.

5

132

Hoofdstuk 11
De strijd van de Pionieren
Mijnenoorlog bij de Briqueterie
Na beëindiging van de winterslag concentreerden de vijandelijkheden in de sector
Massiges zich vooral op de twee flanken. In het westen bij Beauséjour en in het oosten bij
het Ouvrage Pruneau. Het waren twee bastions in de Franse verdedigingslinie zoals die
in februari was ontstaan, nadat hoogte 191 in handen van de Duitse 21e Reservedivisie
was gekomen. De Fransen hadden als reactie tussen Massiges en Ville-sur-Tourbe
een nieuw steunpunt gecreëerd met de naam Ouvrage Pruneau, vernoemd naar de
commandant van het 4e Regiment Colonial. Het stond bij de Duitsers bekend onder de
benaming “Vogelkäfig” en lag pal tegenover hun Briqueteriestelling. De Duitse en Franse
linies lagen hier zo dicht bij elkaar dat de stap naar een mijnenoorlog snel gemaakt was.
Het waren de Duitsers die hiertoe het initiatief namen, met de opvatting dat het een
verliezenbeperkend aanvalsmiddel was. De Franse korpsleiding was een heel andere
mening toegedaan; daar vond men het een verspilling van krachten en materiaal wat in
het bijzonder ten koste ging van de capaciteit aan sappeurs.
De Duitsers zagen in de mijnenoorlog een middel om met verhoudingsgewijs weinig
verliezen een vijandelijke stelling in te nemen, met in het achterhoofd nog hun succesvolle
verovering van hoogte 191. Hier waren met een aantal goed gelukte mijnexplosies de
Fransen uit hun loopgraven verdreven en men dacht op soortgelijke wijze het Ouvrage
Pruneau in handen te kunnen krijgen zodat de voorste linie verlegd zou kunnen worden
naar het riviertje de Tourbe, dat al eens eerder het doel van een aanval was geweest.
Op 23 februari kwam de eerste divisieorder die een sappen- en mijnenoorlog voor de
Briqueteriestelling voorschreef. Het Reserveregiment 87, met mannen uit Frankfurt en
Mainz, lag hier 200 tot 250 meter verwijderd van de tegenstander. Dit regiment zou
zich naar voren werken, tegelijk met een sappenaanval door de 4e compagnie van
Pionierbataillon 11 vanuit het westen, vanaf hoogte 191. De ervaringen die waren
opgedaan bij de aanval op hoogte 191 werden aangewend om een goede inmeting
van het terrein en de wederzijdse stellingen te maken. Hierbij werd dankbaar gebruik
Werk aan de mijngangen in de
Briqueterie-Stellung

Duitsers in een Stollen van de Briqueterie.

gemaakt van een Franse plattegrond, die bij de aanval op 3 februari was buitgemaakt.
Voor het intekenen van het Ouvrage Pruneau had men hier echter weinig aan, want
dit was pas na deze datum aangelegd zodat men hiervoor was aangewezen op recent
gemaakte luchtfoto’s. De cartografie verkeerde nog steeds in een pril stadium.
Reserveregiment 87 werkte met zes sappen naar het zuiden en de Pionieren
met twee sappen van west naar oost. De Fransen reageerden onmiddellijk. Met
artilleriebeschietingen en mijnenwerpers probeerden ze de werkzaamheden zoveel
mogelijk te verstoren of zelfs te laten ophouden. Deze artilleriebeschietingen zorgden
voor verliezen en vernielden veel van het werk, evenals overigens het regenachtige weer
waardoor delen van de loopgraafwanden instortten; het werk ging echter door. Op 11
februari nam de compagnie Pionieren ook de werkzaamheden van de Reserve 87-ers
over, zodat de leiding over de hele onderneming in één hand kwam.
Het regenachtige weer zorgde voor veel extra werk in dit laaggelegen terrein. Hele
stellingdelen liepen vol met water. In maart stond in sommige loopgraven het water
enkele decimeters hoog en van de zeven aanvalsloopgraven waren er zes waarvan de
wanden ingestort waren. Een goede verbinding met de vooraan werkende troepen
bestond niet meer. Met veel extra inspanning moesten afwateringskanalen gemaakt
worden om de zaak weer enigszins begaanbaar te maken.
Begin april was men de draadhindernissen van de tegenstander op 40 meter genaderd.
Vanaf dat punt begonnen de Pionieren ondergronds naar voren te werken. Vanuit de
uiteinden van de sappen werden de Stollen 2, 6, 4, 5, 1 en 3 van noord naar zuid, en 1a
van west naar oost in de richting van de Franse stelling gegraven. De Fransen hadden
intussen niet stilgezeten en waren begonnen met hun eigen gangensysteem. Op 7 april
stuitten Duitse Pionieren in Stollen 2 op een Franse mijngang die al was afgedamd met
zandzakken en voorzien van een lading. Een ontploffing van de mijn kon elk moment
plaatsvinden dus werd in allerijl geëvacueerd. De volgende dag ging de mijn inderdaad
de lucht in, waarbij een deel van de Duitse Stollen vernield werd. De krater werd door
de Fransen bezet. Ondanks dat werden de werkzaamheden in deze Stollen weer hervat
en samen met de andere gangen verder naar voren gegraven. Regelmatig werden
Ingang van één van de mijntunnels

134

Ingang met tunnelventilator.

luisterpauzes ingelast om verrassingen te voorkomen. Enkele dagen later werden
opnieuw graafgeluiden gehoord, op dezelfde plaats als bij de eerste explosie, wat er op
duidde dat de Fransen deze mijngang ook nog niet hadden verlaten. Op 21 april lieten
de Fransen een mijn springen tegenover de Duitse Stollen 4, en twee dagen daarna bij
Stollen 2. Met weinig resultaat. Het was voor de Duitsers echter duidelijk geworden dat
de Fransen een goed beeld hadden van hun graafactiviteiten.
Op 26 april werd opnieuw een tegenmijn tot ontploffing gebracht tegen Stollen 4, ditmaal
met meer gevolgen. Een deel van de Stollen stortte in en twee Pionieren raakten hierbij
bedolven. De Fransen lieten in de volgende dagen nog meer tegenmijnen exploderen,
maar de Duitse graafwerkzaamheden werden er niet mee tegengehouden.
Op 14 mei kon de compagnie melden dat drie mijngangen gereed waren en konden
worden geladen met 250 respectievelijk 200 Zentner springstof (1 Zentner = 100 Pfund =
50 kilogram). De divisiecommandant beval de ontsteking van de mijnen en de daarmee
samenhangende infanterieaanval voor de volgende dag, om 18.20 uur. Iedereen rekende
op een succes, in navolging van de dagen van hoogte 191. De aanvalstroepen die in hun
uitgangsposities klaar werden gezet bestonden uit infanteristen aangevuld met twee
pelotons van de 3e compagnie Reserve-Pionieren 13, en een peloton van de 4e compagnie
Pionierbataillon 11. De taak van de Pionieren omvatte na de handgranatenaanval onder
meer het aanvoeren van munitie en materiaal, en het zo snel mogelijk ter verdediging
inrichten van de gewonnen posities.
Stipt op tijd werden de drie mijnen tot ontploffing gebracht. Kort daarna stormden de
aanvallers naar voren en bereikten bijna zonder verliezen de vijandelijke loopgraven.
Op de linkervleugel was al na een kwartier de derde loopgraaf bereikt, over een
frontbreedte van 550 meter. De Fransen werden volkomen verrast en overrompeld. De
ladingen in Stollen 2 en 6 hadden in deze sector hun werk goed gedaan. De vijandelijke
draadhindernissen waren volledig verdwenen en andere verdedigingsmiddelen waren
vernield. De explosie bij Stollen 1a lukte minder goed. De bovengrondse werking
was nihil, ondanks de zwaarte van de lading. De
hoofdoorzaak was dat de Stollen niet ver genoeg onder
de Franse hindernissen was gegraven. De infanterie
die voor de aanval klaarstond zag dat de hindernissen
niet vernield waren en kwam daarom niet uit de
loopgraven. Dit gedeelte van het front bleef onaangetast
in handen van de Fransen, die er zich ook door een
handgranatenaanval niet uit lieten verdrijven. Alleen
op de oostflank was winst geboekt. De Duitsers hadden
de weg Ville-sur-Tourbe - Massiges bereikt, echter de
oversteek van de Tourbe werd verhinderd door het
flankerend vuur van een mitrailleursectie en een 75 mm
kanon die stonden opgesteld bij de calvaire ten noorden
van Ville-sur-Tourbe. De Franse stellingen werden op
dat moment bezet door het 7e Regiment Colonial, ten
westen van het dorp Ville-sur-Tourbe en in het dorp zelf.
Meerdere tegenaanvallen die werden uitgevoerd in de
nacht van 15 op 16 mei door eenheden van de Coloniale
Regimenten 3 en 7 verliepen bloedig en bleven zonder
resultaat. Bij het invallen van de duisternis bouwden de
Pionieren hun veroverde stellingsdeel verder uit,
De volgende morgen verliep relatief rustig, tot om half
elf plotseling krachtig Frans artillerievuur op de stelling
Loopgraven in de Briqueterie.
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begon te vallen, wat gevolgd werd door een infanterieaanval vanuit het westen. De
recente oefeningen met handgranaten bij de Fransen wierpen hun vruchten af. Strijdend
in de verbindingsloopgraven werden de Duitsers meter voor meter teruggedrongen.
De Duitse munitie, in het bijzonder handgranaten, begon op te raken en nieuwe
aanvoer kwam niet tot stand. De Franse overmacht werd groter en tenslotte moesten
Duitse Pionieren en infanteristen de voorste veroverde linie opgeven en terugtrekken.
Bovendien legde de Franse artillerie een dicht gordijn van granaten tussen de Duitse
vertrekloopgraven en het overmeesterde terrein. Op deze manier geïsoleerd van
hun achterland vielen meer dan 450 Duitsers, waaronder 45 Pionieren en ook enkele
manschappen van Reserveregiment 81, in handen van de kolonialen.
De Franse tegenaanval werd nog tot laat in de middag opgehouden, maar de positie
waarin de Duitsers waren teruggedrongen was voor verdediging totaal ongeschikt, dus
in de duisternis van de nacht werd alle gewonnen terrein ontruimd en teruggekeerd
tot de uitgangsstelling van de 15e. Alle moeite van de afgelopen weken was voor niets
geweest. Al het omstreden terrein werd door de Fransen weer teruggewonnen, en de
compagnieën van het 7e Regiment Colonial konden hun oorspronkelijke stellingen
weer innemen. De Duitse verliezen werden geschat op 1500 man, zeker meer dan het
dubbele van die bij de Fransen.
Aan Duitse zijde werd in de navolgende periode de nu bereikte positie voor de
Briqueteriestelling uitgebouwd tot nieuwe voorste linie. De 4e compagnie van
Pionierbataillon 11 kreeg de opdracht om de ten behoeve van de mijngangen gegraven
sappen onderling met elkaar te verbinden en zo een nieuwe doorlopende voorste linie te
vormen, op zo’n 40 meter afstand van de tegenstander. De overgebleven ondergrondse
mijngangen werden dichtgegooid om het gevaar van een ondergrondse aanval van de
Fransen tegen te gaan. Om al deze werkzaamheden te ondersteunen werd een nieuwe
Pionierkompagnie in de sector geplaatst. Op 11 juni arriveerde de 3e compagnie van
Pionierbataillon 30, die werd ondergebracht in Lager Schwerinsburg. Deze compagnie nam
de deelsector van hoogte 191 tot de weg Cernay – Ville-sur-Tourbe voor zijn rekening,
terwijl de 4e compagnie Pionierbataillon 11 opschoof naar de oostkant van deze weg,
tot aan de Seestellung en het Bois-de-Ville, om daar betonbouwwerken te bouwen en
draadhindernissen aan te leggen. Ook voor de Briqueteriestelling verschenen nieuwe

