Opgelet nieuw e-mailadres
Onze stichting heeft een nieuw
e-mailadres.
Het nieuwe adres is:

info@adoptiegraven-margraten.nl
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Dank aan onze donateurs

De stichting ontvangt vaker donaties
van adoptanten. Hiervoor hartelijk
dank. Ook over 2010 is onze stichting
door de belastingdienst aangemerkt als
“Algemeen Nut Beogende Instelling”,
waardoor giften onder voorwaarden
aftrekbaar zijn.

Openingstijden
begraafplaats
De begraafplaats is zeven dagen per
week geopend van 9.00 – 17.00 uur.
Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaar is de
begraafplaats gesloten. Op 4 mei
(Nationale Dodenherdenking) is de
begraafplaats ook in de avonduren
geopend.

Adreswijzigingen doorgeven
U wordt dringend verzocht om adreswijzigingen en eventuele andere
wijzigingen, die voor het adoptieregister
van belang zijn, aan onze administratie
door te geven.

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

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 bloemen niet te snel verwelken, kunt
u de oase eerst vochtig maken en dan inpakken in een doorzichtig plastic zakje.
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Afsluiting
65-jarig
adoptiejubileum
met concert
Vorig jaar werd ter gelegenheid van
65 jaar adoptie-organisatie van de
Amerikaanse begraafplaats in
Margraten, een jubileumconcert
gegeven in Theater aan het Vrijthof te
Maastricht.
Nu willen we het jubileumjaar ook weer
afsluiten met een concert.
Het concert vindt plaats op
dinsdag 7 juni 2011 in het
Parkstad Limburg Theater,
Burgemeester van Grunsvenplein 145
te Heerlen. Aanvang 20.00 uur.
Alles over het programma,
de muzikanten en de artiesten en hoe u
kaarten kunt bestellen, leest u in de
bijgevoegde brief. Wees er op tijd bij,
want vorig jaar waren binnen twee
dagen alle kaarten verkocht.

Bestuursmutatie
Mw Aimée Haenen, lid van ons
stichtingsbestuur, heeft haar bestuursfunctie om persoonlijke redenen
beëindigd. Als opvolger is door het
stichtingsbestuur benoemd
dhr. Frans Roebroeks uit Sint-Geertruid.
Frans is als archivaris werkzaam bij het
Regionaal Historisch Centrum Limburg
te Maastricht. Verder is hij voorzitter
van de Samenwerkende Heemkunde
Organisaties van de voormalige
gemeente Margraten.
Frans heeft een relatie
met de begraafplaats
omdat hij mede-initiatiefnemer en secretaris was
van de Stichting Akkers
van Margraten.

Frans Roebroeks

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

Terugblik activiteiten
adoptiejubileum
Memorial Day 2010 - zondag 30 mei - stond mede in het teken van de
65ste verjaardag van de adoptie-organisatie.
De jubileumactiviteiten van de stichting werden bijgewoond door niet minder dan
75 Amerikaanse gasten. Voornamelijk waren dit nabestaanden met begeleiders van
bevrijders die begraven liggen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten en
verenigd zijn in de American World War II Orphans Network (AWON).
Op zaterdagmiddag 29 mei vond er in het gemeentehuis te Margraten een ontvangst
plaats waar de nabestaanden in contact werden gebracht met de adoptanten die het
graf van hun gesneuvelde vader/familielid hebben geadopteerd. Een emotionele
gebeurtenis waar zo hier en daar tranen werden weggepinkt.
Na de feestelijkheid in het gemeentehuis werd het programma voortgezet met een
herdenkingsplechtigheid bij het monument te Mesch/Eijsden Aan deze plechtigheid
werd medewerking verleend door de Koninklijke Erkende Harmonie en Klaroenkorps
Amicitia uit Banholt, een afvaardiging van schutterij St. Sebastianus uit Mheer, de
Wapenbroeders afd. Maastricht/Heuvelland en een aantal schoolkinderen van de
plaatselijke basisschool.
Onze Amerikaanse bezoekers en de vele andere belangstellenden waren zeer getroffen door de klankparade die het klaroenkorps van harmonie Amicitia in de avonduren
bij de Laathof te Mesch/Eijsden presenteerde.
Zondag 30 mei (Memorial Day)
Ondanks de minder goede weersomstandigheden waren veel belangstellenden aanwezig. Voor de Amerikaanse
gasten een indrukwekkende gebeurtenis
die hen nog lang zal heugen.
Maandag 31 mei
Het jubileumconcert - speciaal voor
de adoptanten die een kaartje hadden
kunnen bemachtigen - in Theater aan het Vrijthof te Maastricht. Ook hiervoor waren
onze Amerikaanse gasten uitgenodigd. Het was een geweldige avond onder leiding
van Jack Coenen met optredens van de Jack Million Band, Voice Art Ensemble, Jack
Vinders en die Moselsänger. Voor deze speciale uitvoering was de Jack Million Band
versterkt met tien violen en de vaste solisten Ellen Bliek, Geralt van Gemert en Friso
Kuperus. Het concert was mede door
de voortreffelijke presentatie van Louk
Hustinx een eclatant succes.
Op de website
www.adoptiegraven-margraten.nl
kunt u de foto’s zien die van de diverse
activiteiten gemaakt zijn.

Memorial Day 2011
Dit jaar wordt Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats gevierd op zondag 29 mei.
Het programma van de herdenkingsplechtigheid ziet er evenals vorige jaren als volgt uit:
- 10.00 uur:
Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziek Manifestaties Margraten.
			
In deze viering zal hulpbisschop monseigneur E.de Jong voorgaan, terwijl de zang verzorgd wordt door
			
het Mergelland Mannenkoor met tenor Hubert Delamboye.
- 15.00 uur:
Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging.
De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst in de middag ligt in handen van de Amerikaanse Ambassade. Bezoekers voor
de herdenkingsplechtigheid komende vanuit Maastricht of vanuit Gulpen kunnen normaal gesproken via de Rijksweg altijd de
begraafplaats bereiken en worden niet door de politie/verkeersregelaars omgeleid. Toch wordt in verband met parkeergelegenheid
bezoekers die uit de richting Gulpen komen aangeraden om de auto in één van de straten van de dorpskern Margraten te parkeren
en te voet naar de begraafplaats te lopen (loopafstand ongeveer 10 minuten).
Zowel de plechtigheid in de ochtend als in de middag is voor iedereen vrij toegankelijk. De ervaring leert dat tijdens de
Eucharistieviering iedereen op de stoelen kan plaatsnemen.
Tijdens het middagprogramma zijn alleen voor de genodigden stoelen en aparte plaatsen gereserveerd. Voor de overige personen is
plaats op de tribunes en rondom de afzettingen. Uit eerbied voor de gesneuvelden is het niet toegestaan om op het grasveld te gaan
zitten.
Het stichtingsbestuur moedigt ook nu weer de adoptanten aan te zorgen voor een bloemetje bij het geadopteerde graf, zodat de
dodenakker tijdelijk verandert in een grote bloemenzee. Ook voor dit jaar wordt de oproep herhaald om bij aanhoudend goed weer
- in verband met de parkeerruimte op de begraafplaats - niet tot het laatste moment te wachten om bloemen te brengen. Het advies
is, tenminste wie daar de gelegenheid voor heeft, dit vanaf donderdag/vrijdag te doen.

