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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
facebook: http://www.facebook.com/
margraten.adoptie
bankrekeningnummer: NL89RABO0158820045; BIC: RABONL2U.
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Bestuur van de stichting
Sinds 1 januari 2014 bestaat het bestuur
van de stichting uit:
Jacques Aussems (secretaris/
plv voorzitter), Jimmy Brouns,
Ruud Croonen (penningmeester),
Ton Hermes, Wim Kamerman, Bert
Kleijnen, Frenk Lahaye,
Fien Opreij-Bendermacher (voorzitter),
Jo Purnot (2de secretaris),
Frans Roebroeks, Nicole SpronckenBlezer.

Openingstijden van de
begraafplaats
De begraafplaats is zeven dagen per
week geopend van 9.00 – 17.00 uur.
Alleen op Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag blijven de hekken dicht.
Op 4 mei (Nationale Dodenherdenking)
is de begraafplaats ook in de avonduren
geopend.

Adreswijzigingen en andere
mutaties doorgeven
U wordt dringend verzocht om
adreswijzigingen (huis- en emailadressen) en eventuele andere mutaties die
voor het adoptieregister van belang zijn,
aan ons door te geven. Ook wanneer 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.

Adoptanten opgelet
Het komt voor dat giften/donaties die
voor onze stichting bestemd zijn, worden
overgemaakt op een verkeerd
bankrekeningnummer. Wilt u ons
financieel ondersteunen doe dat dan
uitsluitend door het bedrag te storten op
IBAN rekeningnummer
NL 89 RABO 0158 8200 45, ten name
van onze stichting Gelieve bij telebankieren uw naam en adres in het vakje
‘opmerkingen’ te vermelden Dank voor
uw medewerking.
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De privacy van onze
adoptanten
Verschillende keren hebt u al in onze
Nieuwsbrieven kunnen lezen dat wij
nooit zonder toestemming adressen,
zowel thuis- als emailadressen
doorgeven aan derden.
Toch krijgen we zeer regelmatig vragen
in de trant van: ’Wie heeft het graf
geadopteerd van …’ Ook komt het
geregeld voor dat wij door mensen
benaderd worden, die namens
nabestaanden in Amerika informeren
naar de naam van de adoptant. Wij gaan
hier nooit op in. De nabestaanden dienen
ons zelf te benaderen. Dat kan per email
(info@adoptiegraven-margraten.nl)
of per brief (Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten,
Postbus 22, 6269 ZG Margraten,
Netherlands). Is dat het geval dan nemen
we eerst contact op met de adoptant
en na diens toestemming geven we de
adresgegevens door aan de
nabestaanden. Dit gebeurt tegenwoordig
een keer of vijf per maand.

Project all faces
De Stichting Verenigde Adoptanten
Amerikaanse Oorlogsgraven wil bij
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van
begraafplaats in Margraten een uniek
eerbetoon brengen door de graven en
namen op The Walls of the Missing met
persoonlijke foto’s te decoreren.
De stichting heeft al van meer dan 2.500
soldaten een foto in het bezit, maar er
ontbreken er dan nog zo’n 7000. Dus
mocht u in het bezit zijn van een foto
van uw geadopteerde soldaat, en wilt u
deze beschikbaar stellen voor dit project,
dan kunt u de stichting een mailtje
sturen:
info@degezichtenvanmargraten.nl

