
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting de adoptanten op
de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen

binnen de adoptie-organisatie.
Terugblik

“Concert for the 
Missing”

Zaterdag 13 september 2008.
Veel regenbuien in de ochtend met daar-
bij een minder aangename temperatuur. 
Absoluut geen weer om vrolijk van te 
worden. In de namiddag en de avonduren 
nam de buiigheid af en kon het concert 
gelukkig toch nog doorgang vinden. 
Het concert werd uitgevoerd door de 
Jack Million Band, een bigband orkest 
bestaande uit 21 professionele muzikan-
ten uit de Euregio. Het was een hom-
mage aan de 1722 vermiste Amerikaanse 
militairen wiens namen gebeiteld staan 
in de “Walls of the Missing” van de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. 
Het was een geweldige avond waar meer 
dan 1000 bezoekers getuige konden zijn 
van een fantastisch Glenn Miller reper-
toire. Na afloop kreeg orkestleider Jack 
Coenen en zijn bandleden een enorm 
applaus. Het concert was een initiatief 
van de gemeente Margraten en werd 
ondersteund door onze Stichting. Met 
de muziekuitvoering werd het startsein 
gegeven voor het adopteren van de na-
men van de 1722 vermiste Amerikaanse 
bevrijders. 

Memorial Day zondag 24 mei 2009
De viering van Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats vindt dit jaar plaats 
op zondag 24 mei en zal mede in het teken staan van de 400 jaar betrekkingen tussen 
Nederland en Amerika.
Het programma van de herdenkingsplechtigheid ziet er als volgt uit:
• 10.00 uur: eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziek-
 manifestaties Margraten. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd.
• 15.00 uur: herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging.
 De plechtigheid  wordt afgesloten met een fly-over door Amerikaanse en
 Nederlandse straaljagers.

De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst ligt in handen van de Amerikaanse 
Ambassade. De plechtigheid is voor eenieder toegankelijk.Voor de genodigden zijn 
stoelen en aparte plaatsen gereserveerd. Overige personen kunnen plaatsnemen op de 
gebouwde tribunes en rondom de afzettingen op de begraafplaats. De praktijk wijst uit 
dat de plechtigheid jaarlijks door vele duizenden personen - waaronder natuurlijk ook 
veel adoptanten - wordt bezocht.
Het Stichtingsbestuur hoopt ook dit jaar weer dat de adoptanten in grote getale
aanwezig zullen zijn en dat de begraafplaats veranderd is in een grote bloemenzee.

Parkeerproblemen op de dag vóór Memorial Day.
In normale situaties is er voldoende parkeergelegenheid op de begraafplaats, doch de 
laatste jaren is het ook op de zaterdag vóór Memorial Day erg druk. Hierdoor kan het 
gebeuren, dat adoptanten die hun bloemen brengen erg moeilijk een parkeerplaats 
voor hun auto kunnen vinden. Het is daarom het overwegen waard dat adoptanten, die 
hiertoe in de gelegenheid zijn, reeds op vrijdag naar de begraafplaats komen.
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Adoptie van de namen op de
Walls of the Missing
De Stichting is bijzonder verheugd dat momenteel reeds meer dan 640 namen van 
de  “Walls of the Missing” aan adoptanten zijn toegewezen. Mensen die een band 
hebben met de Jack Millian Band hebben zich hier mede  speciaal voor ingespannen. 
Ongetwijfeld zal het aantal adoptanten de komende maanden nog groter worden. Het 
streven is er op gericht - nu alle graven aan adoptanten zijn toegewezen - om ook alle 
namen op de “Walls of the Missing” van een adoptant te voorzien, die zo nu en dan bij 
de muren voor een bloemetje zorgt.

De wachtlijst wordt alsmaar groter
In de nieuwsbrief 2008 hebben wij u medegedeeld dat alle 8301 graven van de 
bevrijders op de Amerikaanse begraafplaats nagenoeg geadopteerd waren. Sedert 
juni 2008 is dit inderdaad het geval. Voor nieuwe verzoeken heeft de Stichting een 
zgn. wachtlijst aangelegd. Op deze wachtlijst staan momenteel 82 namen, met andere 
woorden namen van personen/organisaties aan wie we nog geen graf hebben kunnen 
toewijzen. 
Misschien zijn er adoptanten die om de een of andere oorzaak niet meer in de 
gelegenheid zijn de begraafplaats in Margraten te bezoeken en daarom de adoptie 
van hun graf aan iemand van de wachtlijst willen afstaan. Mocht dat zo zijn, dan 
verzoeken wij deze adoptanten contact met ons op te nemen. Dit kan door een briefje 
te schrijven naar het secretariaat Postbus 22, 6269 ZG Margraten, doch ook per e-
mail: st.adoptie.graven@margraten.nl. Wanneer u uw telefoonnummer in het bericht 
vermeldt, nemen we daarna telefonisch contact met u op.

Bloemen bij de Walls of the Missing
Adoptanten van de naam van een bevrijder op de Walls of the Missing  kunnen géén 
gebruik maken van de steekvazen. Een oplossing is om de snijbloemen in een zgn. 
oase te steken en deze te voorzien van een kaartje waarop de naam van de vermiste 
bevrijder vermeld is. U kunt de oase plaatsen aan de voet bij de muur. Opdat de bloe-
men niet te snel verwelken, kunt u de oase eerst vochtig maken en dan inpakken in 
een doorzichtig plastic zakje.

Dankbrief American World War II 
Orphans Network (AWON)
In de vorige nieuwsbrief  (april 2008) heeft u kunnen lezen dat onze Stichting een 
groot deel van de geldprijs van de ontvangen Limburg Award 2008 beschikbaar wens-
te te stellen aan de AWON (American World War II Orphans Network). Het bestuur 
heeft besloten om een bedrag van 3.500 euro aan de AWON te schenken.
Begin januari 2009 heeft het bestuur van de AWON ons als reactie hierop per brief 
laten weten, dat bij gelegenheid van Memorial Day 2010 nabestaanden voor het eerst 
het graf van hun vader in Margraten komen bezoeken. Zonder onze gift zou een aantal 
AWON-leden daartoe niet in staat zijn. Verder schrijft het AWON-bestuur dat onze 
Stichting fungeert als “bruggenbouwer” tussen Nederland en Amerika en bijdraagt 
aan een unieke relatie tussen de burgers van beide landen. Adoptanten die de brief in 
zijn geheel willen lezen, kunnen daarvoor terecht op onze website.  

Legpenning van 
de gemeente
Margraten
Aan het begin van het concert op 13 
september mocht de voorzitter van onze
Stichting, mevr. Opreij-Bendermacher, 
uit handen van burgemeester Van Beers 
van Margraten, de legpenning van de 
gemeente ontvangen. Deze onderschei-
ding werd door het gemeentebestuur 
aan onze Stichting toegekend als teken 
van waardering voor de uitgevoerde 
werkzaamheden in het kader van het 
adoptieregister sinds de oprichting van 
onze Stichting in 2002.

Boek Kruizen 
in de Wind nog 
steeds te koop 

Zoals reeds in een eerdere nieuwsbrief 
is medegedeeld is de aanleg van de
Amerikaanse begraafplaats in
Margraten onder meer beschreven 
in het boek Kruizen in de Wind. 
Het boek is geschreven door (toen) 
kapitein en (later) luitenant-kolonel 
J.J. Shomon en bevat meer dan 200 
pagina’s en is voorzien van een groot 
aantal unieke foto’s. De uitgave is,
- ofschoon de voorraad behoorlijk 
minder wordt - nog steeds te koop en 
kan voor de prijs van 15,00 euro wor-
den afgehaald bij de Rabobank te
Margraten. Bestellen via ons secretari-
aat of per e-mail is eveneens mogelijk.
De prijs is dan inclusief verzendkosten 
18,50 euro per exemplaar.



Stand van zaken bouw 
Memorial Centrum
Bij een groot aantal adoptanten is het ongetwijfeld bekend dat het gemeentebestuur 
van Margraten in samenwerking met het bestuur van de provincie Limburg pogingen 
onderneemt om de bouw van een Memorial Centrum op of in de nabijheid van de 
Amerikaanse Begraafplaats van de grond te krijgen. Afgelopen zomer heeft
burgemeester Van Beers tezamen met een afvaardiging van de provincie Limburg een 
bezoek gebracht aan een aantal senatoren in Washington om deze plannen onder de 
aandacht te brengen. In Amerika is grote waardering en bewondering geuit voor het 
adoptiesysteem zoals dit voor hun gevallenen, die begraven liggen in Margraten, is 
opgezet en wordt onderhouden. 
Het bezoek van deze delegatie aan Washington heeft geleid tot een tegenbezoek aan 
Margraten van een Amerikaanse delegatie bestaande uit stafmedewerkers van het 
Huis van Afgevaardigden speciaal belast met Veterans Affairs, waar ook de
American Battle Monuments Commission (ABMC) onder valt, stafmedewerkers voor 
begrotingsaangelegenheden in het Pentagon, een afvaardiging van de ABMC, een 
afvaardiging van de Amerikaanse Ambassade en de directie van de Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op 18 december 2008 in 
het gemeentehuis. Tijdens een meer dan twee uur durende bijeenkomst werd zowel 
door burgemeester Van Beers als vertegenwoordigers van plaatselijke/regionale 
organisaties die nauwe betrekkingen onderhouden met de Amerikaanse Begraafplaats 
- waaronder ook onze Stichting - een toespraak met beeldpresentatie gehouden om de 
realisatie van het gewenste Memorial Centrum te ondersteunen. Het spreekt vanzelf 
dat met de bouw hiervan een behoorlijk bedrag gemoeid is. Burgemeester Van Beers 
deelde de Amerikaanse gasten mede, dat de gemeente Margraten bereid is in de
totstandkoming van het project te participeren en hiervoor al een mooi bedrag
gereserveerd heeft. Het is te hopen dat dit bezoek er mede toe heeft bijgedragen dat de 
bouw van het Memorial Centrum weer een stapje dichterbij is gekomen.

Voortgang project Peter Schrijvers
Aan de nieuwsbrief van 2008 werd een vragenlijst toegevoegd waarin Peter 
Schrijvers, die Amerikaanse geschiedenis doceert aan de University of New South 
Wales in Sydney, adoptanten verzocht hun verhaal te doen over hun motivatie en erva-
ringen met betrekking tot de adoptie. De heer Schrijvers is auteur van verscheidene in 
het Engels en het Nederlands verschenen boeken over de Tweede Wereldoorlog. Thans 
bereidt dhr. Schrijvers een boek voor over het unieke adoptiefenomeen in Margraten. 
Buiten onze Stichting heeft dhr. Schrijvers ook contacten met het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg, de Stichting Akkers van Margraten en de Samenwerkende Heem-
kunde Organisaties van Margraten.Zowel Amerikaanse als Nederlandse uitgeverijen 
hebben reeds interesse getoond in het project. Dhr. Schrijvers is dan ook bijzonder 
verheugd te kunnen meedelen, dat er massaal werd gereageerd op zijn oproep en dat 
er bijna 1100 reacties zijn binnengekomen met een schat aan informatie. Hij wil deze 
nieuwsbrief graag gebruiken om alle respondenten van harte te bedanken voor hun 
enthousiaste medewerking. Via de jaarlijkse nieuwsbrief zullen de adoptanten op de 
hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.

Openingstijden begraafplaats

De begraafplaats is zeven dagen per 
week geopend van 9.00 - 17.00 uur.
Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is 
de begraafplaats gesloten.

Adreswijzigingen doorgeven

U wordt verzocht adreswijzigingen en 
eventuele andere wijzigingen die voor 
het adoptieregister van belang zijn aan 
ons door te geven.

Ruilen van Graven

Onze Stichting werkt niet mee aan het 
ruilen van geadopteerde graven. Wij 
vinden dit zelfs ongepast. 

 Voorraad groene 
steekvazen 
wederom
aangevuld
De praktijk wijst uit, dat het aantal adop-
tanten dat met Memorial Day naar de 
begraafplaats komt en bloemen legt bij 
het graf van de geadopteerde bevrijder, 
ieder jaar groter wordt. 
Adoptanten maken hierbij graag gebruik 
van de groene steekvazen die bij het 
kantoorgebouw zijn neergelegd. Om aan 
de groeiende vraag naar steekvazen te 
kunnen voldoen heeft onze Stichting de 
afgelopen jaren de bestaande voorraad 
aangevuld door aankoop van 2500 stuks.
Aangezien tijdens de laatste Memorial 
Day is gebleken dat - ondanks onze 
inspanningen - nog steeds een te kort is 
aan steekvazen hebben we besloten de 
voorraad nogmaals aan te vullen door 
1000 stuks aan te kopen. Adoptanten die 
nog nooit een groene steekvaas hebben 
meegebracht, worden verzocht dit alsnog 
te doen. Zo houden we de voorraad op 
peil. U kunt de steekvaas vullen met 
water uit de vijver op het Ereplein.

Schoolkinderen bezoeken de begraafplaats.



Akkers van Margraten
Tot op heden was nog geen onderzoek gedaan naar wat de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats betekende voor de inwoners 
van Margraten en omgeving. Dit is nu gebeurd in het project “Akkers van Margraten” - een oral history project - een initiatief van 
de Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten (SHOM). 
In de loop van 2008 zijn door de initiatiefnemers tientallen gesprekken gevoerd met ooggetuigen, die de aanleg van de
begraafplaats en de periode daarna hebben meegemaakt. Uiteindelijk zijn herinneringen en ervaringen van 28 ooggetuigen op film 
vastgelegd. Verder zijn de filmers naar Amerika gegaan waar nog eens een tiental verhalen van veteranen, die op de begraafplaats 
gewerkt hebben, zijn vastgelegd. Tijdens het verblijf van bijna twee maanden is van de gelegenheid gebruik gemaakt om
Amerikaanse archieven te bezoeken. In deze archieven zijn veel documenten, foto’s en beeldmateriaal gekopieerd en gefilmd. Het 
verzamelde materiaal, dat eigendom blijft van de SHOM, wordt in bruikleen in bewaring geven aan het Regionaal Historisch Cen-
trum Limburg (RHCL) te Maastricht. 

Eind januari 2009 is in aanwezigheid van een groot aantal ooggetuigen “het project “ afgesloten. Ook het bestuur van onze Stichting 
was hierbij aanwezig.

Inmiddels is door degenen die het project uitgevoerd hebben de Stichting Akkers van Margraten opgericht. Deze Stichting heeft als 

De Stichting is bereikbaar
Het postadres is: 
Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
Postbus 22, 6269 ZG Margraten
e-mail: st.adoptie.graven@margraten.nl
website: www.adoptiegraven-margraten.nl
bankrekeningnummer : 15 88 20 045

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de
Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
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Wist u dat:
• op 4 mei (Nationale Dodenherdenking) de begraafplaats ook in de avonduren open is
• de Stichting regelmatig van scholen en jeugdverenigingen verzoeken ontvangt voor het adopteren van een graf en dat deze
 verzoeken met voorrang worden afgehandeld.
• voor de groepen 7 en 8 van de basischolen een lesbrief over de Amerikaanse begraafplaats in voorbereiding is en dat de
 totstandkoming hiervan mede gefinancierd wordt door onze Stichting
• in 1944/45 ook 693 Russische militairen in Margraten begraven zijn geweest en dat ook deze graven ter adoptie zijn toegewezen. 
 In 1947 zijn de stoffelijke resten van deze militairen overgebracht naar het Russisch Ereveld in Leusden. De in Moskou
 verblijvende journalist Remco Reiding heeft na intensief speurwerk in de afgelopen 10 jaren 129 families kunnen verwittigen over
 het lot van hun vermisten. Op de website: (http://www.kampamersfoort.nl/zforvl.html) kunt u meer informatie hierover vinden.
• door de mensen van het project Akkers van Margraten ook nog-in-leven-zijnde zwarte Amerikanen, die in 1944/45 graven
 gedolven hebben in Margraten, zijn opgespoord en dat alles in het werk wordt gesteld om ook deze zgn. diggers hun verhalen te 
 laten vertellen en vast te leggen.
• een groot deel van de kosten van de gemaakte dvd met de films “Do You Remember“ en “Monument Tussen Heuvels“ 
 gesponserd is door het Nederland Amerika Instituut Limburg (NAIL)  en dat deze dvd nog steeds te koop is voor de afhaalprijs 
 van 17,50 euro op het adres Julianalaan 7, 6269 CL te Margraten (tel. 043-4581783). 
• wij het passend vinden om iedere adoptant in het bezit te stellen van een nieuwsbrief ook als adoptanten op hetzelfde adres woonachtig zijn.
• door de gemeente Margraten de Stichting Memorial Center Margraten is opgericht onder voorzitterschap van
 mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, oud-commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, en dat deze stichting zich 
 inzet voor de totstandkoming van het Memorial Centrum op of in de nabijheid van de Amerikaanse Begraafplaats.

doel het verzamelde materiaal van het oral history project voor jong en oud toeganke-
lijk te maken door het houden van lezingen, uitgeven van lesbrieven, boeken en beeld-
materiaal. Getracht wordt in september 2009 bij gelegenheid van 65 jaar bevrijding 
een “Ooggetuigenboek “ te laten verschijnen. U kunt de vorderingen van de Stichting 
volgen op de website: www.akkersvanmargraten.nl

LSO-optreden op zondag 13 september
In een convenant heeft de organisatie - het provinciebestuur van Limburg en het
gemeentebestuur van Margraten - met het Limburgs Symfonie Orkest afspraken 
gemaakt over de uitvoering van een Requiem op de begraafplaats tot en met het jaar 
2010. Meer informatie hierover zal te zijner tijd te vinden zijn op de website van de 
gemeente Margraten www.margraten.nl. De Stichting hoopt dat de muzikale
manifestatie op zondag 13 september a.s. voor veel adoptanten aanleiding is om een 
keer extra een bloemetje te leggen.