Eén van de mijnexplosies op 15 mei.
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draadhindernissen en op de lijn Kanonenberg - La Justice - hoogte 148 werd een tweede
linie aangelegd. Tevens werd begonnen aan een terugliggende linie op de lijn Mont
Cuvelet - Bouconville - zuidrand Bois-de-Forge. Later kwam nog een tweede compagnie
(6e) van Pionierbataillon 30 de sector versterken.
Eind juni laaide opeens de mijnenoorlog weer op. Er werd gewerkt in een aantal
mijngangen in de sector van de 21e Reservedivisie. Op de 26e brachten de Duitsers een
camouflet tot ontploffing om een Franse mijn af te weren en op de 30e was een andere
Duitse gang de tegenstander tot op vier meter genaderd. Hier werden nu explosiekamers
uitgehakt die vervolgens werden geladen en afgedamd. Als afleidingsmanoeuvre was
tegelijkertijd een zijgang gegraven. ‘s Avonds om vijf uur werd de lading van 300
kilogram zwartkruit tot ontploffing gebracht, op een moment waarop de Fransen in hun
tegenoverliggende gang aan het werk waren. Er ontstond geen bovengrondse krater,
maar de Franse mijngang werd ingedrukt. Werkgeluiden werden op deze plaats ook
later niet meer waargenomen. Bij een andere gang was men tot op zeven of acht meter
van een vijandelijke gang gekomen. Hier lieten de Fransen een camouflet exploderen,
die weinig schade aanrichtte.
Als versterking van de mijnwerkersactiviteiten kwam de nieuw opgestelde 5e compagnie
van Pionierbataillon 11 aan, samen met een groep van 30 beroepsmijnwerkers die uit
de infanterie waren geselecteerd. Mijnexplosies volgden elkaar snel op. De Fransen
lieten springen op 1, 3, 14, 18 en 23 augustus. Vooral die laatste, een explosie voor de
“Vogelkäfig”, richtte veel schade aan. Ongeveer dertig meter van de Duitse voorste linie
werd hierbij vernietigd. Ook de eigen Franse mijngang raakte bedolven. Een Duitse
mijn van 400 kilogram werd op 26 augustus tot ontploffing gebracht, gevolgd door
camouflets op 29 en 31 augustus. De volgende dag was het de beurt aan de Fransen en
een week later de Duitsers weer. Een bijzonder krachtige Duitse mijn van 1750 kilogram
triggerde een klaarstaande Franse mijn. Er ontstond een krater van 22 meter doorsnede
en 8 meter diepte. Midden september werd door de Duitsers gewerkt in elf hoofdstollen,
zes nevenstollen en een luistergang. Al met al hadden al deze mijnactiviteiten weinig
resultaat en kregen de Fransen gelijk in hun opvatting dat het verkwisting van energie
en middelen was. Geleidelijk nam de wederzijdse mijnactiviteit af en werd de aandacht
gericht op de oorlog bovengronds.
Duitse gevangenen van de mislukte aanval op 15 mei.
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Hoofdstuk 12
Van winterslag naar herfstslag
maart 1915 - september 1915
Uit strategisch oogpunt had de eerste Champagneslag de situatie aan het westfront niet
veranderd. Het tweede deel van het offensief, februari en maart 1915, was een strijd
geweest om iedere meter, om ieder stukje loopgraaf. Het in bezit houden van een
stukje terrein was misschien nog moeilijker dan de verovering ervan in de eerste plaats.
Tactisch had het Franse 4e Leger een terreinwinst geboekt van gemiddeld één kilometer
over een frontlengte van drie kilometer, een verwaarloosbaar resultaat. Men moet hierbij
bedenken dat er in deze periode nog weinig specifieke middelen waren om een aanval
op een verdedigde loopgraaf uit te voeren en geen middelen om een draadversperring
te vernietigen. Alle last kwam op de schouders van de infanteristen. De zware artillerie
bestond vooral uit stukken van oud model, met trage vuursnelheid en slechts een paar
batterijen van 105 mm snelvuur. Er was duidelijk gemaakt dat het Franse leger pas in
staat zou zijn de vijandelijke stellingen te doorbreken als het de beschikking zou hebben
over voldoende materiële middelen. Middelen die er na het eerste kwartaal van 1915
nog niet waren. Tot aan de intrede van de zware artillerie met grote draagwijdte en hoge
vuursnelheid en de grootschalige invoering van de loopgraafartillerie was men niet in
staat om de tegenstander te breken.
Op 20 maart werd het offensief volledig gestaakt. De daaropvolgende weken werden
gebruikt om de troepen af te lossen die het meest hadden geleden en om het bezit van
het gewonnen terrein te consolideren. Dat wil niet zeggen dat hiermee een rustperiode
intrad. Op het moment dat de Fransen hun offensief stillegden kon men verwachten dat
de Duitsers op de plaatsen waar ze terrein hadden verloren, hun posities zouden willen
verbeteren.
Men zag na het afzwakken van de gevechtsactiviteit dat beide partijen in de maanden
april en juni eenheden uit het frontdeel weghaalden en hun sectoren vergrootten. Aan
Franse zijde werd de sector van het Corps Colonial uitgebreid naar het westen waardoor
ook Beauséjour binnen hun gebied viel. Ter compensatie werd het korps versterkt met
een extra brigade. Aan het 4e Leger werden achtereenvolgens het 2e Corps, het 12e, 1e
en in de loop van april het 17e Corps onttrokken om naar andere frontdelen te worden
overgeplaatst. Eind april bestond het 4e Leger nog slechts uit: het Corps Colonial, het
16e en het 4e Corps.
Het centrale deel van het front van het Corps Colonial, van de Promontoire tot aan Villesur-Tourbe, werd gehouden door een beperkte bezetting die voornamelijk bestond uit
de reserveregimenten 33e Colonial en 42e Colonial die pas waren aangekomen vanuit
de Argonne, en elk uit slechts twee bataillons bestonden. De beide flanken, Beauséjour
en Ville-sur-Tourbe, waren de meest omstreden punten en werden elk bezet door een
divisie waarvan de brigades elkaar telkens onderling aflosten in voorste lijn. De 2e
Division Coloniale in het westen bij Beauséjour, de 3e Division Coloniale in het oosten
bij Ville-sur-Tourbe. Op deze twee plaatsen kwamen de linies het dichtst bij elkaar en
hier ontwikkelde zich de meeste gevechtsactiviteit waarbij men niet zelden de toevlucht
nam tot mijnenoorlog.
Evenals de Duitsers waren de Fransen tijdens de winterslag tot de conclusie gekomen
dat een verdediging meer diepte moest hebben. Er werd daarom studie gemaakt van een
tweede linie op grotere afstand van de bestaande linies, ten westen van Minaucourt en
ten zuiden van Virginy, waarna de uitvoering ook spoedig ter hand genomen werd.
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Mede als gevolg van de inzet van reserves aan het oostfront waren de Duitsers aan het
westfront na het verflauwen van de Franse aanvalsdrift niet in staat om het initiatief
over te nemen. Bovendien was er tekort aan middelen, vooral munitie. Het bleef
noodgedwongen bij plaatselijke ondernemingen en afleidingen. De laatste grote gelukte
Duitse onderneming was die van 3 februari op Main de Massiges. Bij de Duitsers was
het nu slechts één regiment dat Main de Massiges, hoogte 191 en de drie vingers bezet
hield. Deze sector werd ook nog eens naar het westen uitgebreid met de insluiting van
de sector van Reserveregiment 69. Dus waar eerder drie regimenten lagen van twee
bataillons, was dit gereduceerd tot één regiment van drie bataillons. Een halvering van
de sterkte. Meer naar het westen zien we een verdichting van eenheden bij de Butte du
Mesnil, voor de sector Beauséjour, waar de strijd gewoon doorging. Regimenten volgden
elkaar hier snel op, soms afkomstig van andere delen van het westfront.
Nieuw aangekomen regimenten uit andere sectoren werden achter het front eerst
geoefend volgens de nieuwste ervaringen die hier waren opgedaan tijdens de winterslag.
In het bijzonder het werpen van handgranaten voor de infanterie, wat tot nu toe vooral
een wapen van de Pionieren was geweest, en het snel afdammen van een loopgraaf
in geval van een vijandelijke inbreuk. Regimenten die uit andere legers afkomstig
waren hadden unaniem de overtuiging dat ze met de overgang naar het 3e Leger een
slechte ruil hadden gemaakt. Het ontbrak hier aan alles. Verzorging en verpleging was
minder, voor onderdak werd niet gezorgd, wegen waren slecht onderhouden, materiaal
voor onderkomens was er niet, in het bijzonder het gebrek aan stro was nijpend.
De gezondheidstoestand van de troepen ging hollend achteruit als gevolg van het
aanhoudend natte weer.
Duitse posities bij Beauséjour
De Duitse frontlinie tegenover de sector die door de Fransen Fortin de Beauséjour
werd genoemd, oostelijk van hoogte 196, was verdeeld in drie regimentssectoren. Op
21 maart kwam Reserveregiment 28 na een rustperiode terug in één van deze sectoren.
Met één bataillon in de voorste loopgraven, één bataillon in reserve achter de hoogte
die later Ditfurth-Höhe genoemd zou worden, en één bataillon in een Lager in Gratreuil.
De bataillons wisselden elkaar elke drie
dagen af. De nadruk lag in deze periode
op herstel en instandhouden van de
loopgraven die door de voortdurende
beschietingen en de weersinvloeden
bijna waren geëgaliseerd. Het bataillon
in reserve werkte iedere dag aan de
loopgraven. Dit betekende dat dagelijks
te voet door de verbindingsloopgraaf
naar voren moest worden gegaan. “De
voethoge modder in de loopgraven maakte
de aan- en afmars zeer moeilijk. De laarzen
bleven letterlijk in de modder steken.
Volledig uitgeput bereikten de compagnieën
‘s nachts hun onderkomen.”
Het verloop van de stellingen was het
Duitsers in een veroverde Franse loopgraaf. De
resultaat van de winterslag. De stelling
volgde de hoogterand van hoogte
loopgraaf is versterkt met gabionnades, cilinders
196, die onder alle omstandigheden
van vlechtwerk, volgestort met puin.
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Kaartje RIR 107: Duitse posities bij de Butte du Mesnil. Te zien is hoe de flank in de lucht
hangt. Situatie ontstaan na de aanval door Grenadier Regiment 11.
gehouden moest worden. De voorste loopgraaf lag grotendeels op de voorste helling
en kon door de tegenstander worden waargenomen. De oostelijke vleugel, sinds kort
Feld 3b genoemd, lag zelfs ongeveer 600 meter naar voren op de vlak aflopende helling.
Hier was op 15 maart een succesvolle aanval uitgevoerd, door Grenadierregiment 11,
waardoor het middelste gedeelte van de stelling iets naar voren geschoven was. Dit was
niet gunstig omdat hij aansluiting miste met het westelijk aangrenzende stellingdeel en
daardoor sterk geflankeerd werd. Hier werden veel verliezen geleden.
De stelling als geheel was in slechte staat. Er waren geen doorlopende schietopstanden,
en geen mogelijkheid over de borstwering te vuren. De borstwering had vele slecht
geplaatste schilden, die de stelling nog duidelijker voor de vijand waarneembaar
maakten. De verkeersgang achter de schietopstanden was niet diep genoeg. Met
enkele gegraven onderkomens was een aanvang gemaakt, maar meestal met te
weinig dekking. Veel onderkomens waren kapotgeschoten, waardoor de doornatte en
bemodderde troepen hun toevlucht moesten nemen tot provisorische afdakjes en nissen
in de loopgraafwand. Het grootste deel van de manschappen vond hier slechts geringe
beschutting tegen rondvliegende scherven. Naar voren brengen van warme kost was
zeer moeilijk, daarom kregen de loopgraafbezettingen spek, worst, brood en koffie mee,
en daarbij spiritusblokjes om de koffie op te warmen.
Een doorlopende draadhindernis ontbrak omdat grote delen waren weggeschoten
tijdens de winterslag. Loopgraafwanden stortten in door het aanhoudende regenweer
en er was weinig materiaal voorhanden om dit tegen te gaan. Vooral loopgraven die
tijdens de winterslag waren hersteld met zandzakken bleken niet bestand tegen de
aanhoudende regen. Het uitruimen van de volledig bemodderde loopgraven vergde veel
tijd en energie. De soldaten bonden zandzakken om de schachten van hun laarzen om
te voorkomen dat ze volliepen met modder en de bodem bleef zo aan de spaden kleven
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dat het resultaat van alle inspanningen
gering was. Alle grond moest bovendien
weggedragen worden omdat elke nieuwe
graafactiviteit onmiddellijk door de
Fransen onder vuur genomen werd.
De bezetting leed in deze dagen zeer
onder de lijkenstank, die ook door het
besprenkelen van de bodem met creosoot,
chloorkalk en andere middelen, niet
tegengegaan kon worden. Het kwam door
de slachtoffers van de winterslag die nog
onbegraven voor de linie lagen; Fransen
Duitse begraafplaats Jungburg, bij de
en Duitsers van de 1e Gardedivisie. Met
grote moeite werden nog lijken geborgen Brigadegefechtsstand zuid van Ripont.
en de identiteit vastgesteld. Van tijd tot tijd
vonden begrafenissen plaats van lijken die wel geborgen konden worden. In mei werden
bijvoorbeeld nog 60 lijken uit die periode begraven op de begraafplaats bij Ripont en op
de nieuwe begraafplaats bij Lager III.
Franse posities bij Beauséjour
Het Fortin de Beauséjour was tijdens de winterslag het terrein geweest van het Franse
1e Corps, tijdelijk afgewisseld door het 16e, en maakte nu dus deel uit van de sector
van het Corps Colonial. Er werden veranderingen aangebracht in de organisatie van de
sector, in het terrein en in de bezetting, ondanks de voortdurende beschietingen door de
Duitse artillerie waarbij iedere dag slachtoffers vielen. De sector Beauséjour-oost werd
afwisselend door het 22e en het 8e Regiment Colonial bezet. Twee bataillons in voorste
linie, twee bataillons in reserve. De PC van het 22e Colonial bevond zich op hoogte 180,
ten noorden van de brug van Minaucourt. Het regiment zelf werd ook gereorganiseerd
en aangevuld na de aanzienlijke verliezen van februari. Het gebied bestond vooral uit
een omwoeld en modderig terrein, vergeven van de lijken. Père Lenoir, als aalmoezenier
verbonden aan het 4e Regiment Colonial, beschreef in welke staat het Fortin zich
bevond:
“De laatste week van maart kwam het 4e Colonial in
de voor hen nieuwe sector Beauséjour. Het weer was
verschrikkelijk slecht. Loopgraven stonden vol met
water. Eind maart tot half april viel onophoudelijk
regen. Fijne en penetrante regen. Het vernielde de
werkzaamheden nog voordat ze waren afgerond.
De mannen struikelden door de glibberige modder.
Letterlijk bedekt met witte mergel, kleding en huid,
van de schoenen tot aan de kepi.
Velen zonken weg, ‘s nachts tijdens het wachtstaan,
zodat men ze ‘s morgens moest bevrijden door ze uit
te graven. Het was geen zeldzaamheid dat soldaten
die gewond raakten en zichzelf niet meer konden
oprichten, verdronken in de modder.”
Fransen organiseren zich in het Marson“Bij het Fortin grijpt de stank van rottende lijken
ravijn, bij de ruïnes van de boerderij
je naar de keel. Meer dan tweeduizend man ligt
daar te ontbinden, Frans en Duits, op slag gedood
Beauséjour.
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door een kogel of gestorven na onvoorstelbaar te hebben geleden. Ze liggen tot aan de rand van
de borstweringen. Het is onmogelijk om ze te bergen zonder een mitrailleursalvo te ontvangen.
Onmogelijk ook om in de grond te graven zonder op een lichaam te stuiten. Langs de hele loopgraaf
kan men in aanraking komen met ledematen en schedels die uit de loopgraafwand steken.”
Een ander Frans regiment dat kennismaakte met de sector Beauséjour was het 122e
Regiment Infanterie. Het had aanzienlijke versterkingen ontvangen voordat het opnieuw
posities innam in de voorste linie, in de nacht van 26 op 27 maart, op hoogte 196. Het
regiment werd onmiddellijk ontvangen met groot kaliber granaten. Luitenant Judrin
werd verscheurd door een granaat. Men vond alleen een arm en zijn bril terug. Eind
mei verschoof het 122e Regiment iets naar het oosten, naar de sector Beauséjour. Ze
losten hier kolonialen af die trots waren op het door hen veroverde Fortin. Achtergelaten
opschriften maanden de aflossende troepen om dit duur betaalde object toch vooral niet
te verliezen. De 122ers voegden er aan toe: “het 122e heeft nooit iets verloren dat aan hen
werd toevertrouwd”. De posities waren uiterst moeilijk te handhaven. Naast de artillerie
gebruikten de Duitsers nu ook geweergranaten die ondanks de vele munitiefouten1 veel
slachtoffers maakten.
De artillerie schoot op bepaalde tijdstippen van de dag, meestal ‘s middags en ‘s avonds
om werkzaamheden aan de loopgraven te storen en op doelen in het achterland. De
Duitsers ondervonden dat de Franse artillerie over een zeer goede waarneming beschikte
en een grote mobiliteit aan de dag legde2. Hun munitie was daarentegen slecht. Voor de
conventionele artillerie lagen de loopgraven vaak te dicht bij elkaar. Niet zelden lagen de
schoten van de eigen artillerie te kort, wat tot voortdurende spanningen tussen infanterie
en artillerie leidde. Door nog altijd heersende munitietekorten voor de artillerie, zowel
bij Duitsers als Fransen, werd de mijnenwerper als wapen steeds belangrijker. Bij de
Duitsers in deze sector waren op 26 maart de eerste drie mijnenwerpers aangekomen. De
Fransen gebruikten spoedig meerdere soorten en kalibers. Maar ook bij de mijnenwerpers
heerste steeds een munitietekort. Daar kwam nog bij dat op 2 juli het mijnenwerperdepot
in Ripont explodeerde.
Duitse aanval op de Finger (Beauséjour-oost) op 8 april
Een Duitser die in de nacht van 7 op 8 april gevangen was genomen voor het front bij
hoogte 180 verklaarde dat er een Duitse aanval gepland stond voor de volgende dag om
vijf uur ‘s middags. Het 4e Regiment Colonial bezette in deze periode het Fortin, en kreeg
nu uit voorzorg een bataillon van het 22e, dat zich in Hans in rust bevond, als reserve
toegewezen. Het punt waartegen de Duitse actie gepland stond, was een loopgraaf die
tot vlak voor de Duitse linies was gegraven, op de grens tussen Reserveregiment 25
en Grenadierregiment 11. De Duitsers noemden de loopgraaf de “Finger”, omdat hij
naar voren wees in de richting van hun stellingen. Voor de Fransen viel het onder de
noemer Fortin de Beauséjour, sector Beauséjour noord-oost, hoewel het een volledige
regimentssector meer naar het oosten lag dan het Fortin van februari. De aanval werd
gepland en uitgevoerd door Reserveregiment 25 in samenwerking met de kort daarvoor
nieuw opgestelde 6e compagnie van Pionierbataillon 8. De aanval bestond uit drie
aanvalsgroepen van enkele compagnieën elk, waarvan er één vertrok vanuit de westelijk
aansluitende loopgraven van Grenadierregiment 11.
Op 8 april om half zes begon een hevig bombardement op het Fortin en op het gebied
er achter tot in het dal van het ruisseau de Marson. Een uur later begaven drie groepen
Duitsers zich in de richting van de Franse stellingen. Een groep in het westen bij
tranchée no.1 met een sterkte van twee compagnieën kon worden verstrooid door het
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Franse artillerievuur. Een groep van twee compagnieën in het oosten, naar een loopgraaf
aangeduid als N-M, ging ten onder in het kruiselings aangelegde vuur van Franse
geweren en mitrailleurs. Alleen een groep in het noorden van minstens één compagnie
wist de Franse bezetters te overlopen. De verdedigers daar, van de 8e compagnie van
het 4e Regiment Colonial, waren juist bezig met het eten van de soep toen de aanvallers
binnendrongen. Men schreef deze verrassing toe aan het feit dat de commandant, een
net benoemde 2e luitenant, niet voldoende had geanticipeerd op de informatie van de
op handen zijnde aanval en zich had vergist in het tijdstip. Twee tegenaanvallen om
de Duitsers uit de verloren loopgraaf te krijgen mislukten. Brokken vloeibare modder
verhinderden dat de mannen hun handgranaten konden scherpstellen, mitrailleurs
blokkeerden, men zag zelfs niet in het donker van de nacht waar de bajonet in prikte.
De Duitse aanval op de Finger was dus gelukt, maar de daaropvolgende Franse
artilleriebeschieting kostte de regimentscommandant, Major Schiesler, het leven.
De volgende dag begon met een heftige artilleriebeschieting. Om vijf uur ‘s middags
startte een Franse tegenaanval bestaande uit drie colonnes. Het was een bataillon van
het 22e Regiment Colonial, gesteund door enkele compagnieën van het 4e. De Duitsers
werden na een goede artillerievoorbereiding geheel uit het Fortin verdreven, en de
Fransen heroverden binnen korte tijd de Finger. De Duitsers hadden de loopgraven slechts
24 uur in bezit gehad, maar de Fransen stonden versteld van de hoeveelheid werk die ze
in die korte tijd hadden uitgevoerd om de loopgraven voor zich verdedigbaar te maken.
Met grote stapels zandzakken. De schootsrichting van de loopgraven was omgedraaid,
een grote hoeveelheid materiaal aangevoerd, zoals handgranaten, springladingen,
gereedschap en spaanse ruiters.
De goed voorbereide tegenaanval op de tweede dag telde slechts 6 doden en 30
gewonden, maar de hele affaire van de 8e april had de Fransen tussen de 300 en 400
man gekost. En dat voor een periode van relatieve kalmte. Uitkomst van de aanval was
verder dat de aansluiting tussen Grenadierregiment 11 en Reserveregiment 25 verloren
was gegaan.
De Duitsers wilden deze situatie niet laten voortbestaan en van de brigade kwam het
bevel om de Finger met mijnen uit de weg te ruimen. Vanuit meerdere punten werden
in een tiental dagen en nachten een aantal mijngangen gegraven naar de noordoostelijke
saillant van het Fortin. Met vier door de 6e compagnie Pionierbataillon 8 geprepareerde
mijnen zou op 22 april de Finger de lucht in gaan. De mijnen waren echter voortijdig
ontdekt door de Franse genie. Op deze plaats in de Franse stellingen was sinds 18 april
het 4e Regiment Colonial teruggekeerd, na een rustperiode in Hans. Het uniform was
veranderd. Het oude koloniale uniform had plaats moeten maken voor het nieuwe
horizon bleu. Alleen het koloniale anker op hun kepi onderscheidde ze nu nog van de
andere soldaten. Maar het koloniale elan was niet verloren gegaan. Na de ontdekking
van de Duitse mijnen werd een plan gesmeed door colonel Pruneau van het 4e, om de
dreiging in een Frans voordeel om te buigen. Mitrailleurs werden geplaatst op plaatsen
waar een eventuele doorbraak verwacht kon worden, en de 8e compagnie moest, om
hun nalatigheid van 8 april weer goed te maken, na de explosies de kraters bezetten.
Op het moment waarop de mijnexplosies verwacht werden ontruimden de Fransen de
loopgraven, op enkele waarnemers na.
De Duitsers simuleerden een aanval door geweer- en artillerievuur, om zo de Fransen
naar de voorste loopgraaf te lokken om dan de mijnen af te laten gaan. Over een lengte
van 50 meter vlogen de loopgraven in de lucht, maar op het moment waarop bij de
Duitsers het sein voor de aanval werd gegeven waren het de kolonialen die naar voren
sprongen en de kraters bezetten. Ze kregen zwaar geweer- en mitrailleurvuur van de
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Duitsers te verduren, op amper tien meter afstand. Velen vonden de dood. Van beide
zijden voegde artillerievuur zich in het geweld, gevolgd door zware 58 mm explosies
van de Franse crapouillots. Binnen korte tijd waren de loopgraven van het Fortin gevuld
met rook en kruitdamp. De krater kon worden bezet door het 4e Regiment Colonial en
de hele actie was een groot Frans succes.
Enige tijd na de slag werd een grootse ceremonie gehouden in de tuinen van het kasteel
van Hans, waar het hoofdkwartier zetelde van het Coloniale Corps. De gebeurtenis,
op de tweede zondag van mei, viel samen met de verjaardag van de bevrijding van
Orleans door Jeannne d’Arc. Reden genoeg voor patriottisch vlagvertoon. In plaats van
de boogschutters voor Orleans waren er nu de marsouins van Massiges en Beauséjour.
Colonel Pruneau, commandant van het 4e Regiment Colonial, werd benoemd tot officier
in het Legion d’Honneur. Bij de ceremonie was de nieuwe commandant van het Corps
Colonial aanwezig, generaal Berdoulat, die sinds enkele dagen generaal Gouraud had
vervangen, die op zijn beurt vertrokken was naar de Dardanellen.
Tegen het einde van de maand mei luwde onverwacht de strijd op dit deel van het front.
Er werden dagen gemeld zonder verliezen, zonder een enkele dode of gewonde, wat
in lange tijd niet was voorgekomen. Door de Duitse divisie in de sector werd het vanaf
16 april toegestaan om per regiment telkens 50 man voor veertien dagen verlof toe te
kennen. De enige strijd die onverminderd door ging was de strijd ondergronds. Vooral
bij Beauséjour woedde de mijnenoorlog in alle hevigheid, waarbij elke explosie gevolgd
werd door een gevecht om het bezit van de krater of het frontdeel waartegen de mijn
was gericht. De mijnen en camouflets volgden elkaar in snel tempo op. Op 24 april
explodeerden vier Duitse mijnen. Op 30 april en 6 mei vonden Franse mijnexplosies
plaats gericht tegen frontdelen van Reserveregiment 25 en 68. Op 7 mei werd door
capitein Monnier van de 4e compagnie 4e Regiment Colonial gemeld dat er in zijn sector
en de naburige sector maar liefst elf mijnen onder handen waren tegen de Duitsers. Op 3
juni voerden de Fransen een grote explosie uit voor het Duitse frontdeel Sehne, bezetten
vervolgens de krater en voorzagen hem van een draadhindernis.
Bestorming van de Ast – 9 juli 1915
Na de inname van het Fortin de Beauséjour in februari door de Fransen was er een bres
in de Duitse voorste linie ontstaan ter hoogte van het Hiepe-Wäldchen en de scheiding
tussen de reserveregimenten 68 en 28. Dit bleef het zorgenkindje van de Duitse stelling.
Een Franse loopgraaf, de Tranchée Crochet, prikte hier in de linies. Deze Tranchée Crochet,
bij de Duitsers bekend onder de naam “Ast”, was moeilijk te handhaven maar de Fransen
deden er alles aan om hem te behouden vanwege de dreiging die er van uitging voor de
tegenstander.
Door het Duitse korpscommando werd al in maart een operatie bevolen die de
Franse loopgraafstukken tussen Reserveregiment 28 en 68 in de tang moest nemen
en een doorlopende verbinding door het Hiepe-Wäldchen moest creëren om zo de
frontlijn weer recht te trekken. Dit resulteerde in de operatie “Aststurm” die begin
juli moest gaan plaatsvinden. Beoordelingen die gedaan werden door troepen in het
veld gaven aan dat het voorlopig niet raadzaam was er meteen met geweld op af te
gaan, omdat de linkervleugel op de aflopende helling ver vooruit boog en de situatie
rechts in het verlengde van de Sehne naar het westen toe door het Hiepe-Wäldchen
nog niet te overzien was. De overtuiging was dat de operatie alleen mogelijk was door
voorbereiding met mijnen en sappen. Er werd eind maart, begin april begonnen met een
sappe tussen middelste en rechtervleugelcompagnie en een ondergrondse Stollen bij de
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rechtervleugelcompagnie. De 1e compagnie van Pionierbataillon 8 kreeg de leiding over
de bouw. Tijdens een periode van rustige loopgravenoorlog werd intensief gewerkt aan
de voorbereidingen voor de Ast-aanval. Duitse patrouilles gingen bijna elke nacht op
pad om informatie te verzamelen over de omgeving van de Ast en het Hiepe-Wäldchen.
In het bijzonder bij een patrouille in de nacht van 24 op 25 april werden waardevolle
waarnemingen gedaan.
Door Major Fließbach van Reserveregiment 28 was een aanvalsplan gemaakt en eind
juni waren de voorbereidingen nagenoeg afgerond. Artillerie en mijnenwerpers hadden
hun doelen bepaald en het werk aan de sappen naderde de eindfase. Door uitgezochte
deelnemers aan de operatie was geoefend in een nagebouwd loopgraafstelsel ver achter
het front in de buurt van Lager III. Op 9 juli was het zover. De avond ervoor had het Ie
bataillon zich al naar de voorste stellingen begeven en was verdeeld over drie sectoren.
De troepen waren ingedeeld in twee aanvalsgroepen, een reserve aanvalsgroep en twee
werkgroepen. Terwijl de dagen ervoor veelvuldig was geschoten, was de morgen van
de 9e juli juist angstaanjagend rustig. Om kwart over negen begonnen de artillerie en de
mijnenwerpers te schieten. Tegelijk explodeerden bij het aansluitende Reserveregiment
25 drie mijnen als afleidingsmanoeuvre. De Franse artillerie reageerde onmiddellijk.
De aanvallers stormden uit hun loopgraven naar voren en namen zonder veel tegenstand
de Ast in bezit. Een gewonde en enkele dode Fransen werden naar achter gebracht, de
rest was gevlucht. Door de meegekomen werktroepen werden de veroverde loopgraven
meteen ingericht. De Fransen beschoten als reactie de Ast met mijnenwerpers.
Om een uur of drie ’s nachts was de bezetting van de Ast verzekerd met drie
onderofficiersposten en was er bovendien een verbinding tot stand gekomen met de
oude loopgraven. Aanvankelijk leek alles naar wens te verlopen; de rest van de nacht
bleef rustig. In de ochtendnevel van de 10e begon zwaar Frans vuur de stellingen van
zowel Reserveregiment 28 als het naastgelegen 25 te bestoken. Ongeveer 40 Fransen
van de 6e compagnie van het 322e Regiment Infanterie
overvielen de eerste onderofficierspost en vervolgens
ook de andere twee. De Duitse bezetting was veel te zwak
en moest zich terugtrekken tot in een granaattrechter,
waar mannen zich schuilhielden voor het Franse
granaatvuur. Twee Duitsers van Reserveregiment 28
werden gevangengenomen, waaronder een telefonist,
en tevens werd zijn telefoonapparatuur buitgemaakt. De
Duitse artillerie was niet in staat iets uit te richten omdat
de beperkte voorraad granaten er doorheen gegaan was
bij een vorige actie in een aangrenzende sector. Een
tegenaanval kon om die reden dan ook voorlopig niet
worden uitgevoerd.
Een bezetting van 70 Fransen in de Ast begon met
het afdammen van de zopas gemaakte Duitse
verbindingsloopgraven. Pas ‘s avonds kon een Duitse
aanval worden uitgevoerd en die bracht een deel van de
Ast-loopgraven weer in Duitse hand, waarbij slachtoffers
vielen bij de Fransen van het 322e.
Een Franse aanval de volgende morgen had geen
resultaat met als gevolg dat de artilleriebeschieting
nog wat werd opgevoerd. Zo hevig dat een verblijf in
de Ast nagenoeg onhoudbaar werd. De Ast was bezet
Mijnwerkers in de Duitse
stellingen bij de Butte du Mesnil. door een groep van een man of 45 die elke zes uur moest
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Fransen hebben zich verschanst in een ingenomen krater.
worden afgelost door een andere omdat een langere periode niet te verdragen was.
De verliescijfers van het gebeuren vermelden naast 33 doden en 69 gewonden ook 4
“Irrsinnige”.
Het verloop van de frontlijn gaf nu een ander beeld te zien. Het front liep met een kleine
knik, door de Ast naar de stelling van het aansluitende Reserveregiment 68. De bij de
Aststormloop gewonnen en nieuw aangelegde loopgraven vereisten een sterke bezetting
en veel arbeidskrachten. De frontlengte van het regiment werd er weliswaar door verkort
maar de plek bleef zwaar omstreden. De regimentsector werd op deze plaats verkleind
door stukken naar de regimenten links en rechts over te hevelen.
Na de Aststurm volgden voor de Duitsers zware en verliesrijke dagen, met heftige
Franse artillerie- en mijnenwerperbeschietingen. Het westelijke deel van de Ast was
niet door de Duitsers veroverd; daar overmeesterden de Fransen een onderofficierspost.
Het bleef een plek waar grote oplettendheid gewenst was en van beide zijden werden
plannen gemaakt voor verdere verovering. Bij de Duitsers leidde dit tot de aanleg van
mijngangen en het resultaat daarvan bleef niet uit. Op 20 augustus werd de hele Ast,
alias Tranchée Crochet, verzwolgen door een enorm grote Duitse mijn. De strijd ging
verder in de aangrenzende loopgraven, gedurende de hele volgende maand. Ook de
Fransen hadden mijnen geprepareerd. Op 24 augustus ging weer een goed voorbereide
zware Duitse mijn af, niet ver van de Ast verwijderd, die een Franse post in de lucht
deed vliegen. De krater die ontstond kreeg simpelweg de aanduiding Trichter en werd
door de Duitsers bezet. Deze krater was zo mogelijk nog moeilijker te houden dan de
Ast. Pas nadat Pionieren een verbinding hadden gegraven tussen Trichter en Ast konden
aflossingen plaatsvinden. Tot die tijd moesten gewonden voor de afvoer in een tentdoek
gewikkeld en aan een touw gebonden uit de krater getrokken worden over het vrije
veld tot in de eigen loopgraven. In 24 uur sneuvelden 8 man in de krater en raakten 44
gewond. In de avond van de 26e lukte het eindelijk om de verbinding tussen Trichter en
Ast tot stand te brengen.
Deze mijnenoorlog duurde nog voort tot in de eerste helft van september, maar het lukte
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de Duitsers niet meer om hierbij nog winst te boeken. Meestal waren het de Fransen die
na een explosie de kraterrand konden bezetten. De Fransen hadden succes met mijnen
op 7, 9 en 11 september, waarbij delen van de Duitse linies werden ingedrukt.
De Fransen reorganiseren zich
Vanaf de zomer van 1915 was men nu ook bij de Fransen werk gaan maken van een
meer menselijke onderbrenging van manschappen. De kampementen werden met zorg
ingericht, zeker in de plaatsen waar 5000 tot 6000 man bij elkaar waren ondergebracht,
zoals Hans, Courtemont of Dommartin. Elektriciteit werd aangelegd, de kapotte schuren
werden tochtdicht gemaakt met planken, houten schragen met daaroverheen geplaatste
raamwerken dienden als slaapplaatsen en waren een eerste verbetering op weg naar
individuele bedden. Overdekte paardenstallen, drinkplaatsen, wasplaatsen, containers
met drinkwater werden overal geïnstalleerd en voorzien van opschriften. In Dommartinsous-Hans werd de apparatuur van de brandweer omgebouwd tot een doucheinstallatie met warm water. Schoonmaakcorvees werden ingesteld die elke morgen door
de barakkenkampen trokken, samengesteld uit soldaten van territoriale eenheden en
brancardiers. Specialisten werden belast met desinfectering en ongediertebestrijding.
Er werd tevens iets gedaan aan ontspanning voor de manschappen, met muziek- en
theateruitvoeringen, spelprogramma’s, leeszalen met kranten en boeken die door
het thuisfront ter beschikking werden gesteld, meestal ingericht in omgebouwde
boerenschuren. Met tafels, banken en olielantaarns werd iets van een gezellige sfeer
geschapen zodat de manschappen de ellende van de loopgraven even van zich af konden
zetten.
Het waren feitelijk maatregelen die de Duitsers al veel eerder hadden genomen, en
waarvan de Fransen pas de noodzaak gingen inzien nadat hun doorbraakpogingen van
begin 1915 allemaal waren mislukt.
In juni en juli werden verdergaande reorganisaties uitgevoerd. Half juni 1915 werd door
het Franse opperbevel besloten om voorbereidingen te gaan treffen voor een tweede
offensief in de Champagne. Voor dit doel werd het front ingedeeld in drie legergroepen:
Nord, Centre en Est. De Champagne viel onder de groupe d’armées du centre onder
bevel van generaal de Castelnau en omvatte het 4e Leger (de Langle), 2e Leger (Petain)
en het 3e Leger (Humbert). Een richtlijn van 16 juli gaf aan dat de hoofdaanval moest
gaan plaatsvinden tussen Moronvilliers en de Aisne door het 4e en 2e Leger. De
scheidingslijn tussen deze twee legers begon bij Cote 186 westelijk van Somme-Tourbe,
liep via de westzijde van Perthes-les-Hurlus, in de richting van de Butte de Souain. Main
de Massiges viel dus voortaan onder het bevel van het 2e Leger.
1 juni 1915 werd het Corps Colonial afgelost, na tien maanden in de sector Main de
Massiges - Beauséjour.
Men dacht een moment generaal Gouraud achterna te gaan naar de Dardanellen, maar
het werd de regio Doullens in Artois. Het korps heette voortaan 1e Corps Colonial omdat
een tweede Corps Colonial was opgericht onder commando van generaal Blondlat.
Beide korpsen zouden in september gaan deelnemen aan het tweede grote Franse
Champagneoffensief. Op 22 juli keerde het 1e Corps Colonial terug in de Champagne in
de vertrouwde omgeving van Massiges.
Ook bij de Duitsers vonden reorganisaties plaats. Bij het Duitse 3e Leger verschoof de
15e Reservedivisie, die sinds het begin van de oorlog het front bij Massiges bezet had
gehouden, naar een frontdeel meer naar het westen. De 16e Reservedivisie breidde zijn
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Duitse stellingen op hoogte 191, sector van R.I.R.80, het meest westelijke regiment van het 5e
Leger. Ten westen hiervan sluit het 3e Leger aan met de 16e Reservedivisie.
sector uit met Main de Massiges. De gehele oostelijke Champagne werd verdeeld over
het VIIIe Reservekorps dat verder ging onder de naam Armeegruppe Fleck. Het bezette
het front van Souain tot Massiges met van west naar oost: 15e Reservedivisie (Liebert),
50e Infanteriedivisie (Engelbrechten) en 16e Reservedivisie (Ditfurth).
1915 was bij de Fransen begonnen als het jaar van de grote verwachtingen. Het
winteroffensief had de grote doorbrak tot doel gehad, waarna door de doorgebroken
troepen vanop de flank en van achter de vijand uiteindelijk overwonnen had moeten
worden. Deze grote ideëen hadden alleen geleid tot mislukkingen, maar de ervaringen
die waren opgedaan gedurende de eerste helft van het jaar gaven het opperbevel de
hoop dat een volgend offensief, met meer middelen, wel zou lukken. Vanaf begin
september was de Franse gevechtsactiviteit weer groter aan het worden. Artillerie en
mijnenwerpers schoten op de voorste loopgraven. Sinds midden september schoten
ook zware en middelzware kalibers op stellingen en achterland. Alles wees er op dat
een nieuw groot Franse offensief voor de deur stond, met gedeeltelijk oude vertrouwde
troepen zoals het Corps Colonial, en gedeeltelijk verse troepen.
“ Op de 24e verliet het 96e eindelijk deze troosteloze dorheid en de woestijnachtige horizons
van de Champagne “Pouilleuse” die gedurende tien maanden het theater was geweest van onze
heldendaden. Maar het was met droefheid dat het regiment een laatste keer voorbijmarcheerde
aan de begraafplaatsen van Laval, Saint-Jean en van Somme-Tourbe, waar honderden van onze
kameraden in vrede rusten onder bescheiden witte kruizen met het eenvoudige en glorieuze
opschrift: “Mort pour la France”.
(Historique du 96e Regiment d‘Infanterie)
Bij de geweergranaten functioneerde 50% niet. Ook handgranaten waren nog onvolmaakt maar daar lag
het percentage weigeraars wat lager.
2
De Duitsers hadden één van de Franse batterijen “Graf von Beauséjour” gedoopt.
1

152

Hoofdstuk 13
Bezoek aan het slagveld
Het praktische deel van deze gids bestaat uit twee routes die voeren langs 14-18 objecten
in de sector Main de Massiges. Ze laten de markante geografische posities zien die
een rol gespeeld hebben tijdens de gevechten en de plaatsen waar de soldaten hebben
verbleven. Daarnaast zijn er natuurlijk vele monumenten en begraafplaatsen een bezoek
waard.
Allereerst wordt een wandelroute voorgesteld van ongeveer 8 kilometer over Main
de Massiges zelf en het ravijn ten zuiden daarvan, met als vertrek- en eindpunt het
dorp Massiges. Het tweede deel behandelt de 14-18 objecten die op wat grotere afstand
liggen. Er wordt geen uitgestippelde route gegeven maar de volgorde waarin de
objecten worden beschreven volgt globaal een boog om Massiges heen, tegen de wijzers
van de klok in. De cirkel kan niet worden volgemaakt vanwege de aanwezigheid van
het militaire terrein. De site van de Ferme de Beauséjour, die binnen de grenzen van het
camp ligt, kan wel worden bezocht tijdens de tweejaarlijkse open dag van het camp.
Enkele dorpjes in het achterland komen aan bod,waar soldaten onderkomens hadden,
waarvan nu weinig tot niets meer te zien is, maar waar soms wel gedenktekens
zijn aangebracht. Ook opgenomen zijn een aantal objecten die eigenlijk buiten het
behandelde tijdvak van dit boek vallen. Ze zullen uitgebreider aan bod komen in een
later te verschijnen tweede deel Massiges dat zal gaan over de periode september 1915
tot november 1918.