Jaargang 8 - april 2014

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

Voorwoord van Gouverneur Bovens
Na mijn aantreden als Gouverneur kreeg
ik van mijn voorganger, Léon Frissen,
een dossier met een bijzondere inhoud:
het bevatte twee certificaten van de
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse
Begraafplaats Margraten. Bij alle taken
die ik kreeg overgedragen, was dit wel
een zeer eervolle en waardevolle: zorg
dragen voor het graf van 2e luitenant
Marx M. Larkin en voor het graf van
een onbekende soldaat, “known but to
God”, zo meldt zijn grafsteen.
Dat de adoptie van beide graven verbonden is met het ambt van Gouverneur, brengt
tot uitdrukking dat de provincie Limburg onze Amerikaanse bevrijders intens
dankbaar is en met diep respect de gevallenen onder hen gedenkt. Zij gaven hun leven
voor onze vrijheid. Zij streden, opdat wij “weer baas op eigen erf en aan eigen haard”
konden worden, om de woorden van koningin Wilhelmina te gebruiken.
De bevrijding van Nederland begon 70 jaar geleden, toen de Amerikanen in onze
provincie de landsgrens overschreden. Dat was in september 1944. Zo’n twee
maanden later werd de eerste Amerikaanse soldaat in Margraten begraven. Vele
duizenden zouden volgen en hun tijdelijke of blijvende rustplaats vinden in Limburgse
bodem.
Soms lijkt vrijheid als de lucht die we inademen: je hoeft er niks voor te doen. Maar
wie het nieuws volgt, begrijpt dat vrijheid nóóit vanzelfsprekend is. De Amerikaanse
begraafplaats in Margraten herinnert ons er al 70 jaar lang aan, dat rechten en
vrijheden aandacht en inzet vragen. Het offer dat werd gebracht door de gesneuvelde
Amerikaanse militairen, stijgt uit boven de betrekkelijkheid van het heden en de
begraafplaats is daarmee een plek met een bijzonder zinvolle betekenis, ook voor de
generaties na ons.
Onze immense dankbaarheid jegens de gevallen soldaten komt op de meest treffende
wijze tot uiting in het adopteren van hun graven. Dat gebeurt al bijna 70 jaar en de
animo is nog altijd buitengewoon groot. Het doet goed dat te mogen vaststellen. Ik
hoop dan ook van harte dat de
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten haar goede werk
nog lang zal voortzetten.
Theo Bovens
Gouverneur van de provincie Limburg
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70 jaar geleden in Margraten:
John D. Singer wordt begraven
Tempus fugit, de tijd schrijdt voort. Op 10 november a.s. is het 70 jaar geleden dat de eerste begrafenis plaats vond op de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Op die datum in 1944 verzamelde zich een groepje militairen bij Grave 1, Row 1, Plot A
op de nieuwe begraafplaats van het Negende Leger. Zij namen hun helmen af en bogen het hoofd. Pierre Heynen uit Groot Welsden,
priester en leraar aan het bisschoppelijk college in Sittard opende zijn brevier. Men bad voor een gevallen jonge Amerikaan. Hij lag
gehuld in matraslinnen, ver van zijn vaderland, op een Limburgse boerenakker. Het regende onophoudelijk. De eerste Amerikaanse
gesneuvelde die in Margraten werd begraven, was John D. Singer, geboren op 29 juli 1919. Hij was ingedeeld bij de 110 Field Arty
van de 29th Infantry divison, toen hij op 7 november 1944 in het Duitse Geilenkirchen sneuvelde, slechts 25 jaar oud. In 1948 is zijn
stoffelijk overschot overgebracht naar Amerika. Daar vond hij zijn eeuwige rust op de begraafplaats van Denton in Caroline County
(Maryland).

Afscheid van bestuurslid
Maria Duizings-Croonen

Aantal graven
in 1946

Maria Duizings-Croonen heeft haar bestuursfunctie per 1 januari 2014 beëindigd. Zij
maakte sinds 2003 deel uit van het stichtingsbestuur. Vanaf die tijd beheerde zij,
namens het bestuur het adoptieregister en ‘waakte’ over de wachtlijst. Zij heeft
eigenlijk het digitale register zoals het nu bestaat van de grond mee opgebouwd. Een
gigantische klus, die gepaard ging met ontelbare uren vrijwilligerswerk. Zij deed dit
altijd zeer correct en met veel enthousiasme, hierin gesteund door haar man Leo. Maar
nu vond Maria het tijd het stokje over te geven aan iemand van een jongere generatie.
Voor haar verdiensten is Maria twee jaar geleden door H.M. de Koningin benoemd tot
lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook de Amerikaanse Ambassade liet zich bij
gelegenheid van haar afscheid in januari niet onbetuigd. Door de superintendent van
de Amerikaanse begraafplaats, dhr. Keith Stadler, werd haar namens de Ambassade
een Certificate of Appreciation met een
mooie herinneringspenning overhandigd. Het document was ondertekend
door de Chargé d’Affaires, a.i. Adam
H. Sterling. Het stichtingsbestuur bleef
hierbij niet achter. Voorzitter mevr. Fien
Opreij-Bendermacher overhandigde
Maria en haar man bloemen en een
afscheidscadeau.

