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Romagne Nu 

 

 

 
Saint-Michelkerk Romagne, 2022 

 

 

 
Museum Romagne 14-18, 2021  
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Duitse begraafplaats Romagne, 2021 

 

 

 
Kapel Duitse begraafplaats Romagne, 2014 
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Villa Nantrisé, in WO1 het onderkomen van de Duitse Kroonprins Wilhelm in Romagne, 2022 

 

 

 
Duitse Commandopost in het Bois de Romagne, 2021  

WORLDWAR1.NL



 

 

8 

 

  
Le Vieux Lavoir, de oude wasplaats van Romagne, 2022 

 

 

 

 
Mariabeeld aan de Rue du Général Pershing, 2022  
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Kapel Amerikaanse begraafplaats Meuse-Argonne, 2022 

 

 

 
Ingang Kapel   
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Vijver en beheerdershuis Amerikaanse begraafplaats 

 

 
Vijver Amerikaanse begraafplaats met op de achtergrond de ingang  
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Speech secretary of the ABMC, William Matz, Memorial Day 2018 

 

 
Memorial Day 2018  
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Memorial Day 2017 

 

 
Memorial Day 2016  
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Memorial Day 2015 

 

 
Graf onbekende soldaat  
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Memorial Day 

 

 
Amerikaanse begraafplaats Meuse-Argonne   
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Demografie 

 

De evolutie van het aantal inwoners van Romagne-sous-Montfaucon is bekend via de 

volkstellingen die sinds 1793 in de gemeente worden uitgevoerd. Vanaf 2006 worden de 

wettelijke bevolkingscijfers van de gemeenten jaarlijks gepubliceerd door Insee. De telling is 

nu gebaseerd op een jaarlijkse verzameling van informatie, achtereenvolgens over alle 

gemeentelijke gebieden over een periode van vijf jaar. Voor gemeenten met minder dan 

10.000 inwoners wordt om de vijf jaar een volkstelling gehouden onder de gehele bevolking, 

waarbij de wettelijke bevolking van de tussenliggende jaren wordt geschat door interpolatie 

of extrapolatie. Voor de gemeente Romagne-sous-Montfaucon werd in 2007 de eerste 

volledige telling in het kader van het nieuwe systeem uitgevoerd. 

 

In 2019 telde Romagne-sous-Montfaucon 185 inwoners, een daling van 3,14% in vergelijking 

met 2013. Het departement Meuse kende in dezelfde periode een daling van 4,17%. 
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Burgemeesters sinds 1995 
 

 

Van Tot Naam Opmerking 

vóór 1995 maart 2008 Gilbert Delandre   

maart 2008 juni 2017 Nicolas Raffa overleden op 5 juni 2017 

2017 lopend Daniel Bertholet herkozen voor de termijn 2020-2026 

 

 

  
Nicolas Raffa, 1960 – 2017               Daniel Bertholet, 1964 

 

 

Personen verbonden aan Romagne 
 

• Charles-Albert Keller (1874-1940), geboren in Romagne-sous-Montfaucon, was een 

grote Franse industrieel die een echt industrieel imperium uitbouwde in de Alpenvallei 

van de Isère, in Livet-et-Gavet. 

• Jean-Louis Lacorde (1781-1841), geboren en gestorven in Romagne-sous-Montfaucon, 

was een luitenant voltigeur in het Napoleontische leger, auteur van zijn memoires over 

zijn tien jaar dienst; teruggetrokken uit dienst, werd hij leraar en vervolgens 

waarnemend burgemeester van Romagne-sous-Montfaucon (1826).  
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De drie van Romagne 
 

 

Op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne bevinden zich onder de 14.246 slachtoffers ook 

drie baby’s zonder geboorte- of sterfdatum: 

 

- Charles A. Perrot   Plot  F     Row 1     Grave 16 

- Mary Tucci    Plot  F     Row 1     Grave 29 

- Joseph Pemberton Glandon Jr. Plot  F     Row 1     Grave 31 

 

 
Charles & Mary 

 

Wie waren Charles en Mary? Waarom liggen ze hier begraven? Waren het kinderen van 

Amerikaanse soldaten, of van Amerikanen die tot 1932 aan de begraafplaats hebben gewerkt? 

Zijn de baby’s gestorven door bombardementen, of zijn ze overleden aan de Spaanse griep? 

Allemaal vragen waarop we waarschijnlijk nooit antwoord zullen krijgen want in de 

Amerikaanse en Franse archieven is niets terug te vinden over het lot van Charles en Mary. 

Ook de Amerikaanse beheerder van de begraafplaats tast volledig in het duister over het lot 

van de baby’s, hij heeft de bezoekers dan ook niets anders te bieden dan speculaties. 

Het verhaal van Charles en Mary zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven, evenals het 

onbeschrijfelijk leed van de ouders die Charles en Mary hier op deze begraafplaats hebben 

moeten achterlaten. Opdat wij niet vergeten. 
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Joseph Pemberton Glandon Jr. 

 

Joseph was de zoon van Captain Joseph Pemberton Glandon (1889-1951) en Mw. Grace Lotta 

Pappenhagen Glandon (1887-1974). Hij werd geboren op 14 oktober 1921 in een Amerikaans 

ziekenhuis in Koblenz, Duitsland, en stierf bijna 5 maanden later op 13 maart 1922. 

 

Captain Glandon, van geboorte Mexicaan, was de zoon van Joseph Alva Glandon (1847-1923) 

en Mary Ann Gibbs Glandon (1863-1959). De Captain en zijn vrouw hadden nog twee 

kinderen, dochter Mary Frances Glandon Barron (1917-1978) en zoon Charles Joseph 

Glandon (1924-1980). 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Captain Glandon     Mw. Grace Glandon  
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Solomon (Salman) Lerma aka Lerman 

 

 

Op de Amerikaanse nationale begraafplaats in Romagne ligt het lichaam van Solomon 

(Salman) Lerma, een Mexicaanse jongen en inwoner van de staat Zacatecas. Solomon was een 

held die zijn leven riskeerde om dat van een Amerikaanse vriend te redden, en die in februari 

1918 stierf in een ziekenhuis in Gondrecourt-le-Chateau, Frankrijk, nadat hij tweemaal 

gewond en vergast was. Hij was 15 jaar oud op het moment van zijn overlijden. 

 

Op de onderstaande foto’s is met grote zekerheid Solomon te zien. De foto’s komen uit de 

Robert Runyon Photograph Collection, The Dolph Briscoe Center for American History, 

The University of Texas at Austin. 

 

   
Ingekleurd            Origineel 

 

Op 27 maart 1915 was Solomon één van de jongenssoldaten van Poncho Villa, die dienst 

deden in generaal Pedro Lopez’s cavalerie. Ze vielen de grondwerken aan in Matamoros, 

Mexico, die voor het grootste deel werden verdedigd door machinegeweren in de handen van 

buitenlandse schutters. Duitse, Engelse en Italiaanse verdedigers van buitenlands belang, 

onder de vlag van Carrancista, tegen de Villista's. Generaal Lopez (destijds zelf ongeveer 19) 

viel de grondwerken aan met zijn Boy Calvary, de aanval werd afgeslagen. De schutters waren 

genadig, ze mikten op de paarden waardoor de Boy Soldiers alleen in het onderlichaam en de 

benen werden verwond. De jonge Solomon, ernstig gewond, werd tussen de doden en 

gewonden gevonden en over de Rio Grande-rivier naar Brownsville, Texas gebracht, waar de 

lokale bevolking de gewonden van de rivier naar twee geïmproviseerde ziekenhuizen bracht.  
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Een aantal naar het Bestiero-gebouw en de overige naar het Washington Theater. De kleine 

Solomon werd behandeld door Dr. Renfro van het Rode Kruis. De 12-jarige Solomon werd 

verzorgd en vervolgens ontslagen om naar het bosgebied ten oosten van San Benito te 

dwalen, waar hij werk vond als geitenhoeder op een kleine geit "ranchito". 

 

In de zomer van 1915 maakte Solomon kennis met Sam Robertson die op dat moment een 

"autoweg" aan het bouwen was van San Benito naar de Laguna Madre (die Cameron County, 

Texas scheidt van Padre Island en de Golf van Mexico). Meneer Sammy en de kleine Solomon 

werden goede vrienden. Sam kreeg liefde en affectie van de kleine Mexicaanse soldaat. 

 

Op een middag, terwijl hij met zijn oude Ford T-model door de Brush County reed, vielen vijf 

bandieten Sam Robertson aan. Hij zocht zijn toevlucht in een bosje ebbenhouten struiken en 

hield zijn aanvallers op afstand met zijn pistool en geweervuur. De kleine Solomon, die geiten 

hoedde, hoorde het geweervuur en kroop door de jungle om het te onderzoeken. Hij zag de 

'vieja' van zijn vriend, Sam's oude Ford, en nam de situatie in één oogopslag in zich op, zich 

realiserend dat meneer Sammy's grootste behoefte water en kogels zou zijn. De kleine 

Solomon kroop uit het struikgewas, ging naar de "jacal" (Mexicaanse hut) van zijn werkgever, 

haalde een veldfles met water en veertig tot vijftig patronen, en gleed als een slang door de 

jungle terug naar zijn vriend. Met genoeg water en patronen konden ze het volhouden tot het 

donker werd. 

 

Meneer Sammy was op weg van San Benito naar Buena Vista Ranch in de buurt van de Laguna 

Madre en nadat Sam te laat was en niets van zich liet horen volgde een onderzoek. Op de 

telefoonlijn tussen de baai en de stad vond Sam een telefoon in het Buena Vista Ranch-huis en 

al snel begonnen Harold Jeffords (Jefferds?), de voorman van de ranch, en de Amerikaanse 

afgevaardigde Mars en zes Cowboys een zoektocht langs de pad. Omstreeks dezelfde tijd 

vertrok Captain Lincoln Kilbourne, Company E, 26e Infanterie, per auto vanuit San Benito met 

een klein detachement soldaten en drie of vier burgergidsen. Beiden werden gered. 

 

Bezorgd om het welzijn van de kleine Solomon en uit angst voor vergelding van zijn oude 

aartsvijand, Villanista General de la Rosa en zijn bandieten, adopteerde Sam en zijn vrouw 

Adele de kleine Solomon Lerma en verhuisden de jongen naar de stad. 

 

  

WORLDWAR1.NL



 

 

21 

De soldaten van Company E waren zo blij met de kwaliteiten van de kleine Solomon, als 

soldaat en voor zijn vindingrijkheid, dat ze hem als hun mascotte adopteerden. De kleine 

Solomon maakte zich nuttig in het kamp. Hij bleef bij de Company E, van de 26e, het beroemde 

regiment van kolonel Bullard, totdat ze in 1917 met de Eerste Divisie naar Frankrijk gingen. 

Solomon was toen 15 jaar oud. 

 

Solomon volgde de compagnie naar New Jersey. Mess Sergeant Joe Hoefley (Hoeflin?), 

aangemoedigd door enkele officieren van de Compagnie en door Solomon, spijkerde de kleine 

Solomon Lerma in een kist en droeg hem op voor transport toen de 26e Infanterie aan boord 

ging bij Hoboken, New Jersey. Toen het transport in Frankrijk arriveerde werd hij opnieuw in 

een krat gespijkerd en voor transport gesmokkeld. 

 

Solomon Lerma bleef bij Company E totdat ze de loopgraven in de buurt van de Toul Sector 

ingingen. Vanaf de locatie van de Company mess in de loopgraven droeg de kleine Solomon 

hete Ierse stoofpot en koffie naar zijn dierbare Amerikaanse vrienden. Op één van zijn tochten 

door de loopgraven raakte Solomon gewond. Hij liep een longontsteking op terwijl hij in het 

ziekenhuis lag. 

 

Quotes uit de Oklahoman Newspaper van 23 december 1923.  

"Geen enkel Amerikaans regiment zag harder vechten dan de 26e Infanterie. Het was één van 

de eerste Amerikaanse regimenten die de loopgraven betrad, haar geschiedschrijving staat 

vol met individuele en georganiseerde heldendaden die nooit zijn geëvenaard. In alle 

gevechten waarin het regiment betrokken was won Solomon Lerma het respect en de 

vriendschap van zijn oudere kameraden. Hij was de speciale beschermeling van kapitein 

Kilbourn van Company E, die sinds de oorlog is gepromoveerd tot kolonel, en voorheen 

inspectie-officier van het Achtste Korps met het hoofdkantoor in San Antonio." 

 

"Tweemaal tijdens het gevecht waarbij E Company betrokken was raakte Solomon Lerma 

gewond, later werd hij zwaar vergast. Na zijn herstel plaatste kapitein Kilbourn, die ook 

gewond was, de jongen onder het gezag van het hoofd van de Mess van de compagnie, 

Sergeant Joe Hoefley , nu gevangenbewaarder in de gevangenis van Cameron County. De 

jongen is nooit volledig hersteld van de gevolgen van de vergassing en kreeg een 

longontsteking en stierf in een ziekenhuis in de sector Arrencourt. 

 

Kolonel Robertson was op dat moment bezig met het aanleggen van een spoorlijn in die sector 

en vernam van de dood van zijn oude "compadre", hij bereidde de grafsteen voor dat zijn 

eerste graf markeerde."  
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Solomon's originele grafsteen 

 

 

HERE LIES SOLOMON LERMA 

MASCOT E Co. 26th U.S. INF. 

15 YEARS OLD AT THE TIME DEATH ABOUT FEB., 1918. 

A NATIVE OF THE STATE OF ZACATECAS, MEXICO, BUT A CITIZEN OF SAN BENITO, TEXAS. 

HE WAS ADOPTED BY E CO. 26TH U.S. INF. AFTER THE FIGHT NEAR RANCH ANAQUITAS, 

TEXAS, SEPT. 1915. 

THIS SLAB ERECTED BY HIS OLD COMPADRE LT. COL. SAM ROBERTSON, C OF E US ARMY 

WHO OWES HIS LIFE TO THIS BOY. 

NO GAMER PERSON EVER LIVED. 

ADIOS MUCHACHO MIO  
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Deze jonge Mexicaanse held ligt nu als burger begraven naast zijn Amerikaanse kameraden op 

de begraafplaats in Romagne. Zo ver van zijn huis, maar thuis bij zijn vrienden die hij langs de 

weg van zijn korte leven heeft verworven. 

 

 
Salman, Plot F  Row 1  Grave 34  

 

"No gamer person ever lived", was de opmerking van 

kolonel Robertson. "Salomon bewees dat toen hij naar 

mijn auto kroop om cartridges te pakken toen ik de 

bandieten afhield, en hij bewees het keer op keer in 

Frankrijk. Er was geen lid van de oude E-compagnie die 

geen traan vergoot toen hij hoorde dat Solomon Lerma 

was heengegaan. Ik ben zeker blij te horen dat het 

lichaam van de kleine Mexicaanse held is begraven op de 

Amerikaanse nationale begraafplaats in Frankrijk, en ik 

betwijfel of er iemand op de begraafplaats ligt die loyaler 

was aan de Stars and Stripes, of die loyaler was aan zijn 

vrienden dan Solomon Lerma." 
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Meneer Sammy keerde na de Eerste Wereldoorlog als kolonel Sam Robertson terug naar de 

Rio Grande Valley, Zuid-Texas. Kolonel Sam rouwde om het verlies van zijn geadopteerde 

zoon. Zijn vrouw Adele stierf kort daarna. Enkele jaren later vroeg hij een paspoort aan om 

naar Frankrijk en Duitsland te gaan. De redenen die werden opgegeven waren een bezoek aan 

het graf van zijn zoon in Frankrijk en een bezoek aan de familie van zijn overleden vrouw in 

Duitsland. Adele had op haar sterfbed haar geliefde Sam gevraagd om naar Duitsland te gaan 

en te kijken of een van haar nichtjes een geschikte "vervanger" zou zijn. Dat waren ze niet. 

Kolonel Sam ontmoette zijn tweede vrouw, Maria, tijdens de reis. 

 

 

 
Brownsville Herald, 1923 
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Kolonel Samuel Arthur Robertson, geboren op 10 juli 1867 in Grand River Township, Carroll, 

Missouri, overleed op 22 augustus 1938 in Brownsville, Cameron, Texas. Meneer Sammy ligt 

begraven op Mission Burial Park South, San Antonio, Bexar County, Texas.  

 

  
        Kolonel Sam Robertson                Section 6, Bethany Garden 

 

 
Sculptuur Kolonel Sam Robertson, 

San Benito Cultural Heritage Museum, San Benito, Texas  
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Camille Rattier 

 

Camille Rattier was een Franse arbeider van het 185e Arbeidsbataljon die werkte op de 

Amerikaanse begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon. Hij stierf op 20 maart 1919. 

 

 

 
Plot  F     Row 1    Grave 28 

 

 

 

Dell Berne Arrell 

 

Dell Berne Arrell (39) was de laatste begrafenis op de Amerikaanse begraafplaats in 

Romagne-sous-Montfaucon. Hij stierf pas op 15 februari 1923. Arrell was een ambtenaar van 

de burgerlijke gravenregistratie. Hij ligt tussen degenen die hij heeft geregistreerd. 

 

 

     
Plot  B     Row 43    Grave 32  
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Coleman en Salter Clark 

 

 

De American Field Service (AFS) bood een plaats aan Amerikanen die de Franse zaak wilden 

dienen om te werken. 2000 vrijwilligers werden ambulancechauffeurs aan het Franse front in 

Frankrijk en in de Balkan aan het Saloniki-front. Velen sloten zich bij de Amerikaanse 

strijdkrachten aan toen de VS in 1917 uiteindelijk de oorlog inging. 

 

Coleman Tileston Clark trad ook toe tot de AFS in 1916. Hij staat vermeld als lid van de Yale 

Class of 1918. Hij bracht negen maanden door op de Balkan, voordat hij terugkeerde naar 

Frankrijk om aspirant, officier in opleiding, te worden bij het Franse leger. Coleman diende bij 

de Franse artillerie toen hij op 28 mei 1918 dodelijk gewond raakte en de volgende dag stierf. 

Oorspronkelijk werd hij begraven in de buurt van Soissons, maar zijn stoffelijk overschot 

werd later verplaatst naar de Amerikaanse begraafplaats Meuse-Argonne in Romagne om 

naast zijn broer PFC Salter Storrs Clark, Jr. te liggen. Salter, lid van het 311th Regiment, 78th 

Division, stierf op 20 september 1918 op Bellejoyeuse Farm in de buurt van Grandpré. 

Brieven van de twee mannen werden later verzameld in een boek "Soldiers Letters". 

Coleman ontving het Croix de Guerre met zilveren en bronzen sterren, het citaat luidt: 

"bewijs van voorbeeldige toewijding, waardige moed" 

 

De twee broers New Jersey liggen in vrede naast elkaar op de Amerikaanse begraafplaats 

Meuse-Argonne. Salter en Coleman Clark zijn één van de 21 broers die daar begraven liggen. 

Ze zijn echter uniek omdat ze in de strijdkrachten van verschillende naties hebben gediend. 

 

- Coleman Tileston Clark  Plot  G     Row 1     Grave 6 

- Salter Storrs Clark, Jr.  Plot  G     Row 1     Grave 7 
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Salter Storrs Clark Jr. 

 

  
 

 

Coleman Tileston Clark 
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Vier bijzondere kruizen 
 

14.246 kruizen op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne, vier zijn bijzonder of vallen op 

omdat ze tekst op de achterzijde hebben staan. De tekst is er op verzoek van de nabestaanden 

en de familie op gegraveerd. 

 

- Corpl. Charles Stratton Weaver Plot  A     Row 37     Grave 38 

"Greater Love Hath No ManThan This. That He Lay Down His Live For His Friends" 

 

- 2 Lt. Stephen Whitney Dickey Plot  E     Row 11     Grave 32 

"Beloved son of Charles Denson Dickey and Louise Whitney Dickey" 

 

- 1 Lt. Charles DeRham Jr.  Plot  F     Row 2        Grave 24 

"Blessed are the pure in heart. For they shall see GOD" 

 

- Pvt. Albert Turnbull   Plot  C     Row 21     Grave 35 

"Lie here dear son and take thy rest. God called you home. He thought it best" 

 

 

Corpl. Charles Stratton Weaver 
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Corpl. Charles Stratton Weaver 

 

Korporaal Weaver diende bij de 125e Infanterie van de 32e Divisie. Hij raakte op 11 oktober 

1918 zwaar gewond door granaatscherven bij Gesnes en stierf de volgende dag op 19 jarige 

leeftijd in het 127e Field Hospital. 
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2 Lt. Stephen Whitney Dickey 
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2 Lt. Stephen Whitney Dickey 

 

Tweede luitenant Stephen Whitney Dickey (21) was de zoon van een rijke bankier uit 

Manhattan en studeerde af aan de St. Paul's Preparatory School. Hij nam dienst in het leger en 

was lid van het 110e Infanterieregiment, 28e Divisie. Hij was geliefd en gerespecteerd door 

zijn mannen. Hij werd neergeschoten en gedood op 27 september 1918,  
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1 Lt. Charles De Rham Jr. 
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1 Lt. Charles De Rham Jr. 

 

Charles De Rham ontving postuum het Distinguished Service Cross, het citaat luidt: 

 

De president van de Verenigde Staten van Amerika, geautoriseerd door de Akte van het 

Congres van 9 juli 1918, is er trots op het Distinguished Service Cross (postuum) uit te reiken 

aan First Lieutenant (Infantry) Charles De Rham, Jr., United States Army, voor buitengewone 

heldenmoed in actie tijdens het dienen bij Company C, 305th Infantry Regiment, 77th 

Division, AEF, nabij Bazoches, Frankrijk, 3 september 1918, en in het Maas-Argonne-offensief, 

27 september 1918. Op 3 september leidde luitenant De Rham de eerste patrouille van zijn 

brigade over de rivier de Vesle, blootgesteld aan zwaar vijandelijk mitrailleurvuur. Op 27 

september leidde hij vijf aanvallen op vijandelijke mitrailleurstellingen. Hij werd gedood 

tijdens het uitvoeren van de vijfde aanval. 
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Pvt. Albert Turnbull 

 

      
 

 
 

Albert Turnbull, zoon van Delbert Turnbull en Ida May (Conner) Turnbull, werd geboren op 

15 februari 1892 in Achille, Bryan County, Okla. Op zijn Draft Registration Card stond een 

vrouw en één kind vermeld. Hij stierf op 26 jarige leeftijd op 27 oktober 1918 in Aincreville.   
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Ambulancechauffeur Robert Pierce Hall 
 

 

Robert Pierce Hall, geboren op 20 juli 1895 in Minneapolis, 

Minnesota was de zoon van Samuel H. Hall en Mae Pierce Hall. 

Robert studeerde af aan de Universiteit van Minnesota. Hij kwam 

naar Frankrijk om als ambulancechauffeur te werken bij het 

Norton-Harjes Ambulance Corps, een ambulancedienst die door 

Amerikanen werd bediend, vergelijkbaar met de American Field 

Service. Een artilleriegranaat doodde Robert op 12 september 

1917 toen hij zijn ambulance bestuurde bij de frontlinie in 

Brocourt. Hij werd begraven bij een Frans militair hospitaal in 

Brocourt en werd na de oorlog naar de Amerikaanse 

begraafplaats in Romagne overgebracht. Op zijn kruis op de 

Amerikaanse begraafplaats in Romagne staat 13 september 

1917 als overlijdensdatum vermeld. Hij wordt herdacht op 

Lakewood Cemetery in Minneapolis en er is een cenotaaf langs 

Victory Memorial Drive in Minneapolis. 

 

 

Robert Pierce Hall ontving het Franse Croix de Guerre, het citaat luidt: 

 

"Robert Pierce Hall, Amerikaanse ambulancechauffeur van Hospital Service Unit 62. MIe 

2969: Zeer dapper en toegewijd, gedood 12 september 1917." 

 

 

 
Plot G   Row 13   Grave 28  
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De vier Verpleegsters 
 

 

Onder de slachtoffers op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne bevinden zich ook vier 

verpleegsters, drie overleden er aan de Spaanse griep en één aan een galblaasontsteking. 

 

- Caroline H. Christman (griep)   Plot  F     Row 15   Grave 1 

- Annie Dade Reveley (griep)    Plot  F     Row 1     Grave 20 

- Charlotte Agnes Cox (griep)   Plot  F     Row 1     Grave 25 

- Dorothy Beth Millman (galblaasontsteking) Plot  F     Row 1     Grave 22 

 

 
Caroline H. Christman 

 

Caroline H. Christman, 39 jaar oud, had voor de oorlog twee jaar in Shanghai doorgebracht als 

verpleegster. Ze voltooide ook haar afstudeerwerk aan de Harvard Medical School voordat ze 

bij het verpleegkundige korps kwam. Caroline stierf aan een longontsteking en de griep in 

Evacuation Hospital # 6 op 6 oktober 1918, vier maanden na haar aankomst in Frankrijk. 
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Annie Dade Reveley 

 

Annie Dade Reveley , 38 jaar oud, werkte als verpleegster bij het Evacuation Hospital #4 tot 

haar dood op 18 oktober 1918, ze overleed eveneens aan een longontsteking en de griep. 
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Charlotte Cox 

 

Charlotte Cox , 42 jaar oud, kwam naar Frankrijk als onderdeel van het Base Hospital #42-

team van de Universiteit van Maryland. Ze kwam in actieve dienst op 13 maart 1918. Een 

maand later waren er slechts 403 verpleegsters in het hele Army Nursing Corps. Tegen het 

einde van de oorlog, acht maanden later, waren dat er 21.480. Meer dan tweehonderd zouden 

sterven in actieve dienst. De griep eiste haar 28 september 1918. Na de oorlog werd haar 

stoffelijk overschot overgebracht van het kerkhof van het basishospitaal, dat gesloten werd, 

naar de Amerikaanse begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon. 
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Dorothy Beth Millman 

 

Verpleegster Dorothy Beth Millman arriveerde 26 december 1917 in Le Havre, Frankrijk. Een 

maand voor de wapenstilstand werd Dorothy, 24 jaar oud, ziek en stierf op 10 oktober 1918 

aan een galblaasontsteking in Base Hospital #31. De doodsoorzaak zoals vermeld op het GRS-

formulier 13 van het Nationaal Archief was cholecystitis (galblaasontsteking), chronische en 

acute verwijding van de maag. Ze werd de volgende dag met militaire eer begraven in tijdelijk 

Graf # 99, Plot D, American Cemetery, Contrexeville, Vogezen. Haar moeder Clara werd een 

paar dagen later via een telegram op de hoogte gebracht van haar dood, ze koos er voor om 

haar dochter Dorothy begraven te laten bij degenen wie ze diende en met wie ze diende. Op 

13 december 1921 werd Dorothy herbegraven op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne. 
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Marion G. Crandell 
 

 

Marion G. Crandell was de eerste Amerikaanse vrouw die stierf in de Eerste Wereldoorlog in 

actieve dienst. Oorspronkelijk werd ze begraven in Sainte-Menehould, maar haar stoffelijk 

overschot werd na de oorlog overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats in Romagne. 

Op haar haar grafsteen in Romagne staan twee fouten, haar achternaam staat gespeld als 

"Crandall" en haar sterfdatum 26 maart, wellicht wordt dit later nog gecorrigeerd. 

 

- Marion G. Crandell (Crandall)  Plot  F     Row 1     Grave 24 

 

Marion werd geboren op 25 april 1872 in Cedar Rapids, Iowa. Ze was de dochter van George 

T. Crandell (1840-1914) en Anjeannette Adaline T. Crandell (1846-1899). In 1889 

afgestudeerd aan de Omaha High School, nu Central High School, reisde Marion naar 

Frankrijk, waar ze studeerde aan de Sorbornne University in Parijs en een graad in het Frans 

behaalde. Daarna woonde ze korte tijd bij haar broer in Californië voordat ze in 1916 

terugkeerde naar Iowa om Frans te doceren aan de St. Katherine's School in Davenport. 

 

Na de oorlogsverklaring van de VS aan Duitsland was er een groot tekort aan vrijwilligers. 

Marion reageerde, nam ontslag uit haar leraarschap bij St. Katherine's en werd lid van de 

United States Christian Commission van de YMCA, een organisatie die voorraden, medische 

diensten en religieuze lectuur leverde aan troepen. Het combineerde religieuze steun met 

sociale diensten en recreatieve activiteiten. Na enkele weken training vertrok Marion in 

februari 1918 naar Frankrijk om de geallieerde soldaten Frans te leren.  

 

Marion arriveerde op 15 februari 1918 in Frankrijk. Als vrijwilliger ter ondersteuning van de 

troepen van zowel de Verenigde Staten als Frankrijk, diende Marion in een YMCA-kantine in 

Sainte-Menehould, een kantine in de buurt van de Franse frontlinies. De kantine stond bekend 

als Le Foyer du Soldat ("soldatenhaard"), een plek waar de soldaten konden rusten en weer 

op krachten konden komen. 

 

Op 27 maart 1918 trof een Duitse artilleriegranaat de 

kantine waar Marion diende, ze stierf korte tijd later aan 

haar verwondingen aan haar arm en nek. Als gevolg hiervan 

werd ze de eerste Amerikaanse vrouw die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog in actieve dienst werd gedood.  

Ze ontving volledige eer van het Franse leger en samen met 

Amerikaanse soldaten die aan het westfront zijn gesneuveld 

rust ze op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne-sous-

Montfaucon. Marion overleed in 1918 op 45-jarige leeftijd. 
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Marion 1872 – 1918  
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Dit monument werd in 1979 geplaatst bij het huis van Annie Wittenmyer (2800 Eastern Ave.) 

in Davenport ter ere van Marion Crandell, die hier les gaf op de St. Katherine's meisjesschool. 
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Edward Leslie "Harvard Eddie" Grant 
 

 

Edward Leslie Grant werd geboren op 21 mei 1883 in Franklin, Massachusetts. Na het 

voltooien van de middelbare school in 1901, ging Edward een jaar naar de Dean Academy (nu 

Dean College ) in Franklin, voordat hij zich inschreef aan de Harvard University (waardoor hij 

de bijnaam "Harvard Eddie" kreeg). Op Harvard was Edward lid van de eerstejaars basketbal- 

en honkbalteams. Hij studeerde af aan de Harvard Universiteit met een bachelorsdiploma in 

1905 en een diploma in rechten in 1909. Vanaf 1905 speelde Edward voor diverse 

professionele honkbalteams, waaronder de Cincinnati Reds en de New York Giants. Hij trok 

zich na het seizoen van 1915 terug. Na zijn pensionering van honkbal opende Edward, 32 jaar 

oud, in 1916 een advocatenpraktijk in Boston. 

 

Edward was een van de eerste mannen die dienst nam toen de Verenigde Staten de Eerste 

Wereldoorlog ingingen, hij diende als kapitein in de 77th Infantry Division. Tijdens de felle 

slag van het Maas-Argonne-offensief werden alle hogere officieren van Grant gedood of 

gewond. Edward nam het bevel over de troepen op een vierdaagse zoektocht naar de "Lost 

Battalion". Tijdens de zoektocht kwam Edward op 5 oktober 1918 om het leven door een 

exploderende granaat. Hij werd begraven op de Amerikaanse begraafplaats in Romagne. 

 

- Edward Leslie Grant   Plot  A     Row 2     Grave 24 
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Romagne Toen en Nu 

 

 

 
Hotel Café Français 

 

 

 
Hotel Café Français, 2022  
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Hotel Café Français 

 

 

 

 
Hotel Café Français  
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Hotel Café Français. Memorial Day 1930 

 

 

 

 
Hotel Café Français  
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Hotel Café Simon 

 

 
Hotel Café Simon, 2022  
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Le Café Parisien 

 

 

 
Le Café Parisien, 2022  
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Romagne, Le Monument aux Morts 

 

 

 

 
Romagne, Le Monument aux Morts, 2018  
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Rue de la Poste, nu Rue du Moulin 

 

 

 

 
Rue du Moulin, voorheen Rue de la Poste, 2022  
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Rue du Moulin 

 

 

 

 
Rue du Moulin, 2022  
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Croix de Guerre 

 

 

Het Oorlogskruis (Frans: Croix de Guerre) is een 

Franse onderscheiding voor moed die op 8 april 1915, 

in het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog, voor 

het eerst werd ingesteld. Deze onderscheiding wordt 

ook aan eenheden van het leger, de vloot en de 

luchtmacht en aan de in een dagorder individueel 

vermelde militairen uitgereikt. In 1921 en in de 

Tweede Wereldoorlog werden er nieuwe Franse 

Oorlogskruisen gesticht. De onderscheiding is zo 

beroemd dat men de naam meestal onvertaald laat. 

 

Andere landen hebben het Franse voorbeeld gevolgd, zo heeft het Koninkrijk België een 

"Oorlogskruis" dat in het drietalige land ook "Croix de Guerre" en "Kriegskreuz" heet. Ook 

Luxemburg stelde tweemaal een Oorlogskruis in. 

 

Op het lint worden sterren en palmen bevestigd om aan te duidden wie de eervolle 

vermelding heeft opgesteld. 

 

• De bronzen ster laat zien dat men door de bevelhebber van zijn 

regiment is vermeld. 

• De zilveren ster laat zien dat men door de bevelhebber van zijn 

divisie is vermeld. 

• De verguld zilveren ster laat zien dat men door de bevelhebber 

van zijn legerkorps is vermeld. 

• De bronzen palm laat zien dat men door de bevelhebber van het 

leger is vermeld. 

