NIEUWS
NEWS

Stichting Adoptiegraven
Amerikaanse Begraafplaats
Margraten

v/h Burgercomité Margraten
sinds 1945

Foundation for Adopting
Graves at the American
Cemetery in Margraten

formerly Civilian Committee of Margraten
since 1945

Overlijden
bestuurslid
Wim Kamerman

Onze Stichting werd op 20 september
2014 overvallen met het bericht van het
overlijden van Wim Kamerman, sinds
2002 een zeer gewaardeerd, betrokken en toegewijd bestuurslid. Met zijn
onderwijsachtergrond wist hij een
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Met deze nieuwsbrief wil de stichting de adoptanten op de hoogte brengen
van activiteiten en ontwikkelingen binnen de adoptie-organisatie.

Vrijheid is geen
vanzelfsprekendheid
Als burgemeester van de gemeente
Eijsden-Margraten ben ik bijzonder trots
op de Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten en
zeker ook op het grote aantal adoptanten
van de begraafplaats in Margraten. Hoe
groot de dankbaarheid voor onze vrijheid
jegens de gevallen soldaten is, komt het
meest tot uiting in het adopteren van een
graf of een naam op de Walls of the
Missing.
Dit jaar verschijnt de negende jaargang
van de nieuwsbrief die in het teken staat
van zeventig jaar adoptie en bevrijding.
In onze gemeente herdenken en vieren we
Liberation Eijsden-Margraten, de
70-jarige bevrijding van Limburg en
Nederland en het 70-jarig bestaan van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
We zijn dit herdenkingsevenement gestart in mei 2014 en sluiten af op 24 mei 2015
met Memorial Day, waarvoor ik u als adoptant dan ook van harte uitnodig.
Tijd om stil te staan en te bedenken hoe het adoptieprogramma zeventig jaar geleden
is ontstaan en welke betekenis dat in onze gemeenschap en ook daarbuiten heeft
gekregen. Uit een gevoel van dankbaarheid en respectvolle eer voor onze bevrijders
werd in februari 1945 het Burger Comité Margraten opgericht, dat zich ten doel
stelde om de inrichting van de begraafplaats te ondersteunen door een grootscheepse
adoptie-actie. De werkzaamheden van het Burger Comité Margraten zijn in 2002
overgenomen door de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten. Als adoptant laat u zien dat u met trouw en betrokkenheid in stilte een
eervolle opdracht vervult. Mede dankzij u, wordt het bevrijdingsverhaal met een
bezoek aan onze begraafplaats steeds opnieuw ontdekt, beleefd en gevoeld, niet
alleen nu maar ook door komende generaties. Trots wil ik dan ook alle adoptanten
uit het heden en het verleden enorm bedanken voor hun toewijding!
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester gemeente Eijsden-Margraten

© 2015. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar
worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Adoptie
Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten
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Bestuur van de Stichting
Sinds 1 januari 2015 bestaat het bestuur
van de Stichting uit: Jacques Aussems
(secretaris/plv. voorzitter), Jimmy Brouns,
Roger Caelen, Ruud Croonen (penningmeester), Ton Hermes, Bert Kleijnen,
Frenk Lahaye, Fien Opreij-Bendermacher
(voorzitter), Jo Purnot (tweede secretaris),
Frans Roebroeks en Nicole SpronckenBlezer.

Openingstijden van de
begraafplaats
De begraafplaats is zeven dagen per week
geopend van 9.00 – 17.00 uur. Eerste
Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de
begraafplaats gesloten. 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. Telefonisch
kan ook: 043-4583050 (Ton Hermes) of
043-4582177 (Bert Kleijnen)

Dank ontvangst
giften/donaties
Het spreekt van zelf dat wij bijzonder
vereerd zijn met de giften/donaties die wij
elk jaar van onze adoptanten en
begunstigers mogen ontvangen. Hartelijke
dank daarvoor.
Het komt voor dat giften/donaties die
voor onze Stichting bestemd zijn, worden
overgemaakt op een verkeerd
bank-rekeningnummer. Wilt u ons
financieel ondersteunen doe dat dan
uitsluitend door het bedrag te storten op
rekeningnummer
NL 89 RABO 0158 8200 45 (BIC:
RABONL2U) ten name van Stichting
Adoptie Graven Amerikaanse
Begraafplaats Margraten, met vermelding
van naam en adres.
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Gouverneur drs. Th.J.F.M.
Bovens beschermheer van
onze Stichting
Met het 70-jarig jubileum in het
vooruitzicht heeft de Stichting vorig jaar
een verzoek doen uitgaan aan de
Gouverneur van de provincie Limburg,
drs. Theo Bovens, om het
beschermheerschap van de Stichting op
zich te willen nemen. Met trots kunnen
wij u melden dat de Gouverneur ons in
een brief van 9 december jl. heeft laten
weten die functie graag te aanvaarden,
om daarmee ‘namens de provincie,
het belang dat Limburg hecht aan deze
begraafplaats en het bijzondere
adoptiefenomeen dat deze streek kent,
tot uitdrukking te brengen’.

Adoptiejubileum
Zoals u al in het voorwoord van burgemeester Akkermans heeft kunnen lezen, viert
onze Stichting het zeventigjarig bestaan van het adoptieprogramma. Hulde aan de
mensen die aan de wieg hebben gestaan en aan de velen die in die zeventig jaar het
systeem hebben onderhouden of daaraan hebben meegewerkt. Wij zijn er trots op te
mogen vermelden dat alle 8.301 graven van de gesneuvelde bevrijders geadopteerd
zijn en dat er reeds een aantal jaar gewerkt wordt met een wachtlijst. Van de 1.722
namen die vermeld staan op de Walls of the Missing zijn er nu ook al meer dan 1.400
geadopteerd.
In de loop van de tientallen jaren zijn door de adoptie veel vriendschapