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Private George J.Peters

Geboren: 1924, Cranston, Rhode Island
Overleden: 24 maart 1945, Fluren, Duitsland
Dienst: United States Army
Dienstjaren: 1943 – 1945
Eenheid: 507th Parachute Infantry Regiment, 17th Airborne Division
Operaties: Operatie Varsity
Awards: Medal of Honor , Purple Heart

Locatie: G – 17 – 08
Soldaat Peters, een peloton’s radio-verbindingsman van de G-Companie, maakt een landing in Duitsland
bij Fluren ten oosten van de Rijn. Met 10 anderen landt hij in een veld ongeveer 70 meter van een Duits
mitrailleursnest en worden ze meteen onder vuur genomen.
De situatie van de kleine eenheid lijkt hopeloos, zoals ze zich uit hun parachutes moeten bevrijden in een
regen van kogels. Totdat soldaat Peters opstaat en zonder orders een eenmans actie begint tegen de
Duitsers, met alleen een geweer en enkele granaten bij zich. Omdat hij nu alleen onder vuur wordt
genomen, lukt het zijn kameraden om ongeschonden een veilige plaats te vinden.
Hij rent tot halverwege zijn doel, laadt zijn geweer opnieuw, en schiet naar de vijand maar wordt dan zelf
geraakt en valt neer. Heldhaftig komt hij weer overeind en gaat weer verder, maar wordt nogmaals onder
vuur genomen en weer wordt hij door vijandige kogels geraakt en is dan niet meer in staat om op te staan.
Met zijn doorzettingsvermogen in deze eenmansactie kruipt hij zwaar gewond zo ver naar voren, zodat hij
nog een handgranaat in het Duitse mitrailleursnest kan gooien en zodoende het machinegeweer en ook de
vijandige bemanning weet uit te schakelen.
Met deze opoffering van zijn leven heeft soldaat Peters het leven van zijn kameraden gered en zodoende
konden deze hun opdracht verder uitvoeren.

SSGT George Peterson

Geboren: Brooklyn, New York
Overleden: 30 maart 1945, Eisern, Duitsland
Dienst: United States Army
Eenheid: 18th Infantry Regiment, 1st Infantry Division
Awards : Medal of Honor , Bronze Star , Purple Heart

Locatie: D – 21 – 10
SSGT Peterson was een peleton’s sergeant bij de K Compagnie, in de omgeving van Eisern, Duitsland. Als
zijn compagnie in gevecht raakt met een vijandig bataljon en onder een hevige regen van kogels en
mortiergranaten komt te liggen, krijgt het 2e peloton de opdracht de vijand in de flank aan te vallen en de
rest van de compagnie frontaal.
SSGT Peterson kruipt een stuk naar voren en roept zijn peloton om hem te volgen. Een mortiergranaat valt
vlakbij hem neer en verwondt hem aan zijn benen, maar ondanks hevige pijn weigert hij terug te keren en
gaat verder richting vijand. Twee vijandige mitrailleurs openen het vuur, maar SSGT Peterson kruipt
vastbesloten verder, door de kogelregen heen.
Dan gaat hij op zijn knieën zitten, en gooit een handgranaat in het mitrailleursnest en maakt het wapen en
de bemanning onschadelijk. Nadat hij ook een tweede mitrailleursnest onschadelijk heeft gemaakt, wordt
hij door een vijandelijke soldaat in de arm geschoten. Ondanks deze verwondingen kruipt hij verder en
weet een derde mitrailleursnest uit te schakelen.
Nadat de eerste strijd gestreden was, werd hij verpleegd door de compagnie’s arts. Totdat SSGT Peterson
een kameraad in nood ziet en deze gaat redden. Bijna heeft hij deze soldaat bereikt, als hij door een
vijandige kogel dodelijk gewond wordt. SSGT Peterson heeft met zijn moed, in deze acties drie vijandige
mitrailleursnesten onschadelijk gemaakt, terwijl hij zelf zwaargewond raakte.