• Vijf bronzen palmen worden maar alleen op het Oorlogskruis 

1919 - 1945, vervangen door een zilveren palm. 

 

Vergulde palmen stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Uit deze regel blijkt dat alleen de 

hoogste officieren een eervolle vermelding konden laten opnemen in de Staatscourant. Zij 

moeten ook daadwerkelijk het bevel over een legermacht voeren. 

 

De onderscheiding wordt niet postuum verleend, mocht een gedecoreerde militair sneuvelen 

of sterven voordat het kruis uitgereikt kon worden dan krijgen zijn oudste zoon of dochter, 

zijn weduwe, vader, moeder, oudste broer of zus, in die precieze volgorde, het kruis uitgereikt. 

 

Wanneer men zich nog voor de uitreiking oneervol gedragen heeft, wordt het kruis niet 

uitgereikt. Wie zijn Franse nationaliteit verliest of een zware dan wel onterende straf 

waaronder degradatie krijgt opgelegd, verliest zijn kruis.  
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Silver Star Citation (Citation Star) 
 

De Silver Star is de op twee na hoogste Amerikaanse 

onderscheiding voor heldhaftigheid; het staat achter het 

Distinguished Service Cross en de Medal of Honor. De 

Silver Star wordt toegekend voor dapperheid of moed. 

Oorspronkelijk bekend als de Silver Star Citation of 

Citation Star, werd het opgericht als gevolg van een wet 

van het congres op 9 juli 1918 (gewijzigd bij wet van 25 

juli 1963). Indien geautoriseerd voor een Citation Star, 

werd een kleine zilveren ster met een diameter van 3/16 

inch aan het lint van de servicemedaille bevestigd voor de 

campagne voor service waarin de citaten werden 

gegeven. De Citation Star werd op 19 juli 1932 door de minister van Oorlog vervangen door 

de Silver Star-medaille. De Silver Star wordt toegekend aan een persoon die, terwijl hij in 

welke hoedanigheid dan ook bij het Amerikaanse leger dient, wordt geciteerd wegens 

dapperheid in actie tegen een vijand van de Verenigde Staten tijdens militaire operaties 

waarbij sprake is van een conflict met een vijandige buitenlandse strijdmacht, of tijdens het 

dienen met bevriende buitenlandse troepen in een gewapend conflict tegen een vijandige 

strijdmacht waarin de Verenigde Staten geen oorlogvoerende partij is. De vereiste moed, 

hoewel in mindere mate dan vereist voor het Distinguished Service Cross, moet niettemin met 

duidelijke onderscheiding zijn uitgevoerd. 

 

Het dragen van Amerikaanse onderscheidingen die niet door de President, het Congres of een 

Legercommandant zijn uitgereikt is een strafbaar feit in de Verenigde Staten en er staan 

celstraffen van één jaar op zowel productie en verkoop. Poging tot verkoop en het dragen van 

een 'valse' medaille is strafbaar. Het lintje van de Silver Star is blauw aan de randen met een 

dunne witte streep ertussen en een witte streep met in het midden een rode verticale streep, 

de medaille zelf is van goud, met een kleinere ster in het midden omringd door twee 

graanhalmen. 

 

Bekende dragers van de Silver Star: 

 

• Richard Bong, piloot en Medal of Honor ontvanger 

• Wesley Clark, generaal en Supreme Allied Commander van de NAVO 

• Jimmy Doolittle, luchtvaartpionier en generaal. Medal of Honor ontvanger 

• David Hackworth, kolonel en recordhouder van de Silver Star. Koreaanse Oorlog: 3x, 

Vietnamoorlog: 7x 

• John Kerry, senator en presidentskandidaat 

• George Marshall, vijf-sterren-generaal en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede 

• Oliver North, Iran-Contra-affaire 

• Norman Schwarzkopf, viersterrengeneraal en commandant van de geallieerde 

strijdkrachten tijdens de Golfoorlog (1990-1991) 

• Nico Tack, Nederlands generaal-majoor en Koreaganger 

• Chuck Yeager, testpiloot en de eerste die door de geluidsbarrière vloog  
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 John Irl Croshaw 
  

Rank:  Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Headquarters Troop, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  22 august 1891, Missouri 

Hometown: Grand Rapids, Michigan 

Death:  30 May 1944 

Interred:  Oakhill Cemetery, Grand Rapids, Michigan 

Awarded: Silver Star 

Croix de Guerre with silver star 

Date of Action: 29 September – 20 October 1918 

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

 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt: 

 

Op aanwijzing van de president wordt sergeant J. Irl Croshaw (ASN: 

219983), United States Army, geciteerd door de Bevelvoerend generaal, 

American Expeditionary Forces, voor dapperheid in actie en een zilveren 

ster kan worden geplaatst op het lint van de overwinningsmedailles die hem 

zijn toegekend. Sergeant Croshaw onderscheidde zich door dapperheid in 

actie terwijl hij diende bij de G-2 Enlisted Section, 32d Division, American 

Expeditionary Forces, in actie nabij Romagne, Frankrijk, van 29 september 

tot 20 oktober 1918, terwijl hij dienst had als Divisional Observer. 

 

 

Het citaat voor de toekenning van het Croix de Guerre luidt: 

 

Voortdurend blootgesteld aan het vuur van machinegeweren en artillerie 

bleef hij op zijn observatiepost en verkreeg belangrijke informatie over de 

vijand. Zijn uitstekende oordeel, zijn moed en zijn vasthoudendheid waren 

een groot voorbeeld voor zijn mannen. Onder zijn leiding werd de 

observatiepost tot op 200 meter van de vijand opgeschoven om beter te 

kunnen observeren. 

 

Algemene orders: Order No. 14.522 "D", 16 maart 1919, General 

Headquarters, Franse legers van het Oosten 

 

 

John trouwde in ca. 1912 met Grace E. McRobert (1886-1973) en was vader van Bonita E. 

Croshaw (1912-1976). Hij werkte in ca. 1913 als tramconducteur op de beruchte Grandville 

Avenue lijn. Deze lijn had de reputatie dat de conducteurs ’s avonds laat door schurken 

werden geslagen en beroofd. Volgens de legende werd hij op een nacht aangevallen door een 

bende van 4-7 schurken en kwam hij als overwinnaar uit de strijd. Daarmee verdiende hij een 

amateur-boks kampioenschap en in ca. 1913 had hij een korte professionele bokscarrière, 

bijgenaamd "The Fighting Conductor".  
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In Michigan werd John ingelijfd en toegewezen aan de Headquarters Company van de 126e 

Infanterie, later overgebracht naar sectie G-2, Headquarters Troop 32e Divisie. 

Hij verdiende de Silver Star Citation voor zijn acties van 29 september tot 20 oktober 1918 als 

Divisional Observer in Romagne en zijn Croix de Guerre met zilveren ster verdiende hij voor 

het behouden van zijn observatiepost onder zwaar vijandelijk vuur. Op 13 april 1919 ontving 

John zijn Croix de Guerre van Generaal Mangin te Rengsdorf, Duitsland. 

