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Het postadres is:
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten
Postbus 22, 6269 ZG Margraten
e-mail: info@adoptiegraven-margraten.nl
website: www.adoptiegraven-margraten.nl
facebook: http://www.facebook.com/
margraten.adoptie
bankrekeningnummer: 15 88 20 045
(IBAN: NL89RABO0158820045; BIC: 
RABONL2U)

Het verzendklaar maken van de vele duizen-
den nieuwsbrieven is een heel karwei. Op 
de foto de vrijwilligers tijdens die klus vorig 
jaar. Op de voorgrond Margriet Spronck-
Slots (l), Maria Duizings-Croonen en Annie 
Purnot-Roebroeks. Achter Jacques
Aussems (l) en Wim Kamerman.
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Dank aan onze donateurs

De stichting ontvangt incidenteel
donaties van adoptanten, waarvoor onze 
hartelijke dank. Ook over 2013 is onze 
stichting door de belastingdienst
aangemerkt als ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’, waardoor giften 
onder voorwaarden aftrekbaar zijn.

Bloemen bij de Walls of
the Missing

In eerdere nieuwsbrieven stond vermeld 
dat adoptanten van een naam op de 
Walls of the Missing geen gebruik 
konden maken van de steekvazen. De 
praktijk heeft echter uitgewezen dat 
het mogelijk is om de steekvazen in 
het grasperk voor de muur te plaatsen. 
Afgelopen Memorial Day vormden al 
die vazen met bloemen op het grasveld 
voor de muur een mooie aanblik. Veel 
adoptanten voorzien hun bloemen van 
een kaartje met daarop de naam van de 
vermiste bevrijder.

Steekvazen

Elk jaar gaat een flink aantal steek-
vazen stuk. Voor onze stichting is dat 
een flinke kostenpost. U kunt helpen 
door zelf een steekvaas mee te brengen 
en op de begraafplaats achter te laten. 
Wanneer de daarin geplaatste bloemen 
verwelkt zijn, wordt de vaas van het graf 
verwijderd en aan het bestand van de 
begraafplaats toegevoegd. 

Adreswijzigingen en andere 
mutaties doorgeven

U wordt dringend verzocht om adreswij-
zigingen en eventuele andere mutaties 
die voor het adoptieregister van belang 
zijn, aan ons door te geven. Ook wan-
neer u het door u geadopteerde graf/
naam niet meer geregeld kunt bezoeken, 
verzoeken wij u ons hierover te
informeren via
info@adoptiegraven-margraten.nl
of 043-4071385.
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Jaargang 7 - april 2013

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. Op 4 mei (Nati-
onale Dodenherdenking) is de begraaf-
plaats ook in de avonduren geopend

Ruilen van graven

Nog steeds ontvangt de stichting aanvra-
gen van adoptanten om mee te werken 
aan het ruilen van graven. Zoals we al 
in eerdere nieuwsbrieven lieten weten, 
zullen wij hier nooit gehoor aan geven. 
Wij vinden dit zelfs ongepast

Privacyregels

Onze stichting heeft de privacy van de 
adoptanten hoog in het vaandel staan. 
Dat betekent dat wij geen namen en 
adressen van adoptanten aan derden 
bekend maken. Wanneer wij vragen krij-
gen van nabestaanden uit Amerika dan 
sturen we de adoptant een brief waarin 
we vragen ons te laten weten of wij 
het adres aan de nabestaanden mogen 
bekend maken. Ook geven wij dan gelijk 
het e-mailadres van de nabestaanden 
door. In de regel neemt de adoptant dan 
rechtstreeks contact op met de Amerika-
nen. Het zou fijn zijn als u ons laat weten 
of het contact tot stand is gekomen. 

Met deze nieuwsbrief wil de stichting de adoptanten op de hoogte brengen
van activiteiten en ontwikkelingen binnen de adoptie-organisatie.

Jubileumspeldje
In het kader van het 10-jarig bestaan van onze stichting hebben we besloten - met 
financiële hulp van de provincie Limburg - onze adoptanten een draagspeldje aan te 
bieden.
Waarom een speldje? In de loop der jaren zijn we vaker door adoptanten benaderd met 
het verzoek om een draaginsigne te laten maken waarmee visueel de verbondenheid 
met de adoptiestichting en de Amerikaanse begraafplaats tot uiting kan worden ge-
bracht. De financiën vormden echter een struikelblok, waardoor het idee enkele jaren 
in de la bleef liggen. Maar dankzij de steun van de Provincie is het nu toch zo ver. 

Het speldje is 
ontworpen door 
grafisch vormgever 
Jack Lemmens uit
Margraten.
De ontwerper is 
een bekende van 
onze stichting, 
want hij verzorgt 
al vele jaren de 
lay-out van onze 
jaarlijkse Nieuws-
brief. Jack zorgde 
voor diverse
ontwerpen, waaruit het stichtingsbestuur een keuze heeft gemaakt.
Bij het maken van het speldje heeft Jack zich laten inspireren door het beeld van de 
‘rouwende vrouw’ op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Met dit beeld 
onderscheidt Margraten zich van de andere Amerikaanse militaire begraafplaatsen 
wereldwijd. 

Om het draagspeldje zijn exclusiviteit te laten behouden heeft het bestuur voor de 
verspreiding van de speld een aantal criteria vastgesteld. Zo is bepaald dat per
geadopteerd graf of naam op de Muur van de Vermisten niet meer dan één speldje 

wordt toegezonden. Ook adoptanten van 
meerdere graven c.q. namen ontvangen 
niet meer dan één speldje. Van
organisaties, verenigingen en
instellingen krijgt de contactpersoon 
één speldje toegezonden. Het aantal te 
verspreiden speldjes wordt dus bewust 
beperkt gehouden. Kortom, het is het 
bestuur een genoegen om u als adoptant 
een draagspeld aan te bieden.

Foto: Willy Opreij

Op 21 maart ontvingen gouverneur Bovens en gedeputeerde Lebens 
de eerste speldjes uit handen van onze voorzitter Fien Opreij en 
secretaris Jacques Aussems. (foto: Willy Opreij)
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Themaconcert Oorlog & Vrede
Fanfare en Drumband Sint Blasius uit Cadier en Keer organiseren met regelmaat een themaconcert. Het concert van dit jaar staat in het 
teken van ‘Oorlog en Vrede’. Dit omdat vanuit Cadier en Keer al jaren lang een sterke verbondenheid bestaat met de begraafplaats in
Margraten en haar historie. Een deel van de begraafplaats ligt immers op grondgebied van de voormalige gemeente Cadier en Keer.
De uitvoering van dit bijzondere concert onder leiding van dirigent Ben Essers vindt plaats op zaterdagavond 23 november a.s. in
gemeenschapshuis ‘t Keerhoes te Cadier en Keer. Bij grote belangstelling zal op zondagmiddag 24 november een extra concert gegeven 
worden. Dit artikel vormt als het ware de vooraankondiging en is een uitnodiging om reeds nu deze avond te reserveren. 

Ondersteund door beelden en foto’s die door onze stichting beschikbaar zijn gesteld, wordt een zeer gevarieerd programma gepresenteerd 
met muziek die alle kanten van de thema’s oorlog en vrede belichten. Wat kunt u zoal verwachten:
• ‘Bellum et Pax’, de zeer aangrijpende compositie van Stijn Roels. Oorlogsgeweld afgewisseld met treurnis om de gevallenen
 en blijdschap om de uiteindelijke bevrijding en de komst van vrede.
• ‘Mansions of the Lord’, de wereldberoemde hymne die als eerbetoon aan de gevallen Amerikaanse soldaten steeds klinkt als ze
 ‘terugkeren’ in hun eigen land. 
• ‘Hymn to the Fallen’, muziek van John Williams en geplaatst onder de aftiteling van de film ‘Saving Private Ryan’ is een
 indrukwekkend eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor het welzijn van hun medemensen.
• ‘War of the Worlds’ laat in een aantal delen muzikaal horen welke emoties tijdens de oorlog en ook als er weer vrede is
 opgeroepen worden.
 De geschiedenis van de ‘Last Post’ wordt gepresenteerd en natuurlijk ontbreekt ook ‘Do you remember’ en ‘We’ll meet again’ niet
 op het programma.

Indien u meer wilt weten of geïnteresseerd bent en al een toegangskaart ad € 7,50 wilt reserveren dan kunt u telefonisch contact opnemen 
met 043-4072700 of per mail: themaconcert2013@fanfare-stblasius.nl Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar
de website www.fanfare-stblasius.nl.

Bestuursmutatie
De stichting is zich zeer bewust van 
haar verantwoordelijkheid om graf- c.q. 
naamadoptie ook voor de toekomst 
mogelijk te maken en veilig te stellen. 
Continuïteit in en verjonging van het be-
stuur acht zij daarom van groot belang. 
In dat kader heeft het bestuur besloten 
een nieuw bestuurslid te benoemen in de 
persoon van Nicole Sproncken. Nicole 
is opgegroeid met de verhalen over de 

Nicole Sproncken met dochtertje Ilse bij 
het graf van pvt Gilbert M.Bush

oorlog, de ingekwartierde Amerikaanse 
soldaten bij haar grootouders en de 
briefwisselingen tussen deze soldaten en 
haar peettante. Zo ontwikkelde ze al op 
jonge leeftijd een grote belangstelling 
voor de oorlog en de gesneuvelde
soldaten. Als zeer actieve adoptant
beheert ze een ‘Margraten’-facebook-
groep waar adoptanten van graven en 
van namen van vermisten hun verhalen 
kunnen delen (https://www.facebook.
com/groups/249611701730001).
In haar nieuwe functie zal Nicole zich 
dan ook onder andere gaan bezighouden 
met de facebookpagina van onze
stichting. Wij wensen Nicole veel succes 
toe met haar werkzaamheden.

Het zorgcentrum Dr. Ackenshuis te 
Gulpen heeft op initiatief van Nicole 
Souren-van Wissen het graf
geadopteerd van 1st sgt Aubrey A. 
Brumley. Op 5 september 2012 bracht 
Ginger, de dochter van Aubrey, en 
haar man Don, samen met bewoners en 
medewerkers van het Dr Ackenshuis een 
bezoek aan de begraafplaats. Foto:
Geknield achter het kruis van haar 
vader Ginger Brumley-Pottenger.
Onderste rij vanaf links: mw. Jacobs, 
mw. Alleleijn, mw. Bendermacher, mw. 
Brouwers, dhr. Peters, Nicole Souren-
van Wissen en mw. Felder. Achterste rij: 
mw. Ada Stalmeijer, Math Huyts, Wim 
van den Broek, John Franssen
(manager), Don Pottenger en Rinus 
Stalmeijer.

- 2 -



Eén jaar De Margraten Boys
Het is nu een jaar geleden dat het boek over de geschiedenis van de adoptie van graven van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten is 
verschenen. Het boek De Margraten Boys heeft ondertussen heel wat reacties losgemaakt in verscheidene delen van de wereld.
In deze bijdrage kijkt auteur Peter Schrijvers terug op een bewogen periode. 
De presentatie van beide edities van het boek in het provinciehuis te Maastricht op 27 maart 2012 was een mooie en indrukwek-
kende plechtigheid. De Limburgse media waren stevig van de partij, met uitgebreide aandacht voor het boek in Dagblad De Limbur-
ger, TVL en L1. De nationale Nederlandse media leken dan weer minder bereid in te haken op het unieke verhaal van Margraten, 
maar er verschenen toch bijdragen in bijvoorbeeld De Vlaardinger en De Leeuwarder Courant en op RKK radio. Ook de media in 
Belgisch-Limburg bleken het boek bijzonder boeiend te vinden. Er was trouwens opvallend veel aandacht voor Margraten in heel 
Vlaanderen met, onder andere, enkele uitvoerige interviews voor Radio1 en Radio Klara, stevige reportages in magazines Humo en 
Knack, en een boeiend debat met Professor Bruno De Wever tijdens het Mind the Book event in Gent. 

Adoptanten en verwanten van de jongens in Margraten zorgden er natuurlijk voor dat ook de Amerikaanse media het boek onder 
ogen kregen. Zo kwam het aan bod in een aantal lokale kranten van New Mexico tot New York. Journalist Bill Lohmann van de 
Richmond Times Dispatch, een krant in Virginia met 200.000 lezers, schreef een ontroerend artikel over het boek en over vijf neven 
uit de streek die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Allen kwamen ze uit een zeer landelijke en hechte gemeenschap en 
drie van hen rusten nu dicht bij elkaar in Margraten. Ook de mensen van The Netherland America Foundation in New York en de 
directeur van het Institute on World War II in Florida hebben het boek warm onthaald.

Ook uit vaak onverwachte hoek kwamen mooie reacties. Zo schreef een Australisch tijdschrift een lovend artikel over het boek 
en de indrukwekkende Margraten traditie. Naast talrijke bibliotheken in de VS beslisten ook bibliotheken in bijvoorbeeld Canada 
en Nieuw-Zeeland het boek aan te schaffen. Nog opvallender was het artikel in de Duitse krant Jülicher Zeitung over een lokale 
evangelische gemeenschap die het graf heeft geadopteerd van een Joods-Amerikaanse soldaat en die het boek nu gebruikt als deel 
van een educatief project. 

En dan waren er natuurlijk ook de talrijke individuele reacties. Van de Amerikaanse leraar van een middelbare school die dankzij 
The Margraten Boys het verhaal van de zwarte soldaat Willy James heeft leren kennen. Van een hoogbejaarde mevrouw die erop 
stond via de telefoon vanuit Oregon telefonisch haar dank uit te drukken voor de zorg van de Nederlanders voor haar zwager. Van 
een mevrouw uit Kerkrade die liet weten dat tijdens een familiereünie in de VS de laatste nog levende broer van ‘hun’ jongen het 
boek had uitgedeeld aan verwanten uit de jongere generaties opdat het verhaal van de soldaat en zijn adoptie niet verloren zou gaan. 

Het is mijn hoop dat in de toekomst elke adoptant op zijn of haar manier het boek zal kunnen aanwenden om het grotere Margraten 
verhaal waarvan zij, samen met de adoptiestichting, zo een belangrijk deel uitmaken, meer bekendheid te geven in Nederland en ver 
buiten de eigen grenzen. 

Het Boek De Margraten Boys zou in de boekenkast van elke adoptant een prominente plek moeten innemen. Bent u nog niet in het 
bezit van dit ontroerend document, dan kunt u dat alsnog bij ons bestellen: via e-mail: info@adoptiegraven-margraten.nl, dan wel 
telefonisch: 043-4582177 (Bert Kleijnen). Het boek kost € 21,50, de Engelse versie is verkrijgbaar voor € 22,50.
DEZE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN!!
Er is nog een beperkt aantal boeken beschikbaar. Het is nog onduidelijk of er een tweede druk gaat verschijnen.

Ginger Brumley-Pottenger (r) overhandigt The Margraten Boys aan Kathy Hamel (l) manager 
van The City of Gendale Public Library in Arizona
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Overlijdensdata 
van vermisten 

Regelmatig ontvangt onze stichting 
vragen over de datum van overlijden van 
een vermiste, wiens naam voor komt op 
één van de Muren van de Vermisten. Zo 
ontvingen we onderstaande mail van een 
adoptant:

We kregen inmiddels een naam
toegewezen van de Muur van de
Vermisten. Vervolgens hebben we ook 
wat eerste onderzoek gedaan. En op 
basis daarvan menen we te mogen 
veronderstellen dat de overlijdensdatum 
op het certificaat niet juist is. Dit dient 
o.i. te zijn omstreeks 11 november 1944 
in plaats van 1945. Omdat het zowel een 
typefout op het certificaat maar ook een 
omissie in de administratie zou kunnen 
betekenen, melden we onze constatering 
bij u. 

We hebben deze vraag voorgelegd aan 
Frenk Lahaye, assistent van de
superintendent. Hij laat het volgende 
weten. Tijdens de oorlogsjaren werd 
door de manschappen van de
Gravesregistration de datum genoteerd 
waarop een soldaat door zijn onderdeel 
als vermist werd opgegeven. Hij had dan 
de status MIA (= Missing in Action). Al 
die gegevens werden centraal in de VS 
verzameld en beheerd. Mocht de
vermiste soldaat na precies één jaar en 
één dag nog niet zijn gevonden, dan
veranderde de status op die dag
automatisch in KIA (= Killed in Action). 
Hij werd dan officieel dood verklaard. 
Die verklaring was o.a. nodig voor het 
uitbetalen aan de nabestaanden van de 
levensverzekering, die toen 10.000
dollar bedroeg. Maar nog belangrijker 
was die ‘declaration of death’ voor de 
vaak heel jonge weduwen. Omdat hun 
echtgenoot voor de wet als overleden 
werd beschouwd, konden zij hun leven 
weer oppakken, een nieuwe relatie
aangaan en uiteindelijk ook weer
trouwen.
Op de Muren van de Vermisten staan 
geen data van vermissing of
‘sneuvelen’ vermeld. Daarvoor moet 
gezocht worden in de database van de 
ABMC (http://www.abmc.gov/search/
wwii.php). Het probleem doet zich 

echter voor dat de twee verschillende 
data (MIA en KIA) door elkaar worden 
gebruikt in de ABMC-database. Het 
antwoord op de bovenstaande mail van 
de adoptant luidt dan ook dat er geen 
sprake is van een fout: de betrokkene 
werd rond 10 november 1944 als vermist 
opgegeven, om precies één jaar en één 
dag later (= 11 november 1945)
automatisch de status ’overleden’ te 
krijgen toebedeeld.

Onze
Facebookpagina

Sinds begin 2012 kent de stichting haar 
eigen Facebookpagina te bereiken via 
http://www.facebook.com/margraten.
adoptie. De pagina is opgezet met de 
bedoeling de adoptiegemeenschap ook 
door het jaar te informeren over zaken 
rond onze stichting en de
Margratense begraafplaats. Vaak is dat 
actueel nieuws, maar regelmatig publi-
ceren we ook historische foto’s, kaarten, 
krantenknipsels, filmpjes etc. Dat laatste 
maakt duidelijk dat onze stichting een 
voortzetting is van een bijna zeventig 
jaar oude traditie en dat we schatplichtig 
zijn aan onze voorgangers. Het doet 
ons dan ook goed te constateren dat 
de pagina veelvuldig wordt bezocht en 
het daarop gepubliceerde ook wordt 
gewaardeerd. Mocht u zelf dus zaken te-
genkomen, waarvan u denkt dat het van 
belang is voor de hele adoptiegemeen-
schap, schroom dan niet om gebruik te 
maken van ons medium. Voor wie nog 
nooit onze pagina heeft bezocht: neem 
eens een kijkje en lees vooral ook de 
oudere bijdragen. En als u tevreden bent 
over het vertoonde, geef ons dan een 
duimpje!

Nieuws van de 
begraafplaats
Eén van de meest gestelde vragen die 
we krijgen van onze bezoekers luidt: 
hoeveel soldaten liggen hier begraven? 
Een voor de hand liggende vraag. Het 
grafveld met duizenden witte grafstenen 
maakt diepe indruk op iedere bezoeker, 
van klein tot groot en van jong tot oud. 
Aan het woord is Frenk Lahaye,
assistent van de Superintendent op de 
Amerikaanse begraafplaats in
Margraten.

Wat velen zich niet realiseren, is dat in 
Margraten veel meer soldaten worden 
herdacht. Het zijn niet alleen de 8.301 
soldaten die hier begraven liggen maar 
ook de namen van 1.722 vermiste 
Amerikaanse soldaten. De namen van 
deze laatste soldaten staan gebeiteld in 
de Muren van de Vermisten aan beide 
kanten van het Ereplein. Zij vinden hun 
laatste rustplaats in een onbekend graf. 
In totaal worden op de begraafplaats dus 
10.023 soldaten herdacht. Soldaten die 
hun leven gaven voor hun vaderland en 
voor onze vrijheid.

Een andere veel gestelde vraag is: wat 
betekenen de rozetten die aangebracht 
zijn voor sommige namen op de Muren 
van de Vermisten? De bronzen rozet op 
deze muren markeert degene die
naderhand is teruggevonden en nu in 
één van onze begraafplaatsen of in de 
Verenigde Staten van Amerika is
begraven. Tot op de dag van
vandaag worden er nog steeds stoffelijke 
overschotten gevonden. Wanneer deze 
geïdentificeerd zijn, horen ze in principe 
niet meer thuis op de Muren van de
Vermisten omdat ze niet meer vermist 
zijn. Vandaar dat de ABMC (American 
Battle Monuments Commission) in de 
jaren negentig besloten heeft om deze 
namen te markeren met een bronzen 
rozet. 

De identificatie van de stoffelijke
overschotten gebeurt door het
Centrale Identificatie Laboratorium 
Hawaii van het Amerikaanse leger. 
Wanneer de identiteit van de gevonden 
soldaat bekend is, gaat men op zoek naar 
de familie. Zij hebben nog steeds
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dezelfde rechten als de familieleden
direct na de oorlog. Nog steeds
mogen zij een keuze maken wat er moet 
gebeuren met het stoffelijk overschot:
terugbrengen naar een begraafplaats 
naar keuze in Amerika of laten begraven 
in één van de begraafplaatsen van de 
ABMC. 

Zo kon het gebeuren dat op 16
september 1994 LT Willis A. Utecht in 
Margraten werd begraven omdat het de 
innige wens van zijn oudere broer was. 
Utecht ligt begraven in vak N, rij 23, 
graf 1 en een rozet markeert zijn naam 
op de Muren van de Vermisten.

Op dit moment worden 72 namen op de 
muren gemerkt met een bronzen rozet. 
De laatste rozet werd geplaatst voor de 
naam van PFC Gerald W. Kight. Zijn 
stoffelijk overschot werd gevonden in de 
buurt van Groesbeek op 12 september 
2011. Op 19 mei 2012 werd hij verenigd 
met zijn vader, moeder en één van zijn 
broers in het familiegraf in White Sal-
mon, Washington. 
De cirkel werd compleet gemaakt door 
de familie op 9 november 2012. Tijdens 
een kleine intieme ceremonie schroef-
den zij de rozet voor de naam van PFC 
Gerald W. Kight. 

Memorial Day, zondag 26 mei 2013
Programma
10.00 uur Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele
  Muziekmanifestaties Margraten. Hoofdcelebrant is hulpbisschop
  Mgr. Everard de Jong. De zang wordt verzorgd door het Kumulus
  Kamerkoor Femmes Vocales o.l.v. Cécile Schouten en tenor
  Hubert Delamboye.
15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging

Toegang
Zowel de plechtigheid in de ochtend als ‘s middags is voor iedereen vrij toegankelijk. 
De praktijk wijst uit dat tijdens de eucharistieviering altijd voldoende zitplaatsen zijn. 
Tijdens het middagprogramma zijn alleen voor de genodigden stoelen en aparte
plaatsen gereserveerd. Voor de overige belangstellenden is plaats op de tribunes en 
rondom de afzettingen.

Route
Bezoekers voor de herdenkingsbijeenkomst die uit de richting Maastricht of Gulpen 
komen, kunnen normaal gesproken via de Rijksweg de begraafplaats bereiken en 
worden niet door de politie of verkeersregelaars omgeleid. 

Bloemen brengen
Memorial Day is dé gelegenheid om bloemen bij het geadopteerde graf of bij de naam 
op de Muren van de Vermisten te plaatsen. Het is immers de dag waarop de Verenigde 
Staten wereldwijd hun gesneuvelde soldaten herdenken. Wij hopen dat de adoptanten 
ook dit jaar weer goed voor de dag komen en de begraafplaats veranderen in één grote 
bloemenzee. Wanneer u niet te ver van de begraafplaats af woont, en het weer het 
toelaat, breng dan uw bloemen op donderdag of vrijdag, want vooral op zaterdag is het 
al erg druk op de begraafplaats.

Informatie
Hebt u verdere vragen over Memorial Day zoals o.m. parkeergelegenheid, toegang 
voor invaliden etc. dan kunt u zich wenden tot de organisatie van deze plechtigheid. 
Het adres is: Amerikaanse Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten, tel. 043-4581208, 
e-mail: netherlands@abmc.gov

Begraafplaats geopend op 4 
mei tijdens dodenherdenking

Op 4 mei (Nationale Dodenherdenking) 
is de begraafplaats ook in de avond-
uren geopend. Dan wordt om 20.00 uur 
een kleine herdenking gehouden die 
uitermate geschikt is voor kinderen. Aan 
het slot van het officiële gedeelte worden 
de kinderen uitgenodigd om zowel de 
Nederlandse als de Amerikaanse vlag 
vanaf de vlaggenmast richting kapel te 
dragen en daar op te vouwen volgens de 
daarvoor geldende richtlijnen. Dit alles 
gebeurt onder toezicht van de
Superintendent van de Amerikaanse 
begraafplaats en zijn medewerkers.

Het aanbrengen van de rozet voor de naam van Gerald W. Kight
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Wist U dat…
- onze stichting met Memorial Day en de dag waarop het Liberation Concert
 wordt uitgevoerd bloemstukken legt bij de Muren van de Vermisten.
- de voorganger van onze stichting - het Burgercomité Margraten - opgericht werd
 in 1945 en dat het unieke adoptiefenomeen in 2015 dus 70 jaar bestaat. Met de
 voorbereidingen van de jubileumfestiviteiten is al een aanvang gemaakt. 
- dat we geregeld benaderd worden door mensen die als intermediair willen
 fungeren tussen nabestaanden van gesneuvelden en onze stichting dan wel
 adoptanten. Wij gaan daar niet op in. Gelet op minder prettige ervaringen uit
 het verleden stellen we alleen prijs op rechtstreeks contact tussen nabestaanden
 en onze stichting dan wel adoptanten
- dat er nog steeds grote vraag is naar het adopteren van een graf en dat de
 wachtlijst niet minder dan 130 namen bevat. Verder zijn er ruim 1100 namen
 op de Muren van de Vermisten geadopteerd.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door facilitaire ondersteuning
BouwCenter Jan Opreij, Margraten en
een financiële bijdrage van de 
Rabobank Centraal Zuid-Limburg 
Colofon:
Oplage  : 8.500 exemplaren
Teksten : Jacques Aussems, Jo Purnot
   en Frans Roebroeks
Lay-out : Jack Lemmens

Vervallen adoptie
Soms lijken adoptanten wel van de 
aardbodem verdwenen. Nieuwsbrieven 
komen onbesteld terug en telefonisch- of 
e-mailcontact lukt niet meer. Een enkele 
keer is de adoptant inderdaad overleden 
en zijn we over dat droevig feit niet door 
de nabestaanden geïnformeerd. Maar het 
gebeurt ook dat een adreswijziging na 
een verhuizing niet wordt doorgegeven. 
Al met al erg jammer omdat we dan niet 

Liberation Concert Margraten 2013 

Op zondag 8 september 2013 (aanvang 15.00 uur) vindt een uitvoering van een 
openluchtconcert van topniveau plaats op de Amerikaanse begraafplaats. Een klassiek 
concertprogramma dat past bij de unieke locatie en dat vooral een eerbetoon is aan 
de soldaten die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Door het LSO worden 
de ‘Ouverture Egmont’ van Ludwig van Beethoven en het ‘Requiem’ van Wolfgang 
Amadeus Mozart uitgevoerd. 

Maak Liberation Concert Margraten mede mogelijk: word donateur!
Het is weliswaar een gratis concert, doch de kosten voor orkest, koor, solisten en 
voorzieningen zijn enorm. De stichting Margraten Eerbetoon komt een heel eind met 
de financiering door bijdragen van provincie Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, 
fondsen en sponsoren. Verder zijn er donaties van de Vrienden van het Limburgs 
Symfonie Orkest, de Club van 500 en de Club van 100. Maar elke donatie is welkom, 
want alleen zo kan Margraten Memorial Concert blijven voortbestaan. 

Word donateur en ‘Vriend van Liberation Concert Margraten’
U kunt uw donatie storten op rekening 122606620 t.n.v. Stg. Margraten Eerbetoon.
Donateurs, die € 25 of meer doneren, worden bovendien ‘Vriend van Liberation 
Concert Margraten’ en ontvangen als attentie twee gegarandeerde zitplaatsen voor het 
concert. Stuurt u dan wel tegelijk met uw donatie uw adres naar
info@margrateneerbetoon.nl in verband met toezending van plaatsbewijzen.
U ontvangt dan ongeveer twee weken voor de concertdatum van de organisatie - 
stichting Margraten Eerbetoon - twee (zit)plaatskaarten voor het concert. Verdere 
informatie vindt u op www.margrateneerbetoon.nl

meer weten of het graf of de naam op 
de Muur van de Vermisten nog actief 
geadopteerd wordt. Daarom hebben we 
binnen het bestuur afgesproken dat als 
een nieuwsbrief onbestelbaar terugkomt, 
wij er alles aan doen om er achter te ko-
men wat de oorzaak daarvan is. Mocht de 
adoptant verhuisd zijn, dan proberen wij 
zijn of haar nieuwe adres te achterhalen. 
Lukt dat ondanks alle inspanningen niet, 
dan nemen we ons de vrijheid om na zes 
maanden de adoptie van het graf of de 

naam op de Muur van de Vermisten toe 
te wijzen aan een kandidaat-adoptant van 
de wachtlijst. Het is dus van groot belang, 
zowel voor ons als voor u als adoptant, 
om adreswijzigingen tijdig aan ons door 
te geven. 
 

Stichting Verenigde
Adoptanten Amerikaanse 
Oorlogsgraven 

Regelmatig wordt bij onze stichting 
geïnformeerd naar het verschil tussen de 
Stichting Verenigde Adoptanten
Amerikaanse Oorlogsgraven (SVAAO) 
en onze ‘Adoptiestichting’, die u deze 
Nieuwsbrief doet toekomen. Onze 
stichting heeft slechts één hoofddoel: het 
beheren van het adoptieregister.

De stichting SVAAO helpt adoptanten bij 
hun onderzoek naar de soldaat van wie 
ze het graf hebben geadopteerd. Hiervoor 
is de website www.adoptiegraven.nl 
ontwikkeld. Daar worden uitgebreide 
onderzoekstips gegeven. Ook is er een
forum waar vragen gesteld kunnen 
worden en gediscussieerd wordt over 
zaken die met de Amerikaanse militaire 
begraafplaatsen te maken hebben. De 
stichting richt zich niet alleen op
Margraten, maar  houdt zich ook bezig 
met andere begraafplaatsen, zoals
Henri-Chapelle en Ardennes.
De stichting en haar vrijwilligers
verrichten actief onderzoek naar soldaten 
die op deze begraafplaatsen hun laatste 
rustplaats hebben gevonden.
De verzamelde informatie is terug te 
vinden op de website
www.adoptiegraven-database.nl. Wilt u 
een graf adopteren op de begraafplaatsen 
Henri-Chapelle en/of Ardennes (B) dan 
wijzen zij u de weg. 
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