Frank en Monique Radder schenken Demarrage
Ondernemersprijs aan onze stichting
Ondernemersechtpaar Frank en Monique Radder uit Margraten zijn op 15 december 2010 in het Parkstad Limburg Theater te
Heerlen door het aanwezige publiek uitgeroepen tot winnaar van de Demarrage Ondernemersfinale 2010. Een ondernemingsverkiezing die door de Rabobank Centraal Zuid-Limburg was georganiseerd.
Frank en Monique Radder zijn de eigenaren van Vaste Plantenkwekerij Radder in Margraten, een bedrijf dat al 25 jaar bestaat.
Ruim vijf jaar geleden hebben zij binnen het bedrijf een speciale tak opgezet onder de naam Puur Aroma (www.puur-aroma.com).
Puur Aroma is uniek vanwege het kweken en verbouwen van biologische culinaire kruiden, zo’n half miljoen plantjes per jaar.
Deze tafelkruiden worden zowel in Nederland afgezet als geëxporteerd naar het buitenland. Binnen de teelt van deze kruiden zijn
Frank en Monique steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe soorten en andere innovaties.
De winnaars mochten op deze avond als beloning voor hun prestatie uit handen
van de heer Bert Penders - directievoorzitter van Rabobank Centraal
Zuid-Limburg - de prestigieuze Demarrage-trofee ontvangen en een cheque
ter waarde van € 4.000,- te bestemmen voor een goed doel. Wij zijn bijzonder
vereerd met het feit dat Frank en Monique er voor gekozen hebben om dit bedrag
te schenken aan onze stichting. De officiële overhandiging van de cheque heeft
plaatsgevonden op 24 maart jl. Het spreekt vanzelf dat wij Frank en Monique
- tevens adoptant van een graf op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten van harte danken voor deze gulle geste.
Wij zullen er een passende bestemming voor kiezen.

Russisch ereveld
Op de begraafplaats in Margraten lagen
in de beginjaren bijna zevenhonderd
Sovjetsoldaten begraven. Ook die
graven waren in 1945/1946 door mensen
uit Margraten en omgeving

geadopteerd. Vanaf 1947 zijn de
stoffelijke resten van de Russen
overgebracht naar het Russisch Ereveld
in Leusden.
Een aantal jaar geleden startte de
Amersfoortse onderzoeker Remco
Reiding een zoektocht naar familieleden

van deze militairen. Inmiddels zijn de
verwanten van meer dan 170 in Leusden
begraven soldaten opgespoord. Nu de
nabestaanden eindelijk weten waar hun
vader of broer ligt, willen zij voor het
eerst in hun leven het graf bezoeken.
Maar velen kunnen de reis niet betalen.

Daarom heeft Remco een adoptieorganisatie opgezet waar men tegen een
vergoeding een graf kan adopteren. Van
die inkomsten worden verwanten in
de gelegenheid gesteld naar Nederland
te komen. Remco zou graag in contact
komen met adoptanten die in de jaren
1944-1947 graven van Sovjetsoldaten
geadopteerd hadden. Ook voor andere
informatie kunt u contact opnemen met
Remco Reiding: grafadoptie@gmail.
com. Bezoek ook eens zijn prachtige
website: www.russisch-ereveld.nl

Stand van zaken adoptieregister
Op tien graven na zijn alle 8301 graven
geadopteerd. Die tien graven houden wij in
reserve en zijn speciaal bedoeld voor scholen
die een graf willen adopteren. Op de
wachtlijst staan momenteel 156 personen.
Van de namen op de Muren der
Vermisten zijn 940 namen geadopteerd
(vorig jaar:800). Dat betekent dat we nog
ruim 782 namen in portefeuille hebben.
Adoptanten die door omstandigheden,
verhuizing of misschien hoge leeftijd, niet

meer goed in staat zijn om het geadopteerde
graf te bezoeken, kunnen contact met ons
opnemen. Wij zullen dan het graf ter adoptie
aanbieden aan iemand die op de wachtlijst
staat. Wanneer men wegens ouderdom of om
gezondheidsproblemen niet meer in staat is
om geregeld de begraafplaats te bezoeken ,
dan is het mogelijk de adoptie over te geven
aan een naast familielid. In alle andere
gevallen beslist het stichtingsbestuur wie het
graf ter adoptie aangeboden krijgt.

Het boek over de adoptiegeschiedenis,
De Margratense Boys, bijna gereed
Na jaren onderzoek in archieven en het verwerken van de verhalen, documenten en foto’s van 1.200 adoptanten uit vijf landen en families uit heel
Amerika, kondigt de allesomvattende geschiedenis van 70 jaar unieke adoptietraditie in Margraten zich eindelijk aan.
Peter Schrijvers, professor Amerikaanse geschiedenis aan de University of New South Wales in Sydney (Australië), schreef eerder reeds vier
boeken over de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog die internationaal veel succes kenden. Het hoeft geen betoog dat het boek, DE MARGRATEN BOYS, van uitzonderlijke betekenis zal zijn voor iedereen, die bij de adoptie van Amerikaanse graven betrokken is en voor allen, die
ooit de indrukwekkende Limburgse plaats van herinnering bezochten.
Het boek is een geschiedenis van een uniek fenomeen, dat mensen uit de regio en verre omstreken heeft samengebracht vanuit liefdadigheid,
vredelievendheid en historisch bewustzijn. Een solidariteit, die in de 70 jaar waarin Nederland, Amerika en de wereld grondig zijn veranderd,
niets heeft ingeboet aan kracht en uitstraling
Het boek is meteen ook een rijke verzameling van talloze indrukwekkende en emotionele getuigenissen en foto’s die met de hulp van de
adoptanten werden verzameld. Over leed en ontberingen tijdens de Nazi bezetting, maar vooral over leven en dood van de Amerikaanse jongens
die het ultieme offer brachten voor de langverwachte bevrijding en over het eindeloze verdriet van de families die ze achterlieten aan de overkant
van de oceaan.
De Nederlandstalige editie, DE MARGRATEN BOYS, wordt verzorgd door Uitgeverij Manteau en zal verschijnen in april 2012. Uitgeverij
Palgrave Macmillan zal - eveneens in april 2012 - de Engelstalige editie uitbrengen.
Voor meer info bezoek de website: www.adoptiegraven-margraten.nl.
Maar Uitgeverij Manteau presenteert nu al een uitzonderlijk aanbod. Voor de eerste 1.000 mensen die voorintekenen op DE MARGRATEN
BOYS (aan € 21.95 + € 3,00 verzendkosten binnen Nederland) zal een speciale oplage van evenveel exemplaren worden gedrukt met daarin de
namen en woonplaatsen van alle voorintekenaars. Niet wachten, de belangstelling voor het boek is nu al overweldigend!
Het intekenen/bestellen van een boek kan schriftelijk aan: Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten, Postbus 22,
6269 ZG Margraten; of via e-mail:
info@adoptiegraven-margraten.nl,
dan wel telefonisch: 043-4582177
mogelijkheden om daar achter te komen.
(Bert Kleijnen).
Dat kan soms via internet, maar ook
Betaling: op rekeningnummer van onze
via het IDPF (Individual Deceased
stichting: 15 88 20 045.
Personnel File). Hoe u het IDPF kunt
(IBAN: NL89RABO0158820045;
aanvragen, vindt u op onze website:
Zoals we al in eerdere nieuwsbrieven
BIC: RABONL2U)
www.adoptiegraven-margraten.nl. Daar
hebben gemeld, beschikt de stichting
Op de overschrijving dient vermeld te
kunt u ook een IDPF-aanvraagformulier
slechts over weinig gegevens aangaande
worden: voorletters, naam, adres en
downloaden. Verder kunt u terecht op
de geadopteerde militairen. Wat bekend
telefoonnummer. Let wel, de inschrijving
de websites: www.fallennotforgotten.nl
is bij de stichting en bij de begraafplaats
wordt pas definitief als het geld op de
of op de website: www.adoptiegraven.
staat op het adoptiecertificaat vermeld.
rekening is gestort. Dit kan vanaf heden
nl. Op deze laatste website is een forum
Wilt u als adoptant meer weten over de
tot uiterlijk 31 januari 2012.
waar u aan mensen die ervaring hebben
gesneuvelde bv. woonplaats, leeftijd,
met dit onderzoek vragen kunt stellen.
plaats van sneuvelen, dan zijn er toch