Op 30 maart 1946 - dus bijna 17
maanden na de begrafenis van John
Singer - werd de begraafplaats gesloten.
Op dat moment lagen er begraven:
- 17.738 Amerikanen,
waarvan 955 onbekend
- 1.026 andere geallieerde gesneuvelden,
waarvan 155 onbekend
- 3.075 Duitsers,
waarvan 2.776 onbekend.
Met deze aantallen was Margraten het
grootste oorlogskerkhof van de Tweede
Wereldoorlog.
Thans vinden 8.301 Amerikaanse
bevrijders er hun laatste rustplaats. De
overigen - ruim 9.000 in getal - zijn eind
jaren veertig overgebracht naar hun
vaderland en zijn daar herbegraven. De
ruim duizend andere geallieerden
vonden hun laatste rustplaats op
verschillende begraafplaatsen in
Nederland. De gesneuvelde Duitsers zijn
herbegraven op het grote oorlogskerkhof
in Ysselsteyn (gemeente Venray).
Na overbrenging van de stoffelijke
resten is de begraafplaats opnieuw
ingericht en zijn de huidige 8122
marmeren Latijnse kruizen en 179
marmeren Davidsterren geplaatst.
De namen van 1.722 vermisten staan
gebeiteld in het marmer van de Walls
of the Missing. Op 7 juli 1960 werd de
begraafplaats in aanwezigheid van Hare
Majesteit Koningin Juliana officieel
ingewijd.

Superintendent Keith Stadler reikt een
Certificate of Appreciation uit aan Maria
Duizings-Croonen

Goed om te weten
Het bestuur van de stichting wordt vaker benaderd om namens adoptanten bloemen te
leggen. Dat lukte soms wel, maar ook vaak niet. Daarom is het goed te weten dat wij
in contact zijn gekomen met dhr. Paul Doyen uit Margraten. Paul Doyen is bereid om
in opdracht van adoptanten bloemen te plaatsen bij het graf en/of bij de Muren van de
Vermisten. Op verzoek stuurt hij u na plaatsing van de bloemen een foto per email
toe.
Belangstellenden hiervoor dienen zich rechtstreeks met dhr. Doyen in verbinding te
stellen. Zijn telefoonnummer is 043-3632171 zijn e-mailadres: pdoyen67@gmail.com
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De grondlegger van de begraafplaats: Joseph J. Shomon
Het is dit jaar een eeuw geleden dat de grondlegger van de begraafplaats, Joseph J. Shomon werd geboren. Na intensief speurwerk is
het ons gelukt om in contact te komen met zijn dochters Nancy en Suzanne. Mede op uitnodiging van de gemeente
Eijsden-Margraten zullen de dames en hun twee oudste zonen in september voor de eerste keer een bezoek brengen aan de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Het spreekt vanzelf dat het stichtingsbestuur bijzonder verheugd is om de familie
Shomon te mogen begroeten. Op ons verzoek hebben de dochters de volgende, door ons vrij vertaalde, korte levensbeschrijving van
hun vader aan het papier toevertrouwd.
Joseph Shomon werd geboren op 16 oktober 1914 op een boerderij in Ashford, Connecticut waar hij zijn jeugd doorbracht. Als
gevolg van de Great Depression, de wereldwijde economische crisis, verloor de familie haar boerderij en was gedwongen te
verhuizen naar New York. De toen 16-jarige Joseph haalde daar zijn highschool-diploma. Vervolgens volgde hij opleidingen aan de
New York State Ranger School en de universiteit van Idaho. Rond 1935, in het midden van de crisisjaren, trad Joseph toe tot het
Civilian Conservation Corps. Deze organisatie zorgde voor betaald werk voor honderden werkloze jonge mannen. Zij werden
ingezet bij het aanleggen van parken en voor werkzaamheden op het platteland, waar ze in grote kampen verbleven. Wellicht
kwamen deze ervaringen hem later van pas bij het selecteren van geschikte locaties voor het aanleggen van grote begraafplaatsen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Shomon als kapitein in de 611th Quartermaster Graves Registration Company. Zijn
eenheid was onder andere betrokken bij de aanleg van Brittany Cemetery te Saint-James (Frankrijk), de begraafplaats van Patton’s
Derde Leger. En natuurlijk Margraten, de grote begraafplaats van Simpson’s Negende Leger. Voor zijn werk en inzet tijdens de
oorlogsjaren werd hem later de Meritorious Service Award toegekend. Ook na de oorlog bleef Shomon het leger trouw: hij was nog
twintig jaar als reservist verbonden aan de Active Army Reserve, waar hij uiteindelijk de rang van luitenant-kolonel bereikte.
Wij, zijn kinderen, groeiden op met de vele verhalen die vader vertelde over de oorlog en over Margraten. Zijn boek, Crosses in the
Wind (Stratford House, In., New York, NY 1947) schreef hij na de oorlog in zijn ziekbed. Hij was opgenomen in een ziekenhuis
voor veteranen waar hij herstelde van een ernstige aandoening, die waarschijnlijk voortkwam uit de opgedane gruwelijke ervaringen tijdens de oorlog. Het boek vertelt het verhaal van de mannen van de 611th GRC , die met veel toewijding en respect het
gruwelijke werk op de slagvelden en de begraafplaatsen uitvoerden.
Na de oorlog ging Shomon aan de slag als medewerker/onderzoeker natuurbeheer en –behoud bij verschillende stichtingen,
universiteiten en overheidsorganisaties. In 1959 verwierf hij een doctorstitel in ‘Natural Resources Conservation’ aan de universiteit
van Michigan.
Joseph was gehuwd met Elizabeth Fain en het echtpaar kreeg twee dochters: Suzanne en Nancy. In 1971 trad hij voor de tweede
keer in het huwelijk, nu met Vera Bouzane, een geboren Canadese. Hun reizen, vaak gekoppeld aan onderzoeksopdrachten, bracht
hen over de hele wereld. Ze bezochten het hoge, koude noorden van Amerika, de regenwouden van de Amazone, India, Nepal,
Thailand, Nieuw-Zeeland, Australië, Iran en Afrika. Na zijn pensionering bleef Shomon schrijven en reisde hij nog veel als
onafhankelijk consulent voor natuurbehoud.
In 1960 werd Joseph benoemd tot ereburger van gemeente Margraten en daar
werd ook een straat naar hem vernoemd. Hij bracht nog verschillende keren een
bezoek aan Margraten en ‘zijn’ begraafplaats, waar hij de plechtigheden rond
Memorial Day bijwoonde. Joseph Shomon overleed op 18 september 2003, bijna
89 jaar oud. Wij, zijn dochters Nancy and Suzanne, zijn uitgenodigd om
komende september naar Margraten te komen om de festiviteiten rond de viering
van 70 jaar bevrijding bij te wonen. Wij zijn zeer vereerd en verheugd dat we
dan de begraafplaats kunnen bezoeken. Een droom komt dan uit: om eens deze
gewijde grond te mogen betreden, waarover onze vader zo vaak heeft verteld.

Het gezin Shomon rond 1960. Vanaf links: de dochters Suzanne
(*1942) en Nancy (*1952), moeder Elizabeth en vader Joseph
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Twee nieuwe bestuursleden
Jimmy Brouns
Het bestuur is zeer verheugd in Jimmy Brouns (36) de opvolger van Maria DuizingsCroonen te hebben gevonden. Hij zal de administratie van het adoptieregister
overnemen. Jimmy is getrouwd en vader van twee dochters. In het dagelijkse leven is
Jimmy als I&A adviseur werkzaam bij de gemeentelijke overheid. Jimmy is voor het
bestuur geen onbekende. In een vroeger stadium is hij al betrokken geweest bij
automatiseringswerkzaamheden van onze stichting.
Ton Hermes
Ton (61) is als beroepsmilitair uitgezonden geweest naar Bosnië (Srebrenica en
Busovaca) en is nauw betrokken geweest bij de uitzending naar Kosovo. In Busovaca
heeft hij opgetreden als persvoorlichter en woordvoerder van het Nederlandse
contingent binnen de NAVO-vredesmacht SFOR. Na een laatste functie bij
AFNORTH in Brunssum is hij als luitenant-kolonel met pensioen gegaan. Ton weet
als geen ander wat het betekent om als militair in een oorlogsgebied werkzaam te zijn.
Hij geniet al een aantal jaren van zijn pensioen en is gaarne bereid zich in te zetten
voor werkzaamheden van onze stichting. Het bestuur zal zich op korte termijn beraden welke werkzaamheden specifiek aan Ton worden overgedragen. Gezien het feit
dat Ton in zijn functie bij defensie woordvoerder was naar de binnen- en buitenlandse
pers, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat hij zich onder meer zal gaanbezig
houden met het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van de stichting.