Lieutenant Colonel Robert G. Cole

Geboren: 19 maart 1915 San Antonio, Texas
Overleden: 18 september 1944, Best, Noord-Brabant, Nederland
Dienst: United States Army
Jaren van dienst: 1934 – 1944
Eenheid: 3rd Battalion, 502nd Parachute Infantry Regiment
Operaties: Operatie Overlord , Operatie Market Garden
Awards: Medal of Honor en Purple Heart

Locatie: B – 15 – 27
Vol dapperheid en onverschrokkenheid met het risico voor zijn eigen leven en de roeping van zijn plicht,
d.d 11 juni 1944 te Frankrijk. LT COL Cole leidde persoonlijk zijn bataljon in een gevecht om de laatste 4
bruggen naar Carentan.
Zijn eenheid wordt verrast en kan niet meer verder door het vijandelijke vuur van machinegeweren,
mitrailleurs, mortieren en artillerie op 150 meter afstand van de vijand. Na de verwoesting door het
onophoudelijke vijandelijke vuur en zonder enige vooruitgang en de nodige eigen slachtoffers, observeert
Cole deze bijna hopeloze situatie.
Moedig geeft hij orders om de vijandige posities met de bajonetten op de geweren aan te vallen. Deze daad
staat in de geschiedenis beschreven als de eerste bajonet aanval van de Tweede Wereldoorlog. Zonder
rekening te houden met zijn eigen veiligheid en zonder notie te nemen van het vijandelijke vuur, gaat LT
COL Cole aan de kop van zijn bataljon met getrokken pistool staan. Op zijn bevel wordt overgegaan tot de
aanval tegen de Duiters. Na het oprapen van een geweer met bajonet van een gevallen kameraad, leidt hij
de overgeblevenen van zijn bataljon door een regen van kogels naar de vijandige posities.
Zijn heldhaftige en dappere actie inspireerde zijn mannen in dien mate, dat ze het complete bruggenhoofd
over de rivier de Douve veroverden. De koele en persoonlijke dapperheid van een uitstekend leider zoals
LT COL Cole verdient de hoogste eer in de militaire dienst.

Private First Class Walter C. Wetzel

Geboren: 1919
Overleden: 3 april 1945
Dienst: United States Army
Jaren van dienst: 1941 – 1945
Eenheid: 13th Infantry Regiment, 8th Infantry Division
Awards : Medal of Honor

Locatie: N – 18 – 10
Soldaat Wetzel, een actief groepsleider van de Anti-tank Compagnie van de 13e Infanterie Regiment stond
op wacht voor zijn peleton’s commandopost, een huis in Birken, Duitsland, in de vroege morgen van 3 april
1945, toen hij merkte dat er een groep vijandelijke militairen naderen.
Hij rende het huis in, waarschuwde de bezetting van de commandopost en onmiddellijk werd het vuur
geopend tegen de met automatische wapens gewapende vijandige groep. In de duisternis konden de
Duitsers zo kort naderen, dat ze handgranaten konden gooien, waarvan er twee in de kamer van de
commandopost terechtkwamen.
Soldaat Wetzel schreeuwde een waarschuwing naar zijn kameraden en gooide zichzelf op de granaten,
waarna deze explodeerden en hij aan zijn zware verwondingen overleed. Door zijn heldendaad heeft
soldaat Wetzel zijn kameraden het leven gered en konden zij de commandopost verdedigen en met succes
de Duitse aanval afslaan. Deze opoffering van zijn leven was in het Amerikaanse leger een grootse daad
van dapperheid en heldendom.

First Lieutenant Walter J. Will

Geboren: 1922, Pittsburgh, Pennsylvania
Overleden: 30 maart 1945, Eisern, Duitsland
Dienst: United States Army
Dienstjaren: 1940 – 1945
Eenheid: 18th Infantry Regiment, 1st Infantry Division
Awards: Medal of Honor

Locatie: D – 03 – 32
Walter J. Will toonde dapperheid tijdens een aanval op sterke vijandige stellingen. Hij toonde zijn moed
door in het vijandelijke gebied twee mannen te redden, en dan als hij zelf pijnlijk gewond is nog een derde
keer terug te gaan om nog een kameraad te redden, die gewond ligt in het open veld. Zijn bloedende
wonden negerend, gaat hij dapper verder met de soldaten van zijn peloton, totdat ze niet meer verder
kunnen door twee vijandelijke posten met machinegeweren.
Onbevreesd kruipt hij alleen naar het Duitse mitrailleursnest, schiet de 4 man tellende bemanning dood
en maakt het machinegeweer met een handgranaat onklaar. Daarna kruipt hij verder naar het andere
mitrailleursnest, op nog geen 6 meter afstand. Zowel de mitrailleur als ook de vijandelijke bemanning
worden door LT Will uitgeschakeld.
Dan ziet hij een ander Amerikaans peloton, dat vast zit voor twee Duitse mitrailleursnesten en gaat er met
zijn groep op af. LT Will gaat dan op zijn knieën zitten en kijkend in de kogelregen gooit hij koelbloeding
en vastbesloten drie handgranaten en maakt ook dit derde mitrailleursnest onschadelijk. Hierna rent hij
met vasthoudende agressie naar het vierde mitrailleursnest en maakt ook deze onschadelijk.
LT Will gaat dan, dodelijk gewond geraakt tijdens zijn laatste actie, terug naar zijn peloton. LT Will was
een heldhaftig leider, met een ongelooflijke moed en wilskracht, hetgeen een inspiratie was voor hen die
getuigen waren van zijn daden.