Op zoek naar
informatie

William O. Solms overleden
Op 8 maart 2010 overleed William (Bill) O. Solms, een van de pioniers van de
Amerikaanse begraafplaats. Kapitein William Solms was de commandant van de
960th Quartermaster Service Company (QSC), een compagnie die in het boek van
Shomon, Crosses in the Wind, nauwelijks aandacht heeft gekregen. De 960ste QSC
bestond uit “witte” officieren en “zwarte” soldaten en onderofficieren.
De compagnie was begin november 1944 in Sittard terecht gekomen, maar werd op 17
november, zeven dagen nadat de eerste gesneuvelde in Margraten was begraven, die
richting uit gedirigeerd. De soldaten en onderofficieren vonden onderdak in de lagere
school van Gronsveld. De officieren kregen inkwartiering in het naastgelegen kasteel.
Het vervoer tussen Gronsveld en Margraten gebeurde met legertrucks. De mannen
van kapitein Solms moesten hun werkzaamheden verrichten onder erbarmelijke
weersomstandigheden. Het regende weken aan een stuk waardoor de natte, vette löss
constant aan hun schop bleef kleven en de moeizaam gedolven graven vol water
liepen. Ook moesten ze gesneuvelde Duitsers begraven. In de film Akkers van
Margraten vertelt kapitein Solms dat hij zich zorgen maakte over de reactie van zijn
mannen op die taak. Maar ze deden daar niet moeilijk over. De eerste Duitser die ze
moesten begraven, had zijn zwarte laarzen nog aan en toen ze hem optilden om hem
in zijn bodybag te stoppen, klikte de Amerikaan de hakken van de gesneuvelde tegen
elkaar en zei: je was een goed soldaat, maar je vocht aan de verkeerde kant. Hiermee
was het ijs gebroken. Een oudere broer van kapitein Solms vocht ook in Europa;
dagelijks ging William kijken of zijn broer niet tussen de nieuw aangevoerde lijken
lag. Kort na het uitbreken van het Ardennenoffensief (medio december 1944) kreeg
kapitein Solms opdracht om met zijn compagnie naar België te vertrekken. Daar werd
zijn onderdeel belast met het uitdelen van munitie. In september 2009 bracht hij op
uitnodiging van de gemeente Margraten, samen met een van zijn African Americans,
Jefferson Wiggins, nog een bezoek aan Margraten. William Solms is 89 jaar oud
geworden.

September 2009, kapitein William Solms (l) en zijn sergeant Jefferson Wiggins (r) na
65 jaar terug op de begraafplaats

Werkzaamheden
Akkers van
Margraten
beëindigd
De Stichting Akkers van Margraten
heeft haar werkzaamheden beëindigd en
haar producten en activiteiten overgedragen aan de Stichting Margraten
Memorial Center. Die nu heet: Stichting
Memorial Center Akkers van
Margraten.
De Stichting Akkers van Margraten
heeft ons een geweldige erfenis
nagelaten. Kijkt u maar eens naar de
website: www.akkersvanmargraten.nl.
Verder zijn de uitgebreide opnamen met
de ooggetuigenverhalen van de Stichting
Akkers van Margraten ondergebracht in
een databank Erfgoed van de Oorlog. De
interviews zullen in de toekomst alleen
met toestemming gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Al het andere gedurende het project
verzamelde materiaal, zoals documenten, foto’s en films, is ondergebracht bij
het Regionaal
Historisch Centrum Limburg in
Maastricht (RHCL). Nadat dit materiaal
geordend en beschreven is, zal het in de
toekomst in de leeszaal van het RHCL
bestudeerd kunnen worden.
De Stichting Memorial Center Akkers
van Margraten heeft in Heuvelland
Bibliotheek Margraten een
informatiepunt ingericht.
Dat is ook online bereikbaar via:
www.margraten.org.