De nieuwe bestuursleden Jimmy Brouns
(l) en Ton Hermes met op de achtergrond
the Mourning Woman (de Treurende
Vrouw)

Onze
Facebookpagina
Sinds begin 2012 kent de stichting haar
eigen Facebookpagina: http://www.
facebook.com/margraten.adoptie.
Ze is opgezet met de bedoeling de
adoptiegemeenschap te informeren
over zaken rond onze stichting en de
Margratense begraafplaats. Vaak is
dat actueel nieuws, maar regelmatig
publiceren we ook historische foto’s,
kaarten, krantenknipsels, filmpjes etc.
Het doet ons dan ook goed te constateren dat onze pagina druk wordt bezocht
en het daarop gepubliceerde ook wordt
gewaardeerd (bijna 1400 pagina-likes
en sommige artikelen werden door bijna
drieduizend personen gelezen!). Mocht
u zelf dus zaken tegenkomen, waarvan u
denkt dat het van belang is voor de hele
adoptiegemeenschap, schroom dan niet
gebruik te maken van ons medium. We
willen er nogmaals op wijzen dat onze
pagina geen forum is voor het plaatsen
van politieke statements of beledigende
opmerkingen. Deze berichten worden
direct door de beheerders verwijderd.

Ook onze Nieuwsbrief gaat digitaal
Onze jaarlijkse Nieuwsbrief wordt nog steeds op de authentieke manier – gedrukt op speciaal papier – per post bij de adoptanten
aan huis bezorgd. Hiermee is jaarlijks ongeveer 6000 euro gemoeid, en dat kunnen we financieel niet blijven volhouden.
Het bestuur van de stichting is dan ook voornemens, op termijn, aan de adoptanten met een emailadres de Nieuwsbrief digitaal toe
te zenden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet beslist en is afhankelijk van de mate hoe het invoeringsproces gaat verlopen. Voor
adoptanten zonder emailadres verandert er voorlopig niets.
Het bestuur vindt het uiterst belangrijk dat er minstens éénmaal per jaar contact is met de adoptanten. Alleen op die manier kunnen
we het adoptieregister up-to-date houden.
De registratie van alle emailadressen zal nog een hele klus zijn. Om het ons iets gemakkelijker te maken, verzoeken wij u als volgt
te handelen:
- stuur een mailtje naar: administratie@adoptiegraven-margraten.nl
- neem in het onderwerp op: e-mailadres (wij kunnen onze berichten daar dan op selecteren)
- vermeld verder in uw bericht naam met voorletters adres/woonplaats en telefoonnummer, zodat we de adresgegevens kunnen
checken.
Het behoeft geen betoog dat wij bij wijziging van het emailadres daar natuurlijk graag over geïnformeerd worden. Maar ook als u
gaat verhuizen en uw emailadres hetzelfde blijft, willen we graag het nieuwe woonadres van u ontvangen.
Een bijkomend voordeel van het emailbestand is dat we eventueel vaker dan één keer per jaar met de adoptanten kunnen communiceren en nieuws kunnen uitwisselen.
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Een film over de emotionele band
tussen adoptant en nabestaanden
De filmmaakster Jotja Ingrid Bessems maakt een intieme documentaire over de
betekenis van de adoptie voor herdenking van oorlog en bevrijding: hoe 70 jaar na de
Bevrijding een grafkruis op de begraafplaats in Margraten een gezicht krijgt en de
herinnering tot leven komt.
De film vindt zijn oorsprong in de emotionele ontmoeting tussen haar ouders en de
Op 30 juli 2013 bezochten Gary en Betty
Gene Birdwell-Beck het graf van hun oom
nicht van de soldaat op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Die ontmoeting
Sidney Stuart Beck. Het was hun eerste
afgelopen zomer heeft een ontwikkeling in gang gezet, die het verleden tot leven
bezoek aan het graf, en tevens de eerste
brengt en families nader tot elkaar.
ontmoeting met de adoptanten Hub en Nel
De documentaire focust op het verhaal van één soldaat en zijn familie, als voorbeeld
Bessems-Klinkenberg
van de vele duizenden die voor onze vrijheid sneuvelden. We zien welke impact dit 70
jaar na dato nog heeft op een familie, en hoe de adoptie voor de adoptanten verandert
van een anoniem eerbetoon in een persoonlijke aangelegenheid. Tegen de achtergrond van hun beleving wordt de historische context geschetst door de ervaring van enkele adoptanten van het eerste uur.
Meer info: www.facebook.com/jotjabessems en www.jotjabessems.nl