Na de oorlog ca. 1922 werkte John als verkoper in Grand Rapids, Michigan. John was op 1 

augustus 1931 één van de veteranen die gewond raakten bij een vechtpartij nadat een parade 

van het Amerikaanse legioen een groep communistische oproerkraaiers tegenkwam in Grand 

Rapids, Michigan. Een saillant detail is dat verschillende communisten in de rivier werden 

gegooid. John diende tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd twee jaar voor zijn overlijden 

in 1944 als Luitenant-kolonel toegewezen aan de Michigan Selective Service HQ. 

 

 

 
 

  

WORLDWAR1.NL



 

 

59 

 Frank F. Murphy 
  

Rank:  First Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company M, 128th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  16 December 1897, Janesville, Wisconsin 

Hometown: Janesville, Wisconsin 

Death:  26 March 1969, Janesville, Wisconsin 

Interred:  Milton Lawns Memorial Park, Janesville, Wisconsin 

Awarded: Silver Star 

Croix de Guerre 

Date of Action: 13 October 1918 

General Orders: GHQ, A.E.F., Citation Orders No. 8 (1 maart 1920) 

 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt: 

 

Op aanwijzing van de president, volgens de bepalingen van de wet van 

het Congres, goedgekeurd op 9 juli 1918 (Bul. No. 43, WD, 1918), wordt 

eerste sergeant Frank F. Murphy (ASN: 285068), United States Army, 

geciteerd door de bevelvoerende generaal, American Expeditionary 

Forces, voor dapperheid in actie en een zilveren ster kan worden 

geplaatst op het lint van de overwinningsmedailles die hem zijn 

toegekend. Eerste sergeant Murphy onderscheidde zich door 

dapperheid in actie terwijl hij diende bij Company M, 128th Infantry 

Regiment, 32d Division, American Expeditionary Forces, in actie nabij 

Romagne, Frankrijk, 13 oktober 1918, bij het op zich nemen van het 

bevel over, reorganiseren en leiden van zijn compagnie naar het doel. 

 

Frank was tweemaal Wounded In Action (WIA), waaronder vergast in Montfaucon. Hij 

ontving hiervoor tevens het Purple Heart. Trouwde Rodella (Redella) Peich (Teich) te 

Janesville en trad toe tot Janesville Fire Department op 1 augustus 1919. In 1935 volgende hij 

zijn vader Cornelius op als Chief bij de Janesville Fire Department. Op 28 februari 1951 ging 

hij als Chief met pensioen. 
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 Leonard Clark St. James 
  

Rank:  Private First Class, U.S. Army 

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

Born:  12 June 1898, Whittemore, Michigan 

Hometown: Bay City, Michigan 

Death:  15 February 1980 

Interred:  Esmond Evergreen Cemetery, Hale, Michigan 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Croix de Guerre with gilt star 

Date of Action: 9 October 1918 

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

 

 

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

 

De president van de Verenigde Staten van Amerika, gemachtigd door de 

wet van het congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen het 

Distinguished Service Cross uit te reiken aan soldaat First Class Leonard 

St. James, United States Army, voor buitengewone heldenmoed in actie 

terwijl hij diende bij Company I, 125e Infanterie Regiment, 32e Division, 

AEF, nabij Romagne, Frankrijk, 9 oktober 1918. Soldaat St. James stak 

herhaaldelijk een open gebied van 500 meter breed over onder intens 

mitrailleurvuur om berichten naar het bataljonshoofdkwartier te 

brengen. Op een van zijn reizen kwam hij een gewonde soldaat tegen, 

die hij naar de hulppost bracht, nadat hij hem eerste hulp had verleend. 
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 Walter Oscar Ludwig Peterson 
  

Rank:  First Sergeant, U.S. Army 

Unit:  Company H, 128th Infantry Regiment, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  4 December 1892, Menominee, Michigan 

Hometown: Milwaukee, Wisconsin 

Death:  13 October 1976, Detroit, Wisconsin 

Interred:  Woodlawn Cemetery, Detroit, Michigan 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Croix de Guerre with star (not sure if bronze, silver, or gilt) 

Date of Action: 5 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders No. 44 (1919) 

 

 

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

 

De president van de Verenigde Staten van Amerika, geautoriseerd 

door de wet van het congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen het 

Distinguished Service Cross te overhandigen aan First Sergeant 

Walter O.L. Peterson (ASN: 284497), United States Army, voor 

buitengewone heldhaftigheid in actie terwijl diende bij Company H, 

128th Infantry Regiment, 32d Division, AEF, nabij Romagne, Frankrijk, 

5 oktober 1918. Vanwege de verliezen onder officieren kreeg Sergeant 

Peterson het bevel over de tweede golf, die hij met uitzonderlijke 

moed en leiderschap leidde. Toen het geïsoleerd raakte in een mist, 

kroop hij in zijn eentje naar voren om het karakter van de troepen 

vast te stellen die een kilometer naar het front werden gezien, en toen 

hij ontdekte dat ze vijandig waren, legde hij onmiddellijk contact met 

aangrenzende eenheden en richtte hij zijn linie op na het uitschakelen 

van enkele vijandelijke mitrailleurnesten. 

 

 

Walter trouwde met Edna Hannah Marie Risberg en ze hadden twee 

kinderen, Leila Mae en Joyce Ann. Hij werkte op het kantoor van Pine 

Lumber Co. en werd op 19 juli 1917 ingelijfd bij de Nationale Garde van 

Wisconsin in Milwaukee. Op 19 februari 1918 ging hij overzees en verdiende 

zijn Distinguished Service Cross en Croix de Guerre voor zijn acties 5 oktober 

1918 als First Sergeant in Romagne. Bevorderd tot 2e Luitenant vertrok 

Walter op 27 april 1919 terug naar Amerika. 
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Walter Oscar Ludwig Peterson 
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 Daniel Duke Thomson 
  

Rank:  Captain, U.S. Army 

Unit:  Headquarters, 32nd Division, A.E.F. 

Born:  28 October 1893 Kentucky 

Hometown: Louisville, Kentucky 

Death:  21 April 1970 California 

Interred:  Victor Valley Memorial Park, Victorville, California 

Awarded: Silver Star 

Croix de Guerre 

Date of Action: 13 October 1918 

General Orders: GHQ, A.E.F., Citation Orders No. 8 (March 1, 1920) 

 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt: 

 

Op aanwijzing van de president wordt kapitein Daniel D. Thomson, 

United States Army, volgens de bepalingen van de wet van het Congres, 

goedgekeurd op 9 juli 1918 (Bul. No. 43, WD, 1918), geciteerd door de 

bevelvoerende generaal, American Expeditionary Forces, voor 

dapperheid in actie en een zilveren ster kunnen op het lint van de hem 

toegekende overwinningsmedailles worden geplaatst. Kapitein 

Thomson onderscheidde zich door dapperheid in actie terwijl hij diende 

als adjudant van de bevelvoerende generaal [Generaal-majoor Haan], 

32e Divisie, American Expeditionary Forces, in actie ten zuidwesten van 

Romagne, Frankrijk, 14 oktober 1918, bij het veiligstellen van 

waardevolle informatie onder vijandelijk vuur. 