Slagveldwandeling over Main de Massiges
(1) Vertrekpunt
Vanuit het dorpje Massiges voert een asfaltweg omhoog naar het plateau. Na vijfhonderd
meter eindigt het asfalt bij een afgraving van krijtsteen. Deze groeve bestond niet tijdens
de oorlog maar biedt ons een goede mogelijkheid om de auto te parkeren en te voet
verder te gaan om de hand van Massiges te gaan verkennen. De wandelroute loopt over
het plateau van zuidoost naar noordwest en gaat vervolgens terug door het zuidelijk van
het plateau gelegen ravijn van het ruisseau de l’Etang.
Grote mijnkrater op hoogte 191 (2)
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(2) Hoogte 191
De asfaltweg en het onverharde verlengde daarvan voert ons omhoog door een ravijn
tussen twee vingers van de hand. Een eenvoudig bordje vertelt ons dat we ons op
Main de Massiges bevinden en enkele home-made toevoegingen vermelden de Franse
regimenten die bij de gevechten in deze sector betrokken waren. Dit heeft vooral
betrekking op de tweede Champagneslag, in september 1915. We staan nu boven op de
hand van Massiges, die gevormd wordt door een opengespreide linkerhand waarvan de
vingers naar het zuiden wijzen en de duim naar het westen. Aan de westkant van het
ravijn waardoor we omhoog gekomen zijn zien we de ringvinger (Annulaire). De hoogte
aan de oostkant wordt echter geen pink genoemd maar Le Cratère, een benaming die
al voor de oorlog bestond. Deze met struikgewas en kleine bomen begroeide hoogte is
de fameuze hoogte 191, door de Duitsers ook wel Ehrenberg genoemd, waar een aantal
malen hevige strijd om is geweest. Eerst op 26 september 1914, waarbij het de Duitsers
niet lukte om de hoogte in handen te krijgen en later op 3 februari 1915, toen het wel
lukte na een aantal succesvolle mijnexplosies. Het is de sector waar bij reserveregiment
80 gelijktijdig een Franse mijn detoneerde waardoor de explosie te zwaar was en er
slachtoffers in de eigen gelederen vielen. De kraters van de mijnen zijn hier nog goed te
herkennen.
Naar het oosten toe hebben we een mooi uitzicht over het laagland dat zich uitstrekt tot
het stroomgebied van de rivier de Aisne. Het is het gebied van de natte Champagne.
De zwaar begroeide strook aan de horizon is het bos van de Argonne. Vanaf hoogte
191 hadden de Fransen volledig zicht op de Duitse Briqueterie-Stellung. Reden voor de
Duitsers om hoogte 191 in handen te willen krijgen.
Naar het noorden toe zien we de komvormige laagte (Creux de l’Oreille) van waaruit de
Duitsers omhoog moesten komen om hoogte 191 te veroveren. In september 1914, toen
er nog geen draadversperringen waren, in alle stilte met een verrassingsaanval en in
februari 1915 met een sappen en mijnenaanval.
Het pad dat we gevolgd hebben lijkt zelf ook een krater in te duiken. Deze krater is
echter niet het gevolg van een mijnexplosie maar het overblijfsel van de steengroeve Le
Cratère waar de hoogte zijn naam aan ontleent. Het is deze verdieping in het landschap
waar de Fransen tot het laatst toe hebben standgehouden en waaruit ze zich vrijwillig
hebben teruggetrokken op 11 februari 1915. Goed te begrijpen is dat deze plek niet te
verdedigen viel en waarom de Fransen genoodzaakt waren om Main de Massiges te
ontruimen.
Hoogte 191 gezien vanuit het noordwesten (2)
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Sporen van loopgraven op de flanken van de vingers

La Vierge aux Abeilles (10)

Sporen van gegraven onderkomens aan de voet van de Médius
Bunkers op La Verrue (4)

Herdenkingssteen op een woonhuis in Massiges (9)
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De Index (8) met rechts het ravijn tussen Index en Médius.

(3) Mijnkraters 15e Reserve-Divisie
Vanaf hoogte 191 keren we hetzelfde
pad terug in westelijke richting. Het
pad volgt globaal de voorste Franse
linie waar ze na de stabilisatie van
het front op waren terechtgekomen
en die tot aan de bewuste derde
februari in stand bleef. Op de
T-aansluiting bevond zich het veel
in de gevechtsverslagen genoemde
Polygon.
Inspectie van Duitse onderkomens op de Médius na
Het eerstvolgende bosje aan de de Franse verovering bij de herfstslag in 1915
rechterhand is de tweede plaats waar
Duitse mijnen zijn afgegaan op 3
februari. Het is de sector van Reserveregiment 17, van de 15e Reservedivisie. Tussen
de bomen zien we één van de kraters, enkele jaren geleden nog in gebruik als illegale
stortplaats voor overtollige huisraad. In de velden rechts van het bosje moeten meer
kraters geweest zijn maar die zijn als landbouwgrond teruggeclaimd. Aan de linkerhand
passeren we het Ravin du Médius, het ravijn tussen de vingers Annulaire en Médius, en
vervolgens de Médius zelf. Aan de andere kant van de weg, aan de Duitse kant van het
front, ligt een uitloper van het plateau die Col des Abeilles wordt genoemd. Achter deze
hoogte lag het reservelager van Reserveregiment 17, en daarachter vanaf het pad niet te
zien, was het Bothe-Wäldchen van het 2e bataillon Reserveregiment 80. Toen de frontlijn
zover was opgeschoven dat het bosje tot de Franse linies behoorde, ging het verder als
“Ehemaliges Bothe-Wäldchen”. Vaak aangewezen als doelobject tijdens patrouilles. Van
een bosje zal ook niet veel meer over zijn geweest. De bosjes die er nu liggen volgen iets
andere contouren.
(4) La Verrue
We volgen het pad verder en nemen de eerstvolgende afslag naar links. We komen dan op
de volgende hevig omstreden hoogte: La Verrue, ofwel “de wrat”. Deze Franse benaming
is zeer plastisch maar misschien is de Duitse benaming Teller iets beter gekozen, mits
men aan een omgekeerd bord denkt, want het terrein klimt heel geleidelijk naar zijn
hoogste punt. Een tweetal Franse bunkers, uit een periode na de herfstslag van 1915,
markeren dit punt. De meest westelijke van de twee is een bunker voor machinegeweer
die vuur kon afgeven op de kop van het ravijn tussen duim en wijsvinger, Pouce en
Index. De andere bunker is een observatiepost. De metalen cilinder die er nu boven op is
geplaatst hoort hier beslist niet bij. Het is een deel van een transportabele observatiepost,
Frans model 1915, oorspronkelijk opgebouwd uit meerdere tot manshoogte gestapelde
ringen. Aan de zijkanten voorzien van handgrepen om het dragen te vergemakkelijken.
De cilinder had aan de achterzijde een deurtje, waarvan nu op een van de hier aanwezige
ringen nog een scharnierpunt te zien is. Waarschijnlijk is dit exemplaar ergens uit de
landerijen in de omgeving afkomstig waar hij was ingebouwd in een loopgraaf. Toen het
land weer landbouwgrond werd is dit restant hier naar toe gesleept en op zeker moment
boven op de bunker geplaatst, waar hij dus niet bij hoort.
La Verrue, waarop de koloniale troepen een tevergeefse aanval deden op 28 december
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1914, biedt een goed uitzicht rondom. Naar het zuiden toe zien we de vingers Médius
en Index. In het westen zien we de uitbundige begroeiing van Camp de Suippes. Dit
was tijdens de oorlog niet zo zwaar bebost. Het gebied kenmerkte zich toen door de
vele kleine rechthoekige naaldhoutbosjes, verstrooid over een verder kaal, grasachtig
landschap. Zonder de boomgroei zou zicht mogelijk zijn op de Butte du Mesnil, hoogtes
196 en 199. Toen de Franse frontlijn nog diep in het dal lag en de Duitsers deze hoogtes
nog stevig in bezit hadden, stond hier artillerie opgesteld die tot op Main de Massiges
en het ravijn van het ruisseau de l’Etang kon schieten.
Op 25 september 1915 kwam over elke vinger een regiment koloniale troepen op de
Duitse linies afgestormd, verdeeld over meerdere aanvalsgolven. Men krijgt hier een
goede indruk van de verhouding tussen oppervlakte van het terrein ten opzichte van het
aantal soldaten dat er over heen moest oprukken.
We keren het pad waarover we gekomen zijn een klein stukje terug in noord-oostelijke
richting. Indien er geen hoge gewassen op het veld staan hebben we nu een magnifiek
uitzicht op de Kanonenberg, die als verdedigingswerk pas een rol ging spelen na
het septemberoffensief. Begin 1915 heette deze plateau-uitloper bij de Duitsers nog
Schwarzen Berg. De Franse benaming La Chenille is van hieraf goed te begrijpen. Er is niet
veel fantasie voor nodig om de rups van links naar rechts te zien bewegen met de rijen
hoge bomen als gigantische overeindstaande haren op zijn rug.
(5) Mont Têtu
Bij de T-splitsing gaan we linksaf naar het noordwesten, waarna we rechtsvoor ons de
volgende verhoging in het landschap kunnen onderscheiden. Het is misschien wel het
meest omstreden punt van Main de Massiges: hoogte 199, Mont Têtu. Het beeld wordt
nu verstoord omdat de grens van Camp Suippes precies over de hoogte loopt en hem
daarmee in twee helften deelt. Achter het schrikdraad is het terrein vol begroeid met
bomen en struiken, wat destijds niet het geval was. De Fransen die in 1915 de hoogte
belegerden lagen in een halve cirkel om de hoogte heen op zo’n tweehonderd meter van
de top. Moeilijk voor te stellen dat dit toch vrij geringe hoogteverschil in het terrein zo
belangrijk was, totdat we er bovenop staan en vrijwel geheel Main de Massiges kunnen
overzien. Tel daar het nu geblokkeerde uitzicht naar het westen nog bij.
Op 26 september kon Mont Têtu worden veroverd door de Fransen. De hoogte bleef
overigens niet in Franse handen maar kon op een later tijdstip in de oorlog weer worden
terugveroverd door de Duitsers.
Hoewel Main de Massiges altijd geassocieerd wordt met coloniale troepen waren het
geen colonialen die Mont Têtu uiteindelijk innamen op de 26e. Deze eer komt toe aan
troepen van de 32e divisie.
Om het verband te laten zien tussen gevechtsbeschrijving en het terrein in werkelijkheid
volgt hier een korte samenvatting van de verovering van Mont Têtu.
25 september. De coloniale troepen die aanvallen op de vingers van Main de Massiges zijn tegen
het einde van de middag allemaal vastgelopen. Ze hebben de hele dag gestreden en zijn enkele
honderden meters opgeschoten. Een bataillon van een eenheid uit de tweede linie bereikt tegen de
avond de zuidwest helling van Mont Têtu. Het was te laat om te proberen om voor het invallen
van de nacht nog meester te worden van de top van Mont Têtu. De commandant van het 1e Corps
Colonial beschikte over de 32e Divisie als reserve. Ze volgden op afstand de beweging van de
aanvallende troepen. In de namiddag van de 25e werd deze divisie op de Promontoire geplaatst.
Ze ontvangen bevel van de commandant van het legercorps om een aanval uit te voeren op
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Zicht op de Kanonenberg vanaf de Col des Abeilles (6)
Mont Têtu. Deze order kan pas de volgende dag worden uitgevoerd. De 26e wordt het offensief
voortgezet. Doel voor de 32e divisie is Mont Têtu. Ze moet daarvoor eerst een tussenliggende
positie veroveren. Het 32e valt overeenkomstig de orders de vijandelijke posities aan. Ze maken
vele gevangenen en komen tegen 16.00 uur op de hellingen van Mont Têtu aan. Aan het einde van
de dag kan de top bezet worden.
Wie na het lezen van dergelijke gevechtsbeschrijvingen de indruk had gekregen met
een indrukwekkende berg van doen te hebben waar duizenden soldaten dagenlang
onderweg zijn geweest naar de top, krijgt op deze plaats een heel ander besef van schaal
en afstand. Ongelooflijk dat op een dergelijke beperkte ruimte zoveel soldaten hebben
gestreden om zo‘n bescheiden hoogte.
(6) Kanonenberg, Chausson Ferme, Totenwiese
We zijn nu aangekomen bij de Kanonenberg. Na de tweede Champagneslag hadden
de Fransen vrijwel het gehele plateau van Main de Massiges in handen gekregen. De
frontlijn kwam nu veel noordelijker te lopen, en de Duitsers waren veroordeeld tot een
smalle strook van het plateau, met als belangrijkste element de Kanonenberg, die ze
vervolgens zeer sterk fortificeerden. Van een diepteverdediging kon nauwelijks sprake
meer zijn. De eerste, tweede en derde linie lagen nog boven op het plateau, zeer dicht
achter elkaar, met slechts enkele tientallen meters tussenruimte. Een vierde linie lag
achter de plateaurand op de noordelijke helling. In de periode 1914 tot september 1915
was van dit alles nog geen sprake. Tot aan het septemberoffensief was de noordhelling
in gebruik als Lager met voornamelijk houten hutjes en barakken en eenvoudige
in de helling gegraven onderkomens. Een beschrijving van de ontwikkeling van de
Kanonenberg na september 1915 en de uitbouw tot sterke vesting, bewaren we voor het
vervolgdeel Massiges 1915 - 1918.
Vanaf de plateaurand is zicht op het laagland achter de Kanonenberg met allereerst de
Ferme Chausson, waar in het eerste jaar van de oorlog een Lager gesitueerd was van
reserveregiment 30. Verder naar het noorden toe is ruim zicht over het vlakke gebied
achter de Kanonenberg, waarbij het belang van deze positie duidelijk wordt. Indien de
Kanonenberg voor de Duitsers verloren zou zijn gegaan lag er een groot gebied van vele
kilometers onverdedigbaar vlak terrein open voor de Fransen. Toen de Fransen tijdens
het septemberoffensief hun aanval deden op de noordrand van het plateau lukte het een
grote groep kolonialen inderdaad om over de rand te komen en door te stormen tot in
het achtergelegen laagland. Daar werden ze vrijwel allemaal te grazen genomen door
het vuur van de Duitse mitrailleurs. Het weiland west van de Chausson Ferme moet zo
bezaaid hebben gelegen met lijken dat het vanaf dat moment de “Totenwiese” genoemd
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werd. (600 slachtoffers bij een enkel koloniaal regiment)
Desgewenst kan via het steile pad omlaag gegaan worden om een indruk te krijgen
van de noordhelling van de Kanonenberg en om een glimp op te vangen van de weg
die Camp de Suippes in loopt, de “Hohlweg” richting Maisons de Champagne. In natte
jaargetijden willen de weilanden achter de Kanonenberg wel eens blank staan waardoor
men begrijpt waarom het noodzakelijk was om hier balkenwegen aan te leggen om
de voeten droog te houden en het rijden met karren en wagens voor de aanvoer van
materialen, proviand en munitie mogelijk te maken. De hoge bomen hier hangen altijd
vol met maretak, wat ook tijdens de oorlog in de kerstperiode de onderkomens van de
officieren opluisterde.
(7) Ravin de ruisseau de l’Etang
We keren terug en lopen langs de electrische draad van Camp de Suippes in zuidelijke
richting. We dalen af van het plateau tot in het ravijn van het ruisseau de l’Etang door
het meest westelijk toegankelijke ravijn, tussen Pouce en Faux Pouce (foute duim). De
Duitsers noemden de ravijnen tussen de vingers van west naar oost respectievelijk
Kälberschlucht, Kuheschlucht, Reserveschlucht, Ochsenschlucht, Pferdeschlucht en
Eselschlucht.
Beschrijvingen uit de oorlog schilderen het ravijn van de Etang-beek af als een moeilijk
passeerbaar, moerassig gebied waarin de beek een serieuze hindernis vormde. Nu
moeilijk voor te stellen want het ravijn is droog en de beek niet meer dan een netjes
gekanaliseerde natte greppel. Echter, hevige regenval kan de bodem doorweken en
als het daarbij omgewoeld wordt door granaatinslagen en betreden door duizenden
soldaten en paarden, doorploegd met karren, wagens en kanonnen, dan wordt het al
aannemelijker om te geloven dat de bodem in moeilijk begaanbare staat verkeerd moet
hebben. Generaal Rouquerol beschrijft de afvoer van gewonden na de eerste gevechtsdag
van het Champagne-herfstoffensief:
“Het transport en de evacuatie van gewonden was dubbel zo moeilijk vanwege hun grote aantal
en door de staat waarin de bodem zich bevond. De voertuigen zakten weg in het moerassige ravijn
de l’Etang. Enorme krachtsinspanningen waren nodig om ze er doorheen te trekken.”
(8) Index
Als we onder in het ravijn zijn aangekomen en de onverharde weg een stukje gevolgd
hebben tot op de kop van de volgende vinger, de Index, bevinden we ons op het punt
dat Louis Barthas beschrijft in zijn oorlogsdagboeken. We hebben het dan echter over
een geheel andere periode in de oorlog want Barthas arriveert hier in februari 1917.
De frontlijn ligt dan aan de noordkant van het plateau en hier achter de vingers is
het een redelijk rustig gebied met onderkomens voor allerhande troepenonderdelen,
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keukens, gewondenposten en: “waar
de ravijnen die de heuvels scheiden
vol kerkhoven liggen. Hier rusten vele
jongens uit het zuiden in hun laatste
slaap: het losgeld dat betaald werd voor
de fameuze overwinning in Champagne
van september 1915.”
Tevens liep over de hele lengte
van het ravijn een smalspoorlijn,
ongeveer volgens het tracé van de
huidige weg, met aftakkingen naar
de ravijnen tussen de vingers, voor Eén van de vele voormalige begraafplaatsen op de
de bevoorrading van het front. In flanken van de vingers
de winter als het struikgewas zijn
gebladerte kwijt is dan zijn op de koppen van de vingers nog verdiepingen en kuilen in
de hellingen zichtbaar waar ooit Franse onderkomens gebouwd waren. Verder is van de
vele bouwwerken en graafwerkzaamheden niet veel bewaard gebleven.
De Promontoire
Aan de tegenoverliggende zijde van het ravijn, in het zuiden, is de heuvelrug Le
Promontoire, met hoogte 180, zichtbaar. Hier was de Franse voorste linie tussen 10 februari
en 25 september 1915. In de periode tussen het verlies van Main de Massiges met de
noodzakelijk geworden terugtrekking en het begin van het herfstoffensief. Deze hoogten
waren het vertrekpunt voor de Franse troepen voor het Champagne-herfstoffensief. De
Duitsers lagen tegenover, boven op de vingers. De Fransen daalden onder vijandelijk
vuur de Promontoire af, moesten het moerassige ravijn oversteken en konden daarna
pas aan de eigenlijke aanval op de vingers Main de Massiges beginnen waarbij elke
vingertop bestormd werd door een ander regiment. De ravijnen tussen de vingers waren
niet passeerbaar doordat ze volgelegd waren met prikkeldraadversperringen, dus de
aanvallers moesten tegen de steile hellingen op, onder het vuur van de Duitse mitrailleurs
boven hen. Dit is misschien wel de meest tastbare plaats langs onze wandelroute om
voor te stellen welke inspanningen de Fransen geleverd moeten hebben om Main de
Massiges te bestormen.
(9) In het dorp Massiges
De onverharde weg door het ravijn van de Etang-beek voert ons terug naar het dorp
Massiges waar we weer geasfalteerde grond onder de voeten hebben. In het dorp zijn
enkele bezienswaardigheden die verband houden met de gevechten op Main de Massiges.
Het dorp was na de eerste maanden van de oorlog al volledig in puin geschoten. Slechts
enkele muren van de kerk stonden nog overeind. Op de buitenmuren van het huidige
kerkje bevinden zich twee herdenkingsstenen. Aan de oostzijde een marmeren plaat die
in het algemeen de slachtoffers zonder bekend graf gevallen bij de strijd op Main de
Massiges herdenkt. Op de zuidgevel vinden we een plaat die is aangebracht in 1978
door de marsouins van het 23e RIMA. Dit Regiment d’Infanterie de Marine was de
eenheid die de traditie van het 23e Regiment d’Infanterie Coloniale voortzette, totdat het
in 1979 zelf werd opgeheven. De traditie leeft nu voort in het 23e Bataillon d’Infanterie
de Marine in Dakar.
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Herdenkingssteen op een woonhuis in Massiges.
Op een nabijgelegen woonhuis tussen de kerk en het gemeentehuis is een
herdenkingssteen ingemetseld ter nagedachtenis aan de coloniale troepen 1914-1915.
In de herdenkingsplaat zijn originele uniformknopen met het koloniale anker verwerkt.
Aan beide zijden van de plaque is een granaat aangebracht, rechts een Franse 75 mm en
links een Duitse 77 mm. De hoogbejaarde bewoonster van het huis weet nog smaakvol
te verhalen dat toen haar grootvader het huis na de oorlog herbouwde op de oude
fundamenten, de mensen hem waarschuwden dat “zijn huis nog zou ontploffen als hij
die dingen daar monteerde”.
(10) La Vierge aux Abeilles
Langs de weg die ons weer terugbrengt naar ons vertrekpunt staat dit beeld van de
maagd Maria. Voor de oorlog stond dit beeld ook op deze plaats, maar in 1914, na de
eerste gevechten, werd het meer naar rechts geplaatst, achter het huis op nummer 5,
waar in de boomgaard een soldatenbegraafplaats was ingericht. Om de begraafplaats
op te sieren werd het beeld daar neergezet. Naderhand is het weer teruggeplaatst op de
oorspronkelijke plaats. Naar verluidt zou een bijenkolonie zich via een kogelgat toegang
verschaft hebben tot het binnenste van het beeld, en zich daar genesteld hebben. Zo zou
deze maagd aan haar bijen-naam gekomen zijn.
In een almanak voor bedevaartgangers uit 1929 staat een lange hommage aan de Vierge
aux Abeilles, waarvan hier het eerste couplet:
Bij de weg die leidt naar de Cratère,
Juist onderaan de Hand, bevindt zich een boomgaard,
Waar de colonialen hun begraafplaats hebben gemaakt.
Op twee passen ligt Massiges: een grote hoop stenen,
Waaruit alleen de resten van de kerk lijken op te rijzen.