Meer besef over WO II:
‘Ik wist dat je kwam’

School uit Rostock (Dld)
adopteert een Naam

Dit is de titel van het afstudeeronderzoek dat Laur Rutten,
Limburgse troubadour en leraar op de basisschool in Cadier en
Keer, heeft verricht in het kader van zijn Masterstudie Kunsten Cultuureducatie in Tilburg. De Amerikaanse begraafplaats
in Margraten, de Stichting Kom Leren en onze stichting waren
bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek richt zich op de
vorming en het ontwikkelen van bewustwording bij schoolverlaters in het basisonderwijs. Het uiteindelijk doel is dat de
schoolverlaters meer besef krijgen van de Tweede Wereldoorlog. Ze worden geconfronteerd met morele vragen in tijden van
oorlog en vrede. De eigen woonomgeving van de leerlingen
vormt daarbij het uitgangspunt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse begraafplaats in Margraten een
centrale rol speelt. Laur toont in zijn onderzoek aan dat door
een specifieke wijze van onderwijs, waar vooral de beleving een
grote rol speelt, de begraafplaats een sterke bijdrage kan leveren aan het bewustwordingsproces bij schoolverlaters. Die beleving krijgt gestalte in de vorm van een op historische bronnen
gebaseerde grafrede van een Amerikaanse soldaat. Zo worden
de schoolverlaters geconfronteerd met een persoonlijk verhaal
van een jonge man die naar Europa kwam om te vechten tegen
de Nazi’s, om geknechte volkeren te bevrijden en die daarbij
het leven liet. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan
contact op met Laur Rutten: e-mail: rutten170@zonnet.nl

In oktober 2013 ontvingen we een verzoek van een projectgroep
van klas 10 van de Nordlicht-Schule uit het Duitse Rostock om
de naam te mogen adopteren van 1st Ltn. John W. Simon, die
vermeld staat op de Walls of the Missing van de begraafplaats
in Margraten.
Waarom dit verzoek? Op 25 augustus 1944 was John als piloot
van een zware bommenwerper van het type B-24 vanuit
Engeland op weg naar het Duitse Rostock om de Heinkel
vliegtuigfabrieken te bombarderen. Tijdens dit bombardement
kreeg het vliegtuig te kampen met motorpech. John gaf zijn
crew - bestaande uit elf personen inclusief de co-piloot - het
bevel om met gebruikmaking van de parachute de
bommenwerper te verlaten. John probeerde in zijn eentje de
machine in bedwang te houden. Tevergeefs, het vliegtuig
stortte neer. Zeven bemanningsleden werden na hun geslaagde
parachutesprong door de Duitsers gevangen genomen en zijn na
de oorlog teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Twee anderen
werden bij Steffenshagen vermoord. De co-piloot John B. Dzanaj werd op transport naar Kröpelin doodgeschoten.
Sinds 1998 herinnert een kruis voor de kerk in
Steffenshagen aan de moord op de Amerikanen. Op 25
augustus 2013 – precies 69 jaar later – werd tijdens een
gebedsviering een gedenkplaat met de namen van de gedode
Amerikanen op een plechtige wijze onthuld.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door facilitaire
ondersteuning Bouw Center Jan Opreij, Margraten
www.opreij.nl en een financiële bijdrage van de Rabobank
Centraal Zuid-Limburg
Colofon:
Oplage		 : 8.100 exemplaren
Teksten : Jacques Aussems, Jo Purnot en Frans Roebroeks
Foto’s		 : fotostudio Willy Opreij Margraten
Lay-out : Jack Lemmens