 

Daniel trouwde op 18 May 1920 met Constance Eugenia Smith en ze hadden samen één kind. 

Daniel diende ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en bereikte de rang van Luitenant-

Kolonel. Na de oorlog was hij voorzitter van Axton-Fisher Tobacco Company. In 1944 werd de 

Axton-Fisher Tobacco Company verkocht aan Philip Morris Companies Inc. 
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 Levi Stevens 
  

Rank:  First Lieutenant, U.S. Army 

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

Born:  15 October 1896 at Trenton, Mercer County, New Jersey 

Hometown: Alpena, Michigan 

Death:  3 August 1976 

Interred:  Evergreen Cemetery, Alpena, Michiga 

Awarded: Distinguished Service Cross 

Croix de Guerre 

Date of Action: 9 October 1918 

General Orders: War Department, General Orders No. 37 (1919) 

 

 

Het citaat voor de toekenning van de Silver Star luidt: 

 

De president van de Verenigde Staten van Amerika, gemachtigd door de 

wet van het congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen het 

Distinguished Service Cross uit te reiken aan eerste luitenant 

(infanterie) Levi Stevens, United States Army, voor buitengewone 

heldhaftigheid in actie terwijl hij diende bij 125th Infantry Regiment, 

32d Division, AEF, nabij Romagne, Frankrijk, 9 oktober 1918. Eerste 

luitenant Stevens voerde het bevel over een klein detachement en viel 

een sterk vijandelijk mitrailleurnest aan en veroverde het, zijn 

persoonlijke activiteit en moed hielpen enorm bij het succes van het 

uitbuiten. Hoewel hij gewond was en zwaar onder vuur lag, 

organiseerde hij een positie van waaruit zijn detachement het 

buitgemaakte mitrailleur effectief op de vijand kon richten. 
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Romagne Toen 

 

 

 
Romagne, Pl. Armand Fleury 

 

 
Romagne, Rue de l’Argonne  
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Romagne, de kleine brug en de molen 

 

 

 

 
Romagne na de bevrijding  
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Romagne, Rue de l’Argonne voor de Eerste Wereldoorlog 

 

 

 

 
Wederopbouw van Romagne  

WORLDWAR1.NL



 

 

68 

 
Loopbrug en oude kerker 

 

 

 

 
Rue du Moulin  
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Amerikaanse begraafplaats Meuse-Argonne begin jaren 30 

 

 

 

 
Memorial Day 1937, Gen. John J. Pershing groet tijdens het spelen van het volkslied   
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De Amerikaanse Begraafplaats Maas-Argonne kort na de oprichting 

 

 

 
1928, op de achtergrond het gasthuis voor 20 bezoekers  
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1e Lt. Charles J. Foley 

Chirurg, 1e bataljon, 57e Artillerie C.A.C. 
 

 

Er kwamen orders om ons te verplaatsen naar het Bois de Valoup bij Romagne om deel te 

nemen aan de tweede fase van het Argonne-Maasoffensief, dat plaatsvond op 1 november 

1918. Onze posities hier waren in de bossen net achter de weg met de stad van Gesnes achter 

ons. Tijdens het verkennen van de locatie kwam er een granaat over, raakte een tak van een 

boom en rondvliegende fragmenten onthoofden een Franse officier en verwondden een 

andere dodelijk. Dit beloofde niet de veiligste plek ter wereld voor ons te zijn, maar gelukkig 

hebben we geen man verloren in het Bois de Valoup, hoewel eenheden in de directe omgeving 

om ons heen genadeloos werden beschoten. We waren gehuisvest in dunne houten hutten, die 

vroeger door Duitse troepen waren bezet en die ons weinig of geen bescherming boden tegen 

beschietingen of bombardementen. 

 

We hadden vaak de opwindende ervaring van vijandelijk artillerievuur. Soms waren er een 

paar "Overs" en een gelijk aantal "Shorts" en terwijl we wachtten, redelijk zeker dat de 

volgende ons zou pakken, was de vijand zo vriendelijk om te stoppen met vuren. 

 

In deze bossen maakten we voor het eerst kennis met het "Richthofen Circus". We werden op 

een maanlichtnacht telefonisch gewaarschuwd voor hun nadering. De lichten waren gedoofd 

en terwijl we in het donker zaten, hoorden we het afschuwelijke gerommel van de 

bombardementsvliegtuigen met rode neuzen. In de verte hoorden we angstaanjagende 

explosies die steeds dichterbij kwamen. Toen ze over ons heen vlogen hielden we onze adem 

in, in de verwachting dat de volgende bom ons tot in de eeuwigheid zou opblazen. Eén viel in 

de buurt van het regimentshoofdkwartier en de volgende werd in de stad Gesnes gehoord. In 

de ochtend werd een bom ontdekt, die niet was ontploft, begraven in de modder naast één 

van de kanonnen. We waren buitengewoon gelukkig toen we in deze bossen waren. 

 

Tijdens ons verblijf in het Bois de Valoup lijkt de Boche een neiging te hebben om onze slaap 

te verstoren met nachtelijke gasgranaten. Tijdens de aanvallen stuurden ze eerst niesgas, 

waardoor de gasmaskers oncomfortabel en bijna onpraktisch werden, en daarna 

fosgeengas. Tegen de tijd dat we uitgerust waren van zo'n beproeving zou er nog een 

gassignaal klinken. 

 

De mannen kregen de gewoonte om aan "Salvage" te doen. Omdat er van alles in overvloed in 

het bos lag was de salvage erg goed. Kleding, helmen, koffers, telefooninstrumenten enz. 

begonnen zich op te stapelen. Een man in Batterij B "salvaged" een paard, dat verlaten was 

door de terugtrekkende Duitsers. Het dier verkeerde in een treurig verzwakte toestand toen 

hij ons "cavaleriedetachement" werd, maar aangezien hij niet vies was van het dieet van 

Argentijns rundvlees in blik (uiteindelijk door alle soldaten aangeduid als apenvlees), kon er 

al snel op zijn zieke rapport "Duty" gezet worden en verdiende zijn rantsoen vanaf die tijd 

totdat de vijandelijkheden ophielden.  
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Een kanon van Batterij E, 57e Artillerie C.A.C. (Cpl. Curtis collectie) 

 

 

 
Nog een kanon van Batterij E, opgesteld in een rij bomen. (Cpl. Curtis collectie)  
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