De Promontoire gezien vanuit het Ravin de ruisseau de l’Etang
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Het slagveld vandaag. Objecten in de omgeving.
(1) Virginy
De D766 van Massiges naar Virginy kruist het riviertje de Tourbe. De Colonialen van
het 22e RIC troffen op 14 september 1914, tijdens de eerste gevechten in deze sector, de
brug over dit riviertje gebarricadeerd aan op hun weg naar Massiges en hoogte 191. Ze
werden enige tijd opgehouden door Duitsers die zich op de noordelijke oever hadden
verschanst.
(GPS: N 49° 10.865 / E 4° 45.382)
Het dorp Virginy deed vroeg in de
oorlog dienst als onderkomen voor
Franse koloniale troepen en hun
verzorging, maar al snel werd het
een doelwit van de Duitse artillerie
en onbruikbaar als verblijfplaats.
Toen het dorp al grotendeels in puin
was geschoten had aalmoezenier
Lenoir van de koloniale troepen nog
altijd een eerste hulp post bij de kerk.
De kerk zelf had geen dak meer en
geen ramen, maar de sacristie was
door genietroepen nog bewoonbaar
gemaakt. Niet voor lang want bij
de Duitse beschietingen van 3 en 4
februari viel een granaat door het dak Het kerkje van Virginy temidden van de ruïnes
en moest geëvacueerd worden naar van het dorp (1)
Courtemont. Later keerde Père Lenoir
weer tijdelijk terug toen de kolonialen in de aanval gingen bij het fortin de Beauséjour.
De Vierge de Virginy, het Mariabeeld in de kerk van Virginy, draagt inscripties en
gebeden van strijders die er tijdens de oorlog hebben verbleven.
(GPS: N 49° 10.619 / E 4° 45.613)
(2) De Promontoire en hoogte 180
(GPS: N 49° 11.170 / E 4° 43.965)
De Promontoire is een markante uitloper van het Champagne krijtplateau, tussen
het ruisseau de l‘Etang in het noorden en het ruisseau de Marson ten zuiden. Op de
Promontoire en de aansluitende hoogte 180 trokken de Fransen zich terug toen ze begin
februari van Main de Massiges werden verdreven. De voorste linie over deze heuvelrug
was tevens vertrekpunt voor het herfstoffensief dat op 25 september 1915 van start ging.
Vanaf de hoogte, die via een onverharde weg te begaan is, heeft men een magnifiek
uitzicht over de vingers van Main de Massiges en krijgt men een goed idee van de afstand
die de Franse aanvallers moesten overbruggen voor ze bij de Duitse linies waren. Het dal
van het ruisseau de l‘Etang dat zich tussen Promontoire en Main de Massiges bevindt
bood vrijwel geen dekking en kon geheel door Duitse mitrailleurs worden bestreken.
Op het hoogste punt, hoogte 180, langs het pad, staat een restant van een Franse bunker.
Het is de eerste van een linie die zich uitstrekt in het bosje naar het zuiden.
Op de zuidelijke hellingen van de heuvelrug, langs de Marson-beek en de weg naar
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Beausejour, was in de
eerste helft van 1915 een
groot kampement ontstaan.
De hele flank over een
lengte van twee kilometer
was
volgebouwd
met
onderkomens en hutten,
hulpposten, opslagplaatsen,
een begraafplaats, enz. Het
was een belangrijk punt
achter de voorste linies met
druk verkeer van komende
en gaande troepen.
In een latere fase van
de oorlog, toen Main de
Massiges in Franse handen
was gekomen, werd een
tunnel dwars door de De befaamde en bezongen brug van Minaucourt (3)
Promontoire gegraven om
gedekt vanuit het Marsonravijn tot in het Ravin de ruisseau de l‘Etang te komen. De uitgang in dit laatste ravijn
werd ontdekt door de Duitsers en het doelwit van hun artillerie. Nadat deze uitgang
kapotgeschoten was werd binnen in de berg een aftakking gegraven met een uitgang
meer naar het westen. Het was een ondergrondse naderingsweg voor troepen in de
sector Maisons de Champagne.
(3) De Brug van Minaucourt (Pont de Marson)
(GPS: N 49° 10.977 / E 4° 43.681)
Deze brug over de Marsonbeek, was een landmark voor de troepen die vanuit het
achterland naar de voorste linie gingen. Duizenden soldaten zijn de brug gepasseerd,
op weg naar de sectoren Beauséjour, Butte de Mesnil en Maisons de Champagne. De
weg in de richting van Beauséjour maakt nu deel uit van het militaire oefenterrein en is
niet toegankelijk.
De brug is onsterfelijk geworden doordat een
jong korporaal van het 22e Regiment Coloniale,
André Majorel, die later sneuvelde bij Beauséjour,
geïnspireerd werd tot het chanson „Le Pont de
Minaucourt“, gezongen op de wijs van het bekende
„sous les ponts de Paris“
(4) Bij de brug staan enkele monumenten voor
Franse regimenten die in de omgeving gevochten
hebben.
(4a) Monument
d’Infanterie
De weg naar Beauséjour (3)
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van

het

27e

Regiment

Het 27e Regiment Infanterie komt in de voorste

Soldatengraven op de burgerbegraafplaats van Maffrécourt (11)

Plaquette voor het Corps d’Armee Colonial op
het kerkje van Hans (9)

Monument van het Amerikaanse 371th
US Infantry (14)

Monument van R.I.R.234 in
Brières (19)

Historische site van de Ferme de Beauséjour (21)

Gehavende demarcatiesteen langs de D382 (13)

Bunker bij de spoorwegovergang Monthois (B10)

loopgraven ten westen van Mont Têtu, bij Maisons de Champagne, in juli 1917. Tot aan
3 november bezet het een linie van hoogte 185 tot aan het Ravin de l’Etang, waar het
een onrustige stellingperiode doormaakt met talrijke mijnenwerperbeschietingen. Een
bataillon bezet de reserveposities Fer-de-Lance, Demi-Lune en de Promontoire.
Op 22 november wordt het regiment afgelost door het 85e R.I. en verplaatst naar Villesur-Tourbe. Het komt in een uitgestrekte sector die loopt van Le Cratère tot aan het
Bois d’Hauzy. Vergeleken met de vorige sector is het hier zeer rustig, als gevolg van
het feit dat de vijandelijke linies ver van elkaar verwijderd liggen. Na een herschikking
van sectoren binnen de 16e infanteriedivisie verschijnt een bataillon van het 27e in de
loopgraven bij Maisons de Champagne en een ander bataillon op Main de Massiges. Op
25 maart worden Duitse offensieve acties bij Maisons de Champagne tot staan gebracht,
en op 4 april volgt opnieuw een verschuiving van sectoren bij de drie regimenten van de
divisie. Het 27e bezet dan de linie Ville-sur-Tourbe tot Le Cratère. De maanden april tot
juli kenmerken zich door patrouilles en overvallen. De Duitse aanval van 15 juli wordt
opgevangen tussen Ville-sur-Tourbe en het Bois d’Hauzy.
(4b) Monument van het 10e Regiment d’Infanterie
Dit regiment heeft meerdere tijdvakken in verschillende sectoren van de Champagne
doorgebracht.
In maart 1917 arriveert het regiment voor het eerst in de sector bij Laval, om later door
te gaan naar het ravijn van de Marson-beek en de positie Fer-de-Lance. Het krijgt op
28 maart een Duitse aanval op hoogte 185 bij Maisons de Champagne te verduren.
Na enkele dagen gaat de aanval over in stellingenoorlog en het regiment houdt onder
wisselende omstandigheden deze sector bezet tot eind juli. Op 28 augistus keert het
regiment terug, dit maal in de sector Beauséjour, waar het tot
1 oktober verblijft. In de loop van dezelfde maand en na een
korte rust, schuift het regiment op naar het westen, naar de
sector Courtine. Op 1 november volgt opnieuw een korte
rust waarna het 10e de vroegere posities bij Beauséjour weer
inneemt. 15 januari 1918 verplaatst het regiment zich weer
naar Courtine. Op 13 februari neemt het regiment deel aan
een Franse aanval ten zuidwesten van de Butte du Mesnil.
Het 10e verlaat de Champagne definitief op 16 maart als het
wordt afgelost door het 295e R.I.
(4c) Monument 134e Regiment d’Infanterie
Het 134e Regiment Infanterie komt op 30 september 1915
in de Champagne aan, als het Franse herfstoffensief al
een aantal dagen aan de gang is. Het regiment wordt
toegevoegd aan het 16e Legerkorps van generaal Grossetti
en maakt van 3 tot 10 oktober een week van bloedige strijd
door in de sector Tahure, waarbij zware verliezen geleden
worden. Na het uitdoven van het offensief wordt nog twee
maanden een sector ten oosten van de Butte de Tahure bezet
gehouden, waarna het regiment wordt afgelost.
In januari 1917 komt het 134e voor een tweede maal in de
Champagne. Eind maart is het een van de eenheden die
de Duitse aanval in de regio Butte du Mesnil – Maisons

Monument voor het 24e RIC (4d)
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de Champagne opvangen. Na een korte rustperiode in december komt het 134e terug
in de sector Butte du Mesnil – Beauséjour. Op 20 maart 1918 verruilt het regiment de
Champagne voor een sector in het noorden.
(4d) Monument 24e RIC
Een vrij nieuw monument, geplaatst in 2001, voor de gevallenen van het 24e Regiment
Colonial, in het bijzonder voor de strijd bij Minaucourt op 26 september 1914. (Zie voor
de gebeurtenissen op deze dag hoofdstuk 4, de Duitse aanval op 26 september.) Op het
monument staat vermeld dat het regiment bij Valmy gedecoreerd werd met het Croix
de la légion d’honneur.
(5) Nécropole national «Le Pont de Marson»
(GPS: N 49° 10.845 / E 4° 43.603)
Franse militaire begraafplaats in de gemeente Minaucourt-Le-Mesnli-les-Hurlus, aan de
D 566.
De begraafplaats strekt zich uit over een oppervlakte van 43944 m2.
Er liggen 21319 soldaten begraven. Het zijn 21291 Fransen, waarvan 12223 in 3
massagraven, 25 Tsjechen en 2 Serviërs. Tevens ligt er 1 Fransman die gedood is tijdens
de 2e wereldoorlog.
De begraafplaats werd gecreeerd in 1915. Later zijn hier de lichamen verzameld van
meer dan 30 oorlogsbegraafplaatsen uit de wijde omgeving, en van solitaire graven van
het slagveld bij Minaucourt, Ferme de Beauséjour, Maisons de Champagne, Massiges,
Ville sur Tourbe, Ripont.
De militairen die er rusten zijn afkomstig van de volgende troepenonderdelen:
1er, 8e, 9e, 11e, 12e, 14e, 15e, 20e, 26e, 33e, 37e, 43e, 53e, 55e, 69e, 73e, 80e, 86e, 104e, 108e,
113e, 115e, 117e, 120e, 122e, 130e, 142e, 143e, 146e, 153e, 156e, 160e, 293e, 299e, 319e,
337e, 342e, 359e, 363e, 403e, 410e, 411e, 412e, 418e Régiments d’Infanterie, 2e, 4e, 18e, 19e
Bataillons de Chasseurs à Pied, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e, 21e, 22e, 23e, 24e Régiments d’Infanterie
Coloniale, du Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc, 2e, 4e, 9e Zouaves, 2e, 4e, 5e, 7e
Tirailleurs Algériens 1er, 2e, 3e Génie, 14e et 18e
Dragons, 3e Chasseurs d’Afrique, 39e, 43e, 54e,
57e, 110e, 178e, 456e, 255e Régiments d’Artillerie.
Monument op de begraafplaats «Le Pont de
Marson»
Aux heros de la Grande Guerre. Dit monument
is tijdens de oorlog opgericht en is opgebouwd
met stenen die afkomstig zijn van de ruïnes van
de kerk van Massiges.