Het bestuur van de stichting is bijzonder getroffen door het
adoptieverzoek van de school uit Rostock. Vandaar dat we er in
deze Nieuwsbrief ook aandacht aan besteden. Het spreekt dan
ook voor zich dat de naam van John W. Simon ter adoptie aan
de projectgroep van de Nordlicht-Schule is toegewezen.
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Memorial Day, zondag 25 mei 2014
Programma
10.00 uur Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziekmanifestaties Margraten. Hoofdcelebrant is
hulpbisschop Mgr. Everard de Jong. De zang in deze viering wordt verzorgd door de tenorsolist Hubert Delamboije en
de zanggroep Die Moselsänger. Uiteraard ontbreek het lied ‘Do you Remember’ (tekst Math Dupuits en muziek van
Hub Vanhautem) ook dit jaar niet. De gesproken teksten worden verzorgd
door Marga Segers-IJzermans en Jannes Drissen.
15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging
Toegang
Zowel de plechtigheid in de ochtend als ’s middags is voor iedereen toegankelijk. De
praktijk wijst uit dat tijdens de eucharistieviering altijd voldoende zitplaatsen zijn. Voor
het middagprogramma zijn alleen voor de genodigden stoelen en aparte plaatsen gereserveerd. Voor de overige bezoekers 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 Walls of the Missing 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. Helaas constateren we dat er nog altijd
een beperkt aantal graven is waarop geen bloemetje is geplaatst. Wij vinden dit jammer en doen een beroep op deze adoptanten
om hiervoor zorg te dragen. Wanneer u niet te ver van de begraafplaats woont, en het weer het toelaat, breng dan uw bloemen op
donderdag of vrijdag. Zo vermijdt u de drukte op de zaterdag.
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

Wist U dat…
- u door bij onze stichting boeken te kopen, u ons financieel ondersteunt. Dus wilt u uzelf of iemand anders een boek cadeau
doen, kijk dan eens naar onze bijgevoegde boekenlijst
- dhr. en mevr. Eggen uit Voerendaal - adoptanten van een graf van een soldaat uit Mississippi - in het bezit zijn van vlaggetjes
van die staat. Zij hebben nu het idee opgevat om op donderdag of vrijdag voor Memorial Day 2014 bij elke gesneuvelde uit
Mississippi - dat zijn er bijna honderd - deze vlaggetjes te plaatsen. Betrokkenen zouden gaarne hierbij de helpende hand
ontvangen van een aantal vrijwilligers. Informatie: 045-5752812/ 06-30929688 of berteggen@home.nl
- momenteel ruim 1300 van 1722 namen op de Muur van de Vermisten geadopteerd zijn
- in september het 70 jaar geleden is dat Zuid-Limburg door Amerikaanse troepen werd bevrijd. In november van dit jaar is
het tevens 70 jaar geleden is dat de begraafplaats in Margraten werd geopend. En op 5 mei 2015 volgt dan de landelijke
herdenking van de bevrijding. De gemeente Eijsden-Margraten heeft besloten dit alles niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Met een uitgebreid programma aan festiviteiten, vieringen en herdenkingen wordt tussen september 2014 en juni 2015 hier
aandacht aan besteed. Zodra het programma bekend is, zullen wij dit op onze
website en Facebookpagina vermelden
- onze stichting van 29 april t/m 29 juni 2014 in Centre Céramique Maastricht een
mini-expo(sitie) heeft ingericht over de geschiedenis van de Amerikaanse
begraafplaats en het adoptiefenomeen. Zeker de moeite waard om te komen
bekijken. Informatie: www.centreceramique.nl
- regelmatig voor grote en kleine gezelschappen rondleidingen verzorgd worden op
de begraafplaats. U kunt hiervoor terecht bij de begraafplaats tel. 043 - 4581208
of e-mail: netherlands@abmc.gov
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