Mw. Fien Opreij-Bendermacher Koninklijk onderscheiden
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 29 mei 2010 in het gemeentehuis te Margraten ontving de voorzitter van onze stichting,
mevrouw Fien Opreij-Bendermacher, uit handen van burgemeester Jean Bronckers de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau. De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van de leden van de AWON-organisatie, die er een ontmoeting
hadden met de adoptanten van hun gesneuveld familielid. Verder waren aanwezig de leden
van het stichtingsbestuur en gezinsleden van de voorzitter.
De burgemeester prees de inzet van onze voorzitter voor onze stichting en somde een aantal vrijwilligersactiviteiten op van mevrouw Opreij. Zo was zij in haar jeugd hoofdleidster
bij de meisjesscouting. Daarnaast is zij organisator van de jaarlijkse muziekuitvoering in
de parochiekerk in Margraten en mede-initiatiefneemster van de oprichting van ondernemingsvereniging de Fremme te Margraten. Verder is zij beschermvrouwe van Koninklijke
Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia te Banholt.

Nieuwe superintendent in Margraten
Sedert juli 2010 is de heer Keith Stadler de nieuwe superintendent van de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten. De heer Stadler volgt in deze functie dhr. Yasenchak op, die naar Italië is overgeplaatst.
De redactie van de Nieuwsbrief heeft dhr. Stadler een aantal schriftelijke vragen voorgelegd.
1. Kunt u iets over uzelf vertellen?
Ik kom oorspronkelijk uit Californië waar ik ben opgegroeid in de buurt van Placerville, een plaats die
gesticht is tijdens de Goudkoorts in 1848. Toen ik 18 jaar oud was, ben ik bij de Amerikaanse luchtmacht gegaan, waar ik 22 jaar gevlogen heb. De meeste jaren daarvan heb ik doorgebracht in Europa,
waaronder 14 jaar in Italië. Mijn vrouw komt uit Chambéry in Frankrijk en ik ben er trots op dat onze
beide kinderen zowel de Amerikaanse als de Franse nationaliteit hebben. Nadat ik in 2007 bij de
luchtmacht met pensioen ging, werd ik gevraagd om voor de American Battle Monuments Commission
(ABMC) te komen werken. Mijn eerste aanstelling was op de begraafplaats in Luxemburg als assistent
van de superintendent. In augustus 2010 werd ik aangesteld als superintendent op de Amerikaanse
Begraafplaats in Margraten.
2. Waarom heeft u voor Margraten gekozen?
Eerlijk gezegd wist ik heel weinig over de plaats Margraten toen ik deze functie kreeg aangeboden. Ik zocht een aanstelling op een plaats
met een prettige woon- en leefomgeving met de mogelijkheid van goed onderwijs voor onze kinderen. Ik heb met diverse mensen van
ABMC gesproken en Margraten had een dusdanig goede naam, dat ik graag meer wilde weten. Ik ben er met mijn gezin naar toe gereden
en we waren zeer blij en verrast met wat we daar aantroffen. Ik heb met mijn voorganger de heer Yasenchak gesproken en ben erg
enthousiast geworden om op zo’n mooie en gerespecteerde begraafplaats superintendent te mogen zijn.
3. U bent nog maar kort in Margraten, maar wat zijn uw eerste indrukken?
Wat de meeste indruk op mijn gezin en mij heeft gemaakt is de warmte en genegenheid waarmee we door de inwoners van
Margraten en omgeving ontvangen zijn. Vanaf de eerste dag heeft men ons het gevoel gegeven onderdeel te zijn van de
leefgemeenschap. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe prettig zoiets is voor een gezin dat zó vaak verhuist. Verder zijn we ook onder de
indruk geraakt van de plaatselijke cultuur hier in Zuid-Limburg.
4. Wat onderscheidt Margraten van de andere Amerikaanse militaire begraafplaatsen?
De Amerikaanse begraafplaats in Margraten is uniek in die zin dat vanaf dag één de bevolking van Margraten en omliggende plaatsen
een speciale band hadden en nog steeds hebben met deze gewijde grond en de militairen die hier begraven liggen. Het is nog altijd de
enige begraafplaats van de ABMC waar alle graven geadopteerd zijn.
De zorg voor de begraafplaats en de helden die er begraven liggen gaat heel wat verder dan de tijdelijke golf van dankbaarheid die volgde
na de Tweede Wereldoorlog. Het is in feite een onderdeel van de cultuur ter plaatse geworden en een traditie die van generatie op
generatie wordt doorgegeven met nog altijd dezelfde inzet en toewijding. Zelfs scholen hebben graven geadopteerd en gebruiken de
verhalen van die jonge Amerikanen om de geschiedenis te vertellen van de Tweede Wereldoorlog en de waarde van de vrijheid waar we
dagelijks van kunnen genieten. Het herdenken van militairen op een Amerikaans Oorlogskerkhof gebeurt uiteraard op meerdere plaatsen,
maar ik denk wel dat het niveau van toewijding hier in Zuid-Limburg ervoor zorgt, dat de Amerikaanse begraafplaats in Margraten
werkelijk uniek is.
5. Is er iets wat u zou willen zeggen tegen degenen die een graf geadopteerd hebben?
Tegen alle adoptanten zou ik een welgemeend “Dank je wel” willen zeggen. Kort nadat ik hier gearriveerd was, had ik de eer om een
bezoeker te begeleiden naar het graf van zijn oom. Deze man was het eerste familielid dat ooit dit graf kwam bezoeken. Toen we er aan
kwamen lag er een verse bos bloemen. Ik heb hem verteld dat alle 8.301 graven geadopteerd zijn en dat de Nederlanders ervoor zorgen
dat zijn oom nooit wordt vergeten. Bovendien dat ze er trots op zijn om de familie, die ver weg woont en niet in staat is om hun geliefde
familielid te bezoeken, te mogen vervangen. De man was hierdoor heel erg geroerd en hij bekende me dat het een geruststelling was om
te weten dat het graf van zijn oom, die altijd zijn grote held was geweest, verzorgd wordt door mensen die diens dapperheid evenzeer op
waarde weten te schatten.
6. Hoe ziet u de toekomst tegemoet?
Met het voortschrijden van de tijd raken we verder verwijderd van de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en dus moeten we op
zoek gaan naar nieuwe manieren om de verhalen te vertellen van diegenen die hier rusten. Hoewel ik niet weet welke veranderingen er
komen en hoeveel tijd dat in beslag neemt, weet ik wel dat ABMC zich inzet om te zorgen dat de lessen van toewijding, moed, opoffering
en eer nooit zullen worden vergeten.
Om in de woorden van onze eerste voorzitter, Generaal John J. Pershing, te spreken:
“De Tijd Zal Nooit De Glans Van Hun Daden Doen Verbleken”.