Plaque Mallet (6)
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(6) Plaque Mallet
(GPS: N 49° 9.465 / E 4° 41.964)
Op één van de laatste gebouwen aan de
noorduitgang van Wargemoulin is een
gedenkplaat te zien ter nagedachtenis aan Léonce
Mallet. Hij was een jong burger-vrijwilliger van
15 jaar, die betrokken was bij het transport van
gewonden. Op 22 februari 1915 werd hij op deze

plaats zwaargewond wat de amputatie
van een been tot gevolg had.
(7) Cimetière Militaire Français du
Souvenir Français de Laval sur Tourbe
(GPS: N 49° 8.363 / E 4° 41.107)
Deze ongewone begraafplaats bestaat uit
graven van omgekomen soldaten waarvan
de familie het graf niet wilden laten rusten
op de anonieme nécropoles nationales. Het
zijn dus burgergraven, op diverse manieren gerangschikt.
(8) Cimetière Militaire Français de St Jean sur Tourbe
(GPS: N 49° 7.688 / E 4° 40.621)
De begraafplaats is gecreeerd in 1925. Er bevinden zich 2222 Franse lichamen die
komen van de oorlogsbegraafplaatsen in St Jean sur Tourbe, Gizaucourt, La Croix en
Champagne, Laval sur Tourbe, Somme Tourbe en Somme Bionne. De kerk van St.Jean
was tijdens de oorlog een hospitaal.
De militairen die rusten op de begraafplaats zijn afkomstig van de volgende
troepenonderdelen:
1er, 7e, 11e, 20e, 33e, 43e, 51e, 52e, 65e, 72e, 73e, 80e, 81e 87e, 88e, 91e, 96e, 116e, 120e,
122e, 127e, 128e, 142e, 170e, 174e, 207e, 300e, 413e Régiments d‘Infanterie. De 4e, 22e,
24e, 33e, 37e Régiments d’Infanterie Coloniale. De 18e et 19e Bataillons de Chasseurs à
Pied. De 3e, 5e, 37e, 48e, 52e et 54e Régiments d’Artillerie.
(9) Hans
(GPS: N 49° 6.554 / E 4° 44.888)
Hans was één van de dorpjes achter het front waar Franse troepen uit de sector Massiges
waren ondergebracht. Op de buitenmuur van het kerkje van Hans is kort na de oorlog
Kerkje van
Hans met
herdenkingsplaat
voor het
Corps
Colonial
(9)
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een bronzen herdenkingsplaat aangebracht ter herinnering aan de aanwezigheid van
Coloniale troepen in Hans en omgeving. Op glas-in-lood ramen van de kerk zijn enkele
episodes uit de oorlog afgebeeld. Het kerkje is van oudsher gewijd aan de bescherming
van soldaten. Binnen bevinden zich herdenkingsplaatjes voor gesneuvelde soldaten uit
vele tijdperken en slagvelden in Europa.
Tegenover de kerk begint de oprijlaan van het kasteel van Hans. In het kasteel was het
hoofdkwartier gevestigd van het Corps Colonial. Het landgoed is echter privébezit en
niet toegankelijk.
(10) Dommartin sous Hans
(GPS: N 49° 7.548 / E 4° 46.998)
Op een buitengevel van het kerkje van Dommartin sous Hans bevindt zich een plaquette
voor het 130e Regiment d‘Infanterie, waarvan de tekst moeilijk leesbaar is. Daarom hier
de tekst:
130ème Régiment d’Infanterie 1914-1916
A NOS CAMARADES
LES LIEUTNANTS PELLETIER, LEGRAND, DE FONTENAY, CARRAL
LES SOUS OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS
TUES A L’ENNEMI DANS LE SECTEUR DE MAISONS DE CHAMPAGNE
21 DECEMBRE 1915 – 22 JUIN 1916
Naast het kerkje zijn twee verwaarloosde graven van
omgekomen militairen die er wat verloren bij liggen in een
groot rechthoekig plot. Waarschijnlijk hebben hier meer
graven gelegen die alle zijn verplaatst. Van Dommartin kan
nog worden gezegd dat 400 meter ten zuiden van het dorp op
23 februari 1915 twee soldaten van het 21e Regiment Colonial
zijn gefusilleerd door een vuurpeloton. Begrijpelijkerwijs zijn
hiervan geen tastbare herinneringen bewaard gebleven.
(11) Maffrécourt
(GPS: N 49° 6.996 / E 4° 48.995)
Maffrécourt was een verblijfplaats voor Franse
troepen voor de sector Massiges. Bij het kerkje is een
kleine burgerbegraafplaats waar enkele graven van
militairen te vinden zijn, die qua stijl afwijken van de
standaard stenen kruizen. Caporal Bach van het 7e RIC,
gedood op 15 mei 1915. Capitaine Victor Kerler van het 23e
RIC, overlijdensdatum 10 oktober 1914. Het graf van Capitaine
Victor Gortier, 21e RIC, gedood 30 september 1914, is getooid
met een metalen zwaard in de stijl van de 1870 graven.
1870 stijl graf op de begraafplaats in Maffrécourt (11)
(12) Calvaire de Ville-sur-Tourbe en uitzichtpunt
Langs de kleine verharde weg die naar het noorden toe het
dorp Ville-sur-Tourbe verlaat staat aan de rechterkant van de weg een kruisbeeld met
daaronder een tekstbordje ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten 14-18.
(GPS: N 49° 11.615 / E 4° 47.055)
Het is de plaats van de calvaire de Ville-sur-Tourbe, die hier in het niemandsland,
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precies tussen de Franse en Duitse linies was komen
te liggen. De Franse voorste linie lag ongeveer bij het
waterleidinggebouwtje ten zuiden. De Duitse voorste
loopgraaf volgde grofweg de onverharde weg ten noorden
die naar het nabijgelegen Etang leidt. Vanaf het kunstmatige
heuveltje dat gevormd wordt door het waterleidinggebouwtje
heeft men een goed overzicht over de Briqueteriestellung en
de rest van het laagland tussen Main de Massiges en de weg
van Ville-sur-Tourbe naar Cernay-en-Dormois. (GPS: N 49°
11.528 / E 4° 47.075)
In het landschap zijn te onderscheiden: de Briqueteriestellung,
Main de Massiges met hoogte 191, Arbre aux Vaches,
Kanonenberg, La Justice, Hoogte 150 (Schwerinshöhe),
Rattenhöhe. (zie ook de panoramafoto op de volgende pagina).
Briqueterie-Stellung
De Briqueterie-Stellung is vernoemd naar een steenfabriek
die op deze plaats heeft gestaan. Van de stelling is alleen nog
een stukje te zien in het bosperceel. In het bos zijn kraters van
de mijnenoorlog te zien die in deze sector gewoed heeft vanaf
15 mei 1915. De stelling werd in mei 1917 door de Duitsers
vrijwillig ontruimd in een soort mini-Alberichbeweging,
Monument 369th US Inf. (15)
met het oog op een verkorting van het front en besparing op
materiaal en mankracht. De verdedigingswerken zijn door
de Duitsers zelf onklaar gemaakt, en kleine resten van opgeblazen betonwerken zijn
hier en daar nog tussen struikgewas en bomen terug te vinden. Aan het begin van het
bos is langs het pad een munitiedump ingericht door de Franse mijnopruimingsdienst,
waar de nog altijd aanwezige projectielen verzameld worden.
Schwerins-Höhe en Ratten-Höhe (hoogte 150 en 148)
(GPS: N 49° 12.071 / E 4° 46.321)
De Schwerins-Höhe bevindt zich westelijk van de weg, de Ratten-Höhe oostelijk. Van
verdedigingswerken is op deze hoogten vrijwel niets meer terug te vinden. Op de
Ratten-Höhe is een gebetonneerde entree zichtbaar die is volgestort met afval. In het
erachter gelegen bosperceel staan reeds lang vergane bijenkasten opgesteld op stukken
40 cm. smalspoor.
(13) Demarcatiesteen
(GPS: N 49° 11.620 / E 4° 46.666)
Langs de D 382 tussen Cernay en Dormois en Ville sur Tourbe. Het is steen nr. 61 van de
Touring Club de France. De steen staat vrijwel precies op de plaats waar de Duitse voorste
linie tot aan mei 1917 de weg kruiste. Vanaf dat moment werd deze saillant vrijwillig
door de Duitsers ontruimd en de voorste linie teruggelegd naar de eerstvolgende hoogte
ten noorden, hoogte 150, de Schwerinshöhe. Westelijk van de demarcatiesteen liep de
Duitse frontlijn via het bosperceel (Briqueteriestellung) met een wijde boog naar de
Kanonenberg, Aan de oostkant volgt de frontlijn ongeveer de onverharde weg naar het
zich daar bevindende Etang (Seestellung). De demarcatiesteen, ook wel Borne Vauthier
genoemd, verkeert in slechte staat want hij is onthoofd.
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(14) Amerikaans monument 371st US Inf
(GPS: N 49° 15.481 / E 4° 42.461)
Dit oude monument bevindt zich op een hoogte tussen Gratreuil en Ardeuil. Deze hoogte
werd door de Amerikanen Bellevue Signal Ridge genoemd. Vanaf het monument kijkt
men neer op de Ferme Bussy. Bij de boerderij en op de beboste hellingen erachter waren
grote Duitse Lagers gesitueerd. Onder andere Lager III en het Nachtigallen-Lager. Het
monument heeft in de tweede wereldoorlog schade opgelopen door een granaatinslag.
De brokstukken die van de gedenksteen zijn afgebroken liggen er netjes gegroepeerd
naast, met een bordje erbij waarop het feit wordt gememoreerd. Het 371e Regiment was
toegevoegd aan de Franse 157e Divisie en heeft strijd geleverd van 26 september tot 7
oktober 1918, als onderdeel van het Franse offensief in de richting van Vouziers.
(15) Amerikaans monument 369th Inf.Regt. bij Sechault
93rd Division (US), 161st Division (FR), 369th Inf Regt. (15th Reg-NYG)
(GPS: N 49° 15.877 / E 4° 44.002)
Dit vrij nieuwe monument voor het 369e Amerikaanse Infanterie Regiment vult een lang
bestaande omissie. De twee andere Amerikaanse regimenten die in deze regio opereerden
hadden elk al wel een monument, het 369th nu dus ook. Het monument draagt de tekst:
„In memory 1918 Meuse-Argonne Offensive“, wat strikt genomen niet juist is want
de acties van het regiment in deze regio maakten geen deel uit van dit offensief. Het
was ingedeeld bij de Franse 161e Divisie en nam vanaf 26 september 1918 deel aan de
operaties van het 4e Leger in de Champagne, maar dit zal voor de Amerikanen minder
tot de verbeelding spreken dan het voor hen veel bekendere Meuse-Argonne offensief.
Het regiment was opgedeeld waarbij het 2e en 3e bataillon elk aan een Frans regiment
waren toegewezen. Het 1e bataillon behoorde aanvankelijk tot de divisiereserve en heeft
op 29 september het naburige dorp Sechault ingenomen. Het Franse offensief ging voort
in de richting van Vouziers, maar de 161e divisie werd op 8 oktober afgelost en het 369e
werd overgeplaatst naar de regio Belfort waar het tot de wapenstilstand de vallei van de
Thur bezet hield.
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(16) Duitse militaire begraafplaats Séchault
(GPS: N 49° 16.263 / E 4° 44.740)
De begraafplaats werd in 1922 ingericht door de
Franse autoriteiten als verzamelbegraafplaats voor
solitaire graven uit 23 omliggende gemeenten.
6454 Duitse lichamen zijn hier bijeengebracht,
waarvan 2162 in afzonderlijke graven en 4292 in
twee ossuaires. 24 afzonderlijke graven bleven
zonder naam, terwijl van de slachtoffers in de
ossuaires slechts 619 namen bekend zijn. De
begraafplaats is gesitueerd aan een kleine zijweg
van de D6, aan de oostkant van Séchault.
(17) Amerikaans monument 372nd US Inf. (157
div)
(GPS: N 49° 18.055 / E 4° 42.894)
Deze obelisk staat aan de D 982 tussen Sechault en
Monthois Ter nagedachtenis aan de slachtoffers
van het 372 US Inf. die gevallen zijn tussen 26
september 1918 en 7 oktober 1918. Ook dit
Amerikaanse regiment was aan een Franse
divisie toegevoegd. Het regiment heeft
deelgenomen aan de aanval op Monthois.
Op 6 oktober kreeg het 2e bataillon te maken
met een Duitse tegenaanval die ondernomen
werd vanuit Monthois. Een dag later werd het
regiment uit de sector genomen en verplaatst
naar Beauséjour voor hergroepering.
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Oude Duitse grafsteen op de
begraafplaats Monthois (18)

(18) Duitse militaire begraafplaats Monthois
(GPS: N 49° 18.994 / E 4° 42.659)
De begraafplaats is in maart 1915 door de Duitse troepen
aangelegd toen de eerste grote gevechten in de Argonne en
de Champagne plaatsvonden. De eerste lichamen kwamen
van de soldaten die stierven in de hospitalen van Monthois.
Tijdens en na de oorlog is de begraafplaats diverse keren
uitgebreid. Na de oorlog verzamelden de Franse autoriteiten
lichamen uit 14 kleinere gemeenten, voornamelijk van de
westrand van de Argonne. De begraafplaats omvat 3339
Duitse lichamen, waarvan 2348 in afzonderlijke graven en
991 in een ossuaire.
In het midden van de begraafplaats staat een monument van
het 26e Reservekorps. Dit korps bevond zich in deze sector
in 1917. Aan een zijde staan drie bewaard gebleven originele
grafstenen, eveneens uit 1917. De begraafplaats bevindt zich
naast de D 15, in de richting Brécy. Op de naastgelegen
burgerbegraafplaats is een plot met een zevental Franse
militaire graven en een monument opgericht door het 8e
Reservekorps waarnaast ook de Franse vlag wappert.

(19) Monument van het 234e Reserve-Infanterie-Regiment in Brières
(GPS: N 49° 20.034 / E 4° 44.711)
Eén van de weinige Duitse monumenten die ongeschonden de oorlog hebben overleefd.
Op het monument staat te lezen: „Den in den Champagne ruhmreich gefallenen Helden
- Res. Inft. Regiment. 234. Het 234e Reserveregiment (51.I.D.), afkomstig uit Kassel en
Göttingen, is twee periodes ingezet in dit gebied. De eerste periode van begin oktober
1916 tot april 1917 op de Kanonenberg. De tweede periode een sector westelijk daarvan,
Maisons de Champagne tot Wetterecke, van half december 1917 tot half februari 1918.
Het regiment verbleef in Lagers in Brières en op de plaats van het monument was een
regimentsbegraafplaats. Deze begraafplaats strekte zich uit van het monument tot aan de
weg (D241), en omvatte ook het terrein van de kleine huidige burgerbegraafplaats. Over
het regiment, het dorp Brières en de begraafplaats wordt geschreven in het dagboek van
Arno Rudloff, schutter bij de 2e machinegeweerkompagnie van R.I.R.234. Zijn Lager van
de machinegeweerkompagnie bevond zich direct links naast de begraafplaats. Over de
begraafplaats schrijft hij: „Tussen het dorp en onze barak ligt onze soldatenbegraafplaats,
die zich sinds het kleinste begin helaas zeer goed ontwikkelt.“ (Arno Rudloff, Wo
andere toben, da musst du singen, Tagebuchaufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg,
Wanderbeck Verlag 2006.)
Het monument op de begraafplaats werd op 18 november 1917 ingewijd. Er lagen toen
350 soldaten begraven.
(20) Roland Garros crash-site. Saint Morel
(GPS: N 49° 20.991 / E 4° 40.881)
Op 5 oktober 1918 storrte de Franse vliegenier Roland Garros met zijn vliegtuig neer
in een weiland bij Saint Morel. De plaats van het incident wordt gemarkeerd met een
gedenkteken.
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(2) Stêle op de crash-site van Roland Garros
Roland Garros werd geboren op
6 oktober 1888 in Saint-Denis op
Réunion, een van de Franse koloniën.
Op erg jonge leeftijd leed hij aan een
zwakke gezondheid en kreeg hij het
advies aan sport te gaan doen. Dat
ging hem goed af. Op school speelde
hij voetbal, vervolgens ging hij fietsen
waarin hij in 1906 kampioen van
Frankrijk werd. Tijdens een verblijf in
Engeland ontdekte hij de tennissport,
maar bleef hierin een amateurspeler.
Zijn echte passie vond hij in iets heel
anders: hij werd vliegenier. Hij kocht
een „Demoiselle“, een klein vliegtuig waarin hij alleen vloog. Hij werd binnen korte tijd
een bekende piloot en deed mee met wedstrijden, waarbij hij echter bestempeld werd
als een eeuwige tweede. Hij maakte naam met de eerste oversteek over de middellandse
zee per vliegtuig in 1913, in 7 uur en 53 minuten, met een Morane-Saulnier H. Hij
was tevens houder van een aantal hoogterecords, en maakte demonstratievluchten
gedurende meer dan zes maanden waarbij hij vele landen aandeed. Als welhaast
vanzelfsprekend meldde hij bij het uitbreken van de oorlog zijn diensten aan als piloot
bij het leger, en op 19 augustus vloog hij zijn eerste missie. Aan hem wordt het idee
toegeschreven om de propellors van het vliegtuig te bekleden met metalen platen die
het mogelijk maakten met een mirailleur door de draaiende propellor te schieten. Later
zou Fokker het systeem van de synchronisatie tussen propellor en mitrailleur uitwerken
voor de Duitsers. Het is dus niet Roland Garros geweest die dat heeft gedaan, zoals
in Frankrijk nog vaak wordt gedacht. Met zijn aangepaste vliegtuig slaagde hij er in
drie vijanden neer te halen. Op een dag voerde Garros een bombardementsvlucht uit
met zijn „Morane“, toen hij werd geraakt door de Duitsers. Hij was gedwongen een
noodlanding te maken in vijandelijk gebied en werd gevangen genomen. Hij bracht
twee jaar door in Küstrin, en werd daarna overgebracht naar Magdenburg. Hij slaagde
er op 15 februari 1918 in te ontsnappen, vermomd als Duits officier, en vluchtte via
Nederland en Engeland terug naar Frankrijk. Deze daad deed zijn ster verder rijzen en
op 6 maart werd hij Officier in het Légion d‘Honneur. Hij kreeg een technische functie
aangeboden maar prefereerde toch de strijd. Zijn drie jaar gevangenschap hadden hem
echter verwijderd van de realiteit. De techniek was intussen verder gevorderd en hij had
moeite zich aan te passen aan de moderne machines en methodes. Op 20 augustus 1918
voegde hij zich bij het 26e escadrille van de 12e groep cigognes waarmee hij het uitvoeren
van patrouillevluchten hervatte. Op 4 oktober haalde hij een Fokker neer waardoor hij
zijn vertrouwen terugwon en hij vroeg daarna toestemming te mogen deelnemen aan
een aanvalsvlucht. Dit gebeurde de volgende dag. Hij stuitte daarbij op een escadrille
vluchtende Duitse jagers. Maar de vijanden keerden terug en er ontstond een hevig
gevecht. Bij terugkeer op de basis bleek Roland Garros als enige vliegtuig te ontbreken.
Een adjudant verklaarde gezien te hebben dat een vliegtuig in volle vlucht ontplofte.
Zijn lichaam werd door de Duitsers begraven op de begraafplaats van Vouziers. Kort na
de wapenstilstand werd zijn bescheiden graf teruggevonden en is hij in het bijzijn van
zijn vader en zijn beste vriend, de vliegenier Audemars, herbegraven. Zijn graf op de
burgerbegraafplaats van Vouziers wordt opgeluisterd door een groot monument.
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Monumenten langs de weg naar Beauséjour.
Links het monument musicien, rechts het
monument Masurel (22)
Roland Garros wordt op vele plaatsen
en op vele manieren herdacht, maar de
bekendste hommage is waarschijnlijk wel de
vernoeming van het grootste tennisstadion
van Frankrijk dat zijn naam gegeven is.
Het gedenkteken bij Saint Morel, tussen de
landerijen ver buiten de dorpskern, bestaat
uit een kleine gestyleerde granieten vogel,
op een hoge sokkel, omgeven door kleurig
bloeiende bloemen.
Saint Morel, het plaatsje waar Roland
Garros neerstortte, was gedurende de
oorlog een legerplaats voor grote Duitse
troepenonderdelen die van sector wisselden.
Hele regimenten bleven er slechts korte
tijd, meestal maar één nacht, om verder af
te reizen naar andere frontdelen. Door dit
komen en gaan van grote groepen soldaten
was het kleine plaatsje veranderd in een
enorme modderpoel. De Duitsers hadden
de naam van het dorp dan ook verbasterd
tot „Sankt Morast“.

De laatste twee sites liggen binnen de grenzen van Camp de Suippes en zijn
alleen te bezoeken tijdens open dagen van het oefenterrein.
(21) Ferme de Beauséjour
(GPS: N 49° 11.215 / E 4° 42.049)
Een oud metalen bord van de Touring Club de France met de tekst Ferme de Beauséjour
duidt de plaats aan waar eens de boerderij stond. Hij werd hij al begin september 1914
door de naar de Marne oprukkende Duitsers platgebrand en door de bewoners verlaten.
De boerderij bestond uit een zestal gebouwen, onder andere ook arbeiderswoningen voor
de mensen die op de boerderij werkten en het geheel werd gezien als een modelboerderij
in deze omgeving. Na de Marneslag keerden de legers terug naar deze plaats en werd er
enige tijd verbeten om gevochten, waarbij de resten van de boerderij in Franse handen
kwamen.
Op deze plek staat tevens een monumentje dat in 1998 is opgericht door het 3ème de
Marine ter nagedachtenis aan hun oud-strijders van het 3e Regiment Colonial. Het
gedenkteken bestaat uit een markant gevormde natuursteen waarop een tekstbordje is
aangebracht.
(22) Monument musicien
(GPS: N 49° 11.149 / E 4° 42.163)
Op de plaats van een voormalige begraafplaats, tussen de weg naar Beauséjour en
de Marson-beek, staan een drietal gedenktekens op rij die over het algemeen worden
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(7)
aangeduid als monument musicien. Eén van
de monumenten is dan ook voor muzikant
A.Gardinier van het 51e R.I. die op 25
februari 1915 werd gedood bij Beauséjour.
Op het monument staat de volgende tekst
te lezen:
Le corps disparu, l’ame de ceux qui sont tombés
sur cette terre flottera éternellement en ces lieux,
témoins de leur dernier cri de douleur, de leur
dernière prière.
Ernaast staat een groot kruis op betonnen
sokkel. Op deze sokkel zijn twee
herdenkingsplaatjes aangebracht voor soldaten van het 26e R.I. die in september 1915 in
deze buurt gesneuveld zijn. Het derde monument is voor sergent André Masurel, 156e
R.I., gesneuveld 25 september 1915. Het 156e Regiment Infanterie maakt deel uit van het
20e Legerkorps tijdens het Franse herfstoffensief dat begint op 25 september 1915. De
39e Divisie waar het regiment deel van uitmaakt heeft als doel de hoogte bij Maisons
de Champagne en de hoogten ten noorden van de Dormoise. Het 156e is aanvankelijk
divisiereserve. In de loop van de eerste aanvalsdag worden de bataillons elk afzonderlijk
toegewezen aan verschillende regimenten in de punt van de aanval. Er worden onder
andere aanvallen uitgevoerd op het Ouvrage de la Défaite. De 29e wordt het regiment
gehergroepeerd, nog steeds voor een aanval op het Ouvrage de la Défaite. De aanval blijft
zonder succes en het regiment wordt uit de eerste linie weggehaald en in rust geplaatst
tot 6 okotober. Opnieuw wordt een aanval op het Ouvrage de la Défaite ondersteund,
ditmaal bij de Brigade Marocaine.

Betonwerken
Tijdens een rondrit in de omgeving zijn er links en rechts in de velden bunkers of resten
van bunkers te zien, soms in goede staat maar vaak ook als ruïne. Niet elk object is de
moeite waard. Slechts de belangrijkste bouwwerken krijgen hier een vermelding en zijn
op bijgaande kaart met oranje stippen aangegeven.
(1) (GPS: N 49° 11.309 / E 4° 43.624)
Franse bunkerresten op de Promontoire. Franse bunkers uit de periode voorafgaand aan
het herfstoffensief. In zeer ruïneuze toestand.
(2) (GPS: N 49° 13.303 / E 4° 45.428)
Duitse mitrailleurbunker naast de D72 bij de afslag naar de Chausson Ferme.
(3) (GPS: N 49° 13.871 / E 4° 43.403)
Geheel overgroeide bunker bij Rouvroy langs de D72 naar Fontaine.
(4) (GPS: N 49° 14.175 / E 4° 43.018)
Bij het binnengaan van Fontaine staan meteen links van de weg enkele bunkers op
privéterrein, in de tuin van een woonhuis.
(5) (GPS: N 49° 13.772 / E 4° 46.811)
Achter de eerste Duitse verdedigingslinie op de Kanonenberg en La Justice zijn op een
later tijdstip in de oorlog verder teruggelegen steunpunten gebouwd, voor het geval
de vijand toch kans zou zien bij de Kanonenberg of oostelijk daarvan door te breken.
Een aantal steunpunten werd aangelegd in het laagland, zoals Stützpunkt Magdeburg,
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Halle, Berlin, Zoo en Altmark. Van grondwerk van deze steunpunten is in het landschap
niets meer terug te vinden. Alleen staan op enkele plaatsen nog op het eerste gezicht
willekeurig geplaatste bunkers. Ze hebben aan deze steunpunten toebehoord. Een vrij
intacte bunker die deel uitmaakte van Stützpunkt Thorgau staat oostelijk van Cernay en
Dormois.
(6) (GPS: N 49° 15.162 / E 4° 46.328)
Twee bunkers in een weiland ten oosten van Bouconville. Ze behoorden bij een
reservestelling die liep van Mont Cuvelet via Bouconville tot aan het Bois de Forge.
Parallel aan de weg liep het tracé van een smalspoorlijn.
(7) (GPS: N 49° 15.338 / E 4° 45.132)
Iets ten oosten van Mont Cuvelet staat deze bunker met magnifiek uitzicht op het vlakke
land richting Cernay en Dormois.
(8) (9) In de gebieden van de grote Duitse Lagers Saalburg (GPS: N 49° 16.030 / E 4°
49.181) en Schwerinsburg (GPS: N 49° 16.487 / E 4° 47.002) zijn meerdere interessante
bunkers te vinden. Hoewel de troepen van de 21e reservedivisie ook in deze Lagers
hebben verbleven valt een uitvoerige beschrijving toch buiten het bestek van dit boek.
Alleen een eigen hoofdstuk zou recht doen aan dit onderwerp.
(10) (GPS: N 49° 19.281 / E 4° 43.058)
Langs de spoorlijn naar Challerange zijn vrij veel betonwerken gebouwd. Meest
bezienswaardig zijn enkele bunkers in een weiland bij de spoorwegovergang in de D15,
ten noordoosten van Monthois.
Op diverse andere plaatsen langs de spoorlijn zijn bunkers te vinden. Ze zijn echter
niet altijd even gemakkelijk te bereiken en staan vaak op privéterrein (11). Bij de
spoorwegovergang in het weggetje naar de stèle Roland Garros staat een bunker direct
links van de weg (12). (GPS: N 49° 20.770 / E 4° 41.094)
(12)

(5)
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(10)

Bijlagen

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Chronologie
Indeling Franse 4e Leger
Indeling Duitse 3e Leger
Indeling VIII.Reserve-Korps
Legerkorpsdistrict VIIIe Legerkorps
Troepenindeling 16. Reserve-Division bij Beauséjour
Koloniale troepen. Marsouins en Bigors
Duitse en Franse topografische benamingen
Geraadpleegde werken
Chanson "Pont de Minaucourt"
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Chronologie
6 tot 12 sept. 1914

Slag aan de Marne

13 september 1914

aankomst in de oostelijke Champagne van Duitse 4e leger.
XVIIIe Legercorps op Main de Massiges.
14 september 1914
Franse 4e leger volgt. Inname van dorp Massiges, Ferme 		
Beauséjour, Hoogte 180 door Corps Coloniale.
15 september 1914
Fransen nemen hoogte 191 in bezit en een deel van Annulaire en
Médius alsmede Ville sur Tourbe. Aanval op hoogte 199 mislukt.
15 september 1914
Duitse aanval door VIIIe Reservecorps, aangevuld met 		
delen van de 22e Infanteriebrigade(VI.A.K.). Inname hoogte 150.
Vorming van Briquetteriestellung
20 en 21 september
Franse aanvallen. Inname van de Ferme de Beauséjour
26 september 1914
Duitse aanval 3e en 4e leger. Aanvallen bij Beauséjour, Hoogte
191 en Ville-sur-Tourbe mislukken. Bois de Ville ingenomen
door de Duitsers
10 oktober 1914
Reorganisatie Duitse legers. Ontbinding 4e Leger. Aansluiting
3e en 5e Leger op Main de Massiges
oktober-nov. 1914
Periode van stellingbouw en munitiecrisis
20 december 1914
Franse aanval bij Beauséjour. Inname van Calvaire de 		
Beauséjour.
28 december 1914
Franse aanval op La Verrue mislukt.
3 februari 1915
Duitse aanval op Main de Massiges voorafgegaan door 		
mijnexplosies. Hoogte 191, Annulaire en Médius veroverd
10 en 12 febr. 1915
Franse terugtrekking achter de Tourbe
16 februari 1915
Algemene Franse aanval – begin tweede fase van de Winterslag.
Aanvallen op Fortin de Beauséjour door eenheden van het 1e
korps (1e divisie). Winst kan niet behouden blijven
23 februari 1915
Nieuwe aanval op het Fortin door 22e RIC (toegevoegd aan 1e
C.A.). Aanval mislukt.
26 en 27 febr. 1915
Nieuwe aanval door 3e RIC en 22e RIC ondersteund door 43e,
91e, 284e RI. Fortin de Beauséjour veroverd door Fransen.
15 maart 1915
Duitse poging het Hiepe-Wäldchen terug te veroveren. 		
Gedeeltelijk gelukt.
20 maart 1915
Einde aan de Winterslag.
8 april 1915
Duitse tegenaanval op de Finger (Fortin de Beauséjour-oost).
Klein deel van loopgraven komt terug in Duitse handen.
9 april 1915
Fransen heroveren de Finger.
23 april 1915
Duitse mijnexplosies vernielen de Finger. Franse bezetting van
de kraters (4e RIC)
15 mei 1915
Duitse mijnen en aanval bij ouvrage Pruneau (Vogelkäfig) 		
tegenover de Briqueterie-Stellung.
16 mei 1915,
Een Franse tegenaanval herovert het verloren gebied bij ouvrage
Pruneau.
9 juli 1915,
Duitse bestorming van de Ast. (Fortin de Beauséjour-west).
mei 1915 – sept. 1915 Mijnenoorlog bij Beauséjour en Ouvrage Pruneau.
25 september 1915
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Begin Frans herfstoffensief

Verdeling van legerkorpsen binnen het Franse 4e leger, september
1914 tot augustus 1915
15 sept

12e CA

5 okt

12e CA

15 dec

12e CA

28 dec
15 jan

21e CA*

17e CA

CAC

2e CA

17e CA

CAC

2e CA

60e DI

17e CA

CAC

2e CA

12e CA

60e DI

17e CA

1e CA

CAC

2e CA

12e CA

60e DI

17e CA

1e CA

CAC

4e CA**

25 febr

12e CA

60e DI

17e CA

4e CA

2e CA

1e CA

12 mrt

12e CA

60e DI

17e CA

4e CA

16e CA

CAC

25 mrt

4e CA

60e DI

17e CA

16e CA

CAC

3 apr

4e CA

60e DI

16e CA

CAC

21 aug

4e CA

16e CA

CAC

CAC

* 21e CA van 4 tot 14 september ter beschikking van het 4e leger
** 4e CA in reserve achter het 17e CA tot 17 februari 1915
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Verdeling van Duitse regimenten in de sector van de
16e Reserve-Divisie bij Beauséjour
december 1914 - mei 1915

Legerkorps

VIII.R.K.

Divisie

16.R.D.

Brigade

29.R.Br.

31.R.Br.

Van west naar
oost

H.196

H.199

Beauséjour west

Beauséjour oost

v.a. 24-12-1914

R.I.R.29

R.I.R.65

R.I.R.68

R.I.R.28

v.a. 14-1-1915

R.I.R.65

I.R.51 tot 7
februari

R.I.R.68

11-1 afgelost door
R.I.R.104

v.a. 15-2-1915

R.I.R.65

I.R.157 van 8 tot
17 februari

R.I.R.68

R.I.R.107
(1/2 R.I.R.68)

v.a. 17-2-1915

(R.I.R.30 tot 19-2)

(R.I.R.30)

v.a. 22-2-1915

R.I.R.65

I.R.51

R.I.R.29

R.I.R.107

v.a. 23-2-1915

R.I.R.65

I.R.51

R.I.R.68

R.I.R.107

v.a. 24-2-1915

R.I.R.65

I.R.51

R.I.R.29

R.I.R.107 en 104
afwisselend

v.a. 26-2-1915

R.I.R.28 tot 1-3

I.R. 63

R.I.R.29

R.I.R.107 en 104
afwisselend

v.a. 28-2-1915

R.I.R.28

I.R.63

R.I.R.29

R.I.R.107 en 104
afwisselend

v.a. 1-3-1915

2.G.R.z.F.

4.G.R.z.F.

R.I.R.29

R.I.R.107 en 104
afwisselend

I./R.I.R.30 vanaf
4-3

I./R.I.R.30 tot 4-3

I./R.I.R.30 tot 4-3

II./R.I.R.30 van
5-3 tot 8-3

II./R.I.R.30 tot 5-3
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v.a. 8-3-1915

2.G.R.z.F.
(II./R.I.R.30 van
8-3 tot 11-3)

v.a. 10-3-1915

R.I.R.65 vanaf
10-3

v.a. 11-3-1915

3.G.R.z.F.

1.G.R.z.F.

1 bataillon L.I.R.
87 vanaf 16-3

18 maart afgelost
door R.I.R.29

R.I.R.69

1.G.R.z.F.

R.I.R.29

4.G.R.z.F.

R.I.R.29

1.G.R.z.F.

R.I.R.28 van 22-3
tot 2-4

II./R.I.R.17

R.I.R.65

Afgelost door
Gr.R.11. Later
R.I.R.65

v.a. 19-3-1915

v.a. 20-3-1915

I.R.63 van 8-3 tot
10-3

Legerkorps

56.I.D.

Brigade

112.I.Br.
Fus.R.35

Legerkorps

R.I.R.68

R.I.R.28 van 3-3
tot 11-3

R.I.R.133

Gr.R.11

I.R.118

I.R.88

VIII.R.K.

Divisie
v.a. 2-5-1915

R.I.R.107 en 104
afwisselend

VIII.R.K.

Divisie

v.a. 30-3-1915

R.I.R.29

16.R.D.
R.I.R.65

R.I.R.29
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Koloniale troepen. Marsouins en Bigors
Koloniale troepen, wat zijn dat eigenlijk? Allereerst is de term van toepassing op de
Franse troepen die de verovering van de kolonieën hebben mogelijk gemaakt. In de
19e en 20e eeuw is een colonial een Fransman die zijn taak vervult bij de kolonisatie van
het keizerrijk. Men spreekt over het koloniale leger en over koloniale troepen. Bij de
Franse troepen die gestationeerd waren in de overzeese gebiedsdelen onderscheiden
we twee hoofdgroepen: We zien allereerst de troupes de marine (infanterie-marine en
artillerie-marine). Dit zijn troepen die gerecruteerd waren in het Franse moederland.
In een bepaald tijdvak noemde men deze troepen troupes coloniales. Ten tweede zien we
de troepen die in de kolonieën zelf gerecruteerd werden, en die de benaming tirailleurs
krijgen, gevolgd door de regio van recrutering, bijvoorbeeld tirailleurs senegalais.
Vanaf de jaren 1830 verschijnen voor het eerst eenheden die bestaan uit lokaal in de
kolonieën gerecruteerde soldaten. Eerst bij het vreemdelingenlegioen, vervolgens
tirailleurs algerien, tabors, chasseurs d’Afrique, zouaven, enz. Deze eenheden werden
vanaf 1873 gevat onder de noemer troupes d’Afrique, ofwel armée d’Afrique. Ze worden
ondergebracht in het 19e Legercorps. Doorgaans zijn deze eenheden voorzien van een
kader van officieren en onderofficieren uit het Franse moederland, dus blank. Het is
een grote verscheidenheid aan eenheden die maar één ding gemeen hebben: ze zijn alle
gestationeerd in de Maghreb, d.w.z. Algerije, Marokko en Tunesie. De term tirailleurs
sénégalais duidt na verloop van tijd alle troepen aan die gerecruteerd zijn in de Franse
kolonieën ten zuiden van de Niger, dus behalve tirailleurs senegalais ook tirailleurs
malagaches en indochinois.
De eerste optredens van uitsluitend zwarte eenheden zijn zeer verliesrijk. Als gevolg
daarvan herziet men het gebruik van deze eenheden en gaat men over tot het samenvoegen
van zwarte en europese troepen op bataillons- of compagniesniveau. Resultaat is onder
andere het fameuze R.I.C.M., régiment d’infanterie colonial du Maroc, dat bestaat uit
twee bataillons blanke infanterie coloniale, een bataillon senegalese tirailleurs en twee
compagnieën van een somalisch bataillon. Ook de régiments mixtes de zouaves et tirailleurs
algériens zijn in deze periode ontstaan.
Troupes de marine. De marsouins en bigors.
De troupes de marine vinden hun oorsprong in de compagnieën die in 1622 zijn opgericht
door cardinal de Richelieu, voor de dienst aan boord van schepen. Deze troepen voeren
mee op de oorlogsvloot, waar ze de taak hadden de schepen te verdedigen met behulp
van hun geweren en kanonnen. Later, in de jaren 1820, 1830 richtte de marine zijn
Soldaten van het 43e
Regiment Colonial, na de
oorlog, met hun veelvuldig gedecoreerde vaandel.
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eigen fusiliers-marins en canonniers-marins op, gevormd uit matrozen. De infanteristen
en artilleristen van vroeger dienden nu alleen nog op land, in de nieuw veroverde
kolonieën. Op de schepen voeren ze nog slechts mee als passagiers. Door de matrozen
werden ze spottend vergeleken met bruinvissen, vanwege het feit dat ze altijd de vloot
volgden maar er zelf eigenlijk geen deel van uitmaakten. Vandaar de bijnaam marsouins.
Ze dragen als insigne een anker met touw, net als de marinemensen, maar met het touw
in tegengestelde richting om het anker gewikkeld. De marine-artilleristen noemde men
bigors. De oorsprong van deze naam is niet eenduidig. Over het algemeen neemt men
aan dat hij ontstaan is op het moment de de artilleristen van de schepen aan land gingen
en vaste batterijen aan de kust kregen. Vernoemd naar aliekruiken die zich eveneens
vastklampen op de rotsen aan de kust en daar de stormen weerstaan, werd het bigorneaux
afgekort tot bigors.
De marsouins en bigors hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt sinds de tijden
van Lodewijk de 14e. Strijd en ordehandhaving in de kolonieën, diverse oorlogen.
De marine-infanterie nam deel aan militaire acties in onder meer Senegal, Soudan,
Dahomey, Guinee, Ivoorkust, Mauretanië, op Madagascar, Tahiti, in de Krimoorlog, in
China, Cochinchine, Mexico, Tonkin, op Formosa en in de oorlog van 1870 in Frankrijk.
Het Franse koloniale rijk werd op het Britse na het grootste rijk op de wereld.
In de jaren tussen de oorlog van 1870 en de Eerste Wereldoorlog vonden meermalen
grote reorganisaties plaats. Nieuwe voorschriften werden uitgevaardigd betreffende
uniformen en onderscheidingstekens. Tevens werden nieuwe kazernes gebouwd, in
de havenplaatsen waar de troepen gestationeerd waren, zoals bijvoorbeeld in Toulon,
Cherbourg, Brest, Marseille, en in Parijs. In juli 1900 werd een wet aangenomen waardoor
de marine-infanterie en -artillerie troepen onder bestuur kwamen van het ministerie van
oorlog in plaats van het ministerie van marine. Ze kregen de naam troupes coloniales
en waren onafhankelijk van de metropolitane, tot het Franse moederland behorende
troepen. Overzee vielen deze troepen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie
van koloniale zaken. Deze nieuwe koloniale troepen werden onderscheiden in twee
groepen. Ten eerste de eenheden die gestationeerd waren in Frankrijk en Noord-Afrika,
en ten tweede troepen die gestationeerd waren in de koloniale gebieden. De koloniale
troepen hadden een enorm wereldrijk te bedienen, maar de dienst in de kolonieën was
populair en een geliefde positie voor vooral oudere hoge officieren. Door aanmeldingen
van vrijwilligers voor langere termijn groeide het koloniale korps gestaag en er werden
nieuwe eenheden opgericht. Tientallen bataillons maakten gebruik van aanmeldingen
vanuit de kolonieën; van gekleurde Afrikanen. Voor de vorming van kaders voor deze
nieuwe eenheden was men aangewezen op officieren uit het moederland.
Troupes coloniales in 1914
Het is onder deze naam dat de troepen meededen in de Eerste Wereldoorlog. Aan de
vooravond van de oorlog omvatte het geheel aan koloniale troepen 102 bataillons,
waarvan 36 in het Franse moederland, 21 in Noord-Afrika en de rest in de diverse
kolonieën (in Equatoriaal Afrika, West- en Oost-Afrika, Indochina, China en eilanden in
de Pacific en de Antillen). Hiervan bestond ongeveer een kwart uit gekleurde troepen.
Bij het uitbreken van de oorlog werd het Corps Colonial opgesteld, onder generaal
Lefèvre, met de 2e en 3e division coloniale, en een brigade (5e) in reserve. Elke divisie
had als artillerie drie groepen met 75 mm’s en er was tevens korpsartillerie die bestond
uit vier groepen 75 mm’s. Als cavalerie werd het 3e regiment chasseurs d’Afrique bij het
korps gevoegd, en als genie het 22e bataillon. Hun eerste inzet was in de Ardennen bij
het 4e Leger.
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Tijdens de oorlog zijn deze aantallen sterk uitgebreid. Elk actief regiment mobiliseerde
een reserveregiment met het actieve nummer verhoogd met 30 of 20. Deze maatregel
leidde tot twaalf nieuwe regimenten, genummerd 31 t/m 38 en 41 t/m 44, elk echter
bestaande uit slechts twee bataillons. Twee hiervan kwamen bij het 20e Legerkorps.
Twee anderen versterkten de vesting Maubeuge. Acht stuks werden toegevoegd aan
reservedivisies. Twee laatste bleven in hun garnizoensplaatsen Rochefort en Bordeau.
Marokko leverde direct bij de mobilisatie een regiment bestaande uit drie europeese
bataillons. Het kreeg de naam “regiment colonial de marche”. Na de Marneslag kwamen
daar nog drie andere regimenten bij, elk bestaande uit een blank bataillon en twee
bataillons Senegalezen. Na de grote verliezen in de begindagen werden deze vier
eenheden samengesmolten tot een enkel regiment d’infanterie colonial de Maroc, het
fameuze RICM. In het vervolg van de oorlog werden meer regimenten opgesteld met
een nummering in de 50’s, die vooral werden ingezet op de Balkan.
Na het eerste koloniale legerkorps van 1914 werd in 1915 een 2e Corps d’Armée Colonial
opgericht, onder bevel van generaal Blondlat. Een overzicht van de zeven divisies met in
totaal 22 regimenten die bestonden aan het einde van de oorlog is te vinden in de tabel.
Een 1e division coloniale werd nooit opgericht.
Na 1945, in de tijd van de decolonisatie, raakte de term colonial in onbruik. De
term “koloniaal” werd vervangen door “overzees”. Marsouins en bigors noemt men
tegenwoordig weer troupes de marine.

2e D.I.C. - 22e, 24e, 43e régiments, 1er d’artillerie coloniale
3e D.I.C. - 7e, 21e, 23e régiments, 2e d’artillerie coloniale
10e D.I.C. - 33e, 52e, 53e régiments, 41e d’artillerie coloniale
11e D.I.C. - 34e, 35e, 42e, 44e régiments, 21e d’artillerie coloniale
15e D.I.C. - 2e, 5e, 6e régiments, 22e d’artillerie coloniale
16e D.I.C. - 4e, 8e, 37e régiments, 42e d’artillerie coloniale
17e D.I.C. - 1er, 3e, 54e régiments, 43e d’artillerie coloniale

De traditie van het 23e Regiment
Colonial werd tot 1979 voortgezet door
het Regiment d’Infanterie de Marine.
Nu omgevormd tot 23e Bataillon
d’Infanterie de Marine.
Bordje op de kerk van Massiges.
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Het 3eme regiment de marine van
nu (Vannes) draagt de traditie
van het 3e Regiment Colonial uit
1915. Ze hebben nog altijd als
devies “debout les morts”.
Bordje op het monument bij de
boerderij Beauséjour.

Duitse en Franse benamingen
Hiepe-Wäldchen = Bois Oblique
Posten-Wäldchen = Bois en Equerre
Spargel-Wäldchen = Bois de Beauséjour
Gardinen-Wäldchen = Bois Barrant
Linker Schleierwald = Bois en Demi-Lune
Rechter Schleierwald = Bois en Fer de Lance
Jahn-Wäldchen = Bois des 20.000e
Drittlings-Wald = Bois des 3 Coupures
Wald Allongé = Bois Allongé
Allongé-Schlucht = Ravin d’Hebuterne
Artillerie-Höhe = Le Bastion
Kanzel = Le Promontoir
Blitzlicht = Cote 180
Kanonenberg (Schwarzen Berg) = La
Chenille
Kreuzberg = La Justice
Schwerinshöhe = Cote 150

Kälberschlucht = Ravin de la Faux
Kuh-Schlucht = Le Valet
Reserve-Schlucht = Ravin de l’Etang
Ochsen-Schlucht = Ravin de l’Index
Pferde-Schlucht = Ravin du Médius
Esel-Schlucht = Ravin de l’Annulaire
Hessen-Schlucht = Ravin des Tombes
Pionier-Berg = Abreuvoir
Teller = La Verrue
Ehrenberg = Cote 191 (Le Cratère)
Bergnase I = l’Annulaire
Bergnase II = le Médius
Bergnase III = l’Index
Vogelkäfig = Ouvrage Pruneau
Ast = Tranchée Crochet
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Le Pont de Minaucourt
Dit chanson, te zingen op de wijs van “Sous les Ponts de Paris”, is een hommage aan de duizenden
Franse soldaten die het leven lieten in de sector Massiges-Beauséjour. Algemeen wordt aangenomen
dat het lied werd gecomponeerd door korporaal André Majorel van het 22e Regiment Coloniale,
kort voor hij zou sneuvelen bij Beauséjour.
Guillaume Apollinaire geeft in een brief van november 1915, gepubliceerd in zijn «Lettres à Lou»,
een andere auteur voor het lied:
“ Ik ben vergeten te zeggen mijn liefste dat ik in Chalons heb gegeten met de commanderend luitenant van de
batterij 155 court waarvan sprake is in het fameuze chanson “Pont de Minaucourt” dat ik heb gepubliceerd in
de Mercure. De auteur van het chanson is de kok van de luitenant van de artillerie (dol op lekker eten en een
wijnkenner). Deze kok was samen met zijn luitenant de enige die over was van het personeel van de batterij
155 court op het moment van het chanson. De kok heet Loiseau en men is vergeten zijn naam te vermelden.
Anekdotische details van de oorlog! “
En avant d’un village
Qu’on nomme Minaucourt
Un pont donne passage
Aux soldats nuit et jour,
Dans les tranchées,
Blottis, cachés,
se trouvent les abris de nos troupes
Et des troupiers
Le cuisinier
Tranquillement y fait la soupe.

Ce n’est pas par débine
Que je dis en ce jour
Qu’on fait bonne cuisine
Au pont de Minaucourt,
Riz du Japon
Et saucisson
De l’Australie ou d’Amérique
Quart de tacot
De ça pas trop,
Ça pourrait donner la colique,

Au pont de Minaucourt
Nous vivons nuit et jour
Depuis des mois c’est là notre demeure,
Les uns y vivent et les autres y meurent
Mais qu’importe la mort
Si nous sommes les plus forts
N’avons pas le 155 court
Au pont de Minaucourt.

Au pont de Minaucourt
On mange nuit et jour,
Il y en a même qui s’emplissent la panse
Avec ce qu’ils ont acheté à Hans,
On a du camembert,
Et si on l’veut pas cher
C’est qu’il s’en va tout seul par le plus court
Au pont de Minaucourt.

Ce n’est pas un petit Nice
Le pont de Minaucourt,
Ici pas de caprices
De plaisir et d’amour,
De féminin
Nous n’avons rien
À part Rosalie baïonnette
Mais aux abris
Dans notre nid
Elle repose la coquette,

Quand finira la guerre
Et que nous reviendrons
Chez nous la mine fière
Alors nous conterons
A nos parents
A nos enfants
Notre campagne et nos victoires,
Ohé les gars, n’oubliez pas
Surtout de leur conter l’histoire,

Au pont de Minaucourt
On n’y fait pas l’amour
Dans ce pays nous cultivons la graine
De cette fleur qu’on appelle la haine,
Quand le printemps viendra
Et qu’on avancera
Combien de Boches resteront pour toujours
Au pont de Minaucourt.
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Du pont de Minaucourt
Où pendant bien des jours
Pendant des mois durant la grande lutte
De l’Allemand précipitant la chute,
Nous aurons travaillé,
Souffert et bien lutté
Souvenez-vous les amis pour toujours,
Du pont de Minaucourt.