Private first Class Willy. James, JR

Geboren: 18 maart 1920, Kansas City, Missouri
Overleden: 8 april 1945, Lippoldsberg, Duitsland
Dienst: United States Army
Dienstjaren: 1942 – 1945
Eenheid: 413e Regiment Infanterie, 104 “Timberwolf” Infantry Division
Awards : Medal of Honor , Bronze Star , Purple Heart

Location: P – 09 - 09
Soldaat I Willy F. James Jr , heeft zich onderscheiden door buitengewone heldendaden, waarbij hij zijn
eigen leven op het spel zette, in de vallei van de rivier Weser, in de omgeving van Lippoldsberg, Duitsland,
op 7 april 1945. Op 7 april 1945 werkte G Companie, 413 Infanterie, zich vechtend een weg over de Weser
om zodanig een cruciaal bruggenhoofd aan te leggen.
De compagnie voerde toen een zware aanval uit op Lippoldsberg, omdat deze stad van vitaal belang was
om het cruciale bruggenhoofd uit te breiden en veilig te stellen. Soldaat I James was eerste verkenner van
de leidende groep van het aanvallende peloton. De opdracht was een aantal huizen aan de rand van de stad
in te nemen en veilig te stellen, een positie van waaruit de eenheid de rest van de stad kon aanvallen. Ver
voor de voorste linies, zo’n 150 meter voor de dichtstbijzijnde kameraden, was Soldaat I James de eerste
die het vijandelijk vuur afleidde.
De leider van zijn peloton kwam voorwaarts om de situatie te onderzoeken, maar het slechte zicht maakte
het moeilijk voor Soldaat I James om de vijandelijke posities accuraat aan te geven. Soldaat I James bood
zich vrijwillig aan om voorwaarts te bewegen en zodoende de vijandelijke situatie volledig te verkennen.
Hevig kruisvuur van vijandelijke sluipschutters en mitrailleurs dreven Soldaat I James in het nauw nadat
hij zich ongeveer 200 meter over open terrein had voorbewogen. In een positie waarin hij volledig
blootgesteld was aan de vijand observeerde Soldaat I James meer dan een uur onverschrokken de posities
van de vijand, welke Soldaat I James moedig prijs gaf door het vijandelijke vuur naar zich toe te trekken.
Vervolgens met totale veronachtzaming van zijn persoonlijke veiligheid, legde Soldaat I James een afstand
van 300 meter over open terrein af door een storm van geweervuur en onder het oog van de vijand, terug

naar de positie van zijn peloton, waar hij een volledig gedetailleerd verslag deed over de vijandelijke
strategie.
De eenheid bereidde een nieuw plan voor, gebaseerd op de informatie van Soldaat I James. De moedige
soldaat bood zich vrijwillig aan om de leiding te nemen over de groep die het belangrijkste huis van een
groep huizen die het doelwit van het peloton waren, ging aanvallen. Hij bewoog voorwaarts en leidde de
groep in hun aanval op het gebouw dat door vijandelijke eenheden werd bezet.
Hij wees nauwgezet de doelen aan, terwijl hij voorwaarts ging. Tegelijkertijd zag Soldaat I James dat de
leider van zijn peloton werd neergeschoten door vijandelijke sluipschutters. Snel en kalm wees soldaat I
James een nieuwe leider aan, terwijl hij de leider van zijn peloton te hulp schoot, opnieuw zichzelf
blootstellend aan het onophoudelijke vijandelijke vuur.
Toen hij de afstand over een open terrein aflegde werd Soldaat I James geraakt en gedood door een kort
salvo van een mitrailleur. Deze buitengewone heldendaad van Soldaat I James gaf de positie van de
vijandelijke troepen prijs aan zijn peloton. Deze cruciale informatie stelde het peloton in staat een
manoeuvre in de flank uit te voeren. Geïnspireerd door de zelfopoffering van Soldaat I James kon het
peloton de aanval doorzetten en de opdracht met succes beëindigen zonder al te veel slachtoffers.
Soldaat I James heeft absoluut bijgedragen aan het succes van zijn bataljon in de zeer belangrijke operatie
om een bruggenhoofd te slaan en uit te breiden over de Weser. Zijn onbevreesde, zelfstandige acties, welke
absoluut niet tot zijn gewone taak behoorden, illustreren de goede traditie van de Amerikaanse gevechts
soldaat en strekken tot eer van Soldaat I James en het leger van de Verenigde Staten.