Margraten Memorial Concert 2011
Op zondag 4 september a.s., aanvang
15.00 uur, zal op de Amerikaanse
begraafplaats voor de zesde keer een
herdenkingsconcert plaatsvinden. Vanaf
2011 Margraten Memorial Concert
geheten in plaats van Margraten
Requiem. Uitgevoerd wordt de
MISSA SOLEMNIS (opus 123) van
Ludwig van Beethoven door het
Limburgs Symfonie Orkest o.l.v.
Roberto Rizzi-Brignoli m.m.v. het
Brabant Koor (dirigent: Louis Buskens)
en vier solisten (sopraan: Kelly God /
mezzo-sopraan: Mirjam Schreur / tenor:
Yves Schaelens / bas: Math Dirks).
Verdere informatie vindt u op
www.margrateneerbetoon.nl. Op de
website van onze stichting treft u ook
een link naar die site.
Het concert is zoals alle activiteiten op
de begraafplaats gratis toegankelijk
voor iedereen! 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 de
Provincie Limburg, de gemeente
Eijsden-Margraten en diverse fondsen
en sponsoren. Verder zijn er donaties
van de Vrienden van het Limburgs
Symfonie Orkest, de Club van 500 en de
Club 100. Elke donatie is welkom, want
zonder sluitende financiering kan Margraten Memorial Concert in volgende
jaren geen doorgang vinden.
Het bestuur van de Stichting Adoptie
Graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten biedt daarom de Stichting
Margraten Eerbetoon de mogelijkheid
adoptanten - u dus - op te roepen om een
donatie voor dit bijzondere en grootse
herinneringsconcert te doen.
Elke donatie is welkom, doch donateurs,
Bereikbaarheid Stichting
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
Bankrekeningnummer: 15 88 20 045
IBAN NL89RABO0158820045
BIC: RABONL2U

die € 25,- of meer doneren, worden
dan “Vriend van Margraten Memorial
Concert” en ontvangen als attentie twee
gegarandeerde zitplaatsen. Stuurt u dan
wel tegelijk met uw donatie op rekening
122606620 t.n.v. de Stichting

Margraten Eerbetoon uw naam en adres
naar info@margrateneerbetoon.nl.
U ontvangt dan ongeveer twee weken
voor de concertdatum van de Stichting
Margraten Eerbetoon twee
(zit)plaatskaarten voor het concert.

Wist u dat:
•

•

de DVD Akkers van Margraten van Ruim Kader films ook bij onze Stichting te koop is.
Op de DVD vindt U de 70 minuten durende film over de aanleg van de begraafplaats en
nog eens evenveel tijd aan extra ooggetuigenverhalen, foto’s en gefilmd archiefmateriaal.
Iedereen die “iets” met de begraafplaats in Margraten heeft, zou de DVD in zijn bezit
moeten hebben.
U kunt de DVD bestellen bij ons bestuurslid Bert Kleijnen 043- 4582177. De DVD kost
€ 14,95 + € 1,95 verzendkosten = € 16,90. Het bedrag kunt u overmaken op onze
rekening 15 88 20 045. (IBAN: NL89RABO0158820045; BIC: RABONL2U).
Op de overschrijving dient vermeld te worden:
voorletters, naam, adres en telefoonnummer.
de stichting nog steeds de beschikking heeft over het boek Kruizen in de Wind, waarin
onder meer de aanleg van de begraafplaats in Margraten beschreven wordt, meer dan 200
pagina’s bevat en voorzien is van een groot aantal unieke foto’s.
Het boek kan voor de prijs van 15,00 euro worden afgehaald bij het kantoor van de
Rabobank te Margraten. Bestellen via ons secretariaat of per e-mail is eveneens mogelijk.
De prijs bedraagt dan 18,50 euro per exemplaar (inclusief verzendkosten).

Muzieknummer
als eerbetoon
Amerikaanse
Begraafplaats
Recentelijk is door “de Knaltaler” - een
Limburgse folklore-band uit de Oostelijke Mijnstreek - een muzieknummer
opgenomen ter ere van de mensen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
De band zal het nummer niet officieel
uitbrengen, aangezien het tevens op het
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de
Rabobank Centraal Zuid-Limburg en
Bouwcenter Jan Opreij, Margraten.
Colofon
Oplage :
Teksten :
Foto’s :
Lay-out :

8.100 exemplaren
Jacques Aussems en Jo Purnot
fotostudio Willy Opreij,
Jack Lemmens

nieuwe Knaltaler-album “Echte Vrunde”
eind dit jaar zal verschijnen. Adoptanten
en overige personen die geinteresseerd
zijn kunnen het nummer in de maand
mei tegen een kleine vergoeding via
internet downloaden.
Het spreekt vanzelf dat wij zeer vereerd
zijn met het door de band genomen
initiatief om de opbrengst van deze
aktie aan onze stichting te doneren.
Mede op verzoek van de initiatiefnemer
worden de ontvangen gelden ingezet om
onbemiddelde AWON-leden, van wie
de vader begraven ligt op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten, de
mogelijkheid te bieden voor de eerste
keer in hun leven het graf van hun vader
te bezoeken.
Vanaf 1 mei a.s. zal de band een download-voorziening op hun site plaatsen.
Wij als stichting hopen natuurlijk dat
velen deze site zullen bezoeken en het
nummer downloaden.
Meer info op: www.knaltaler.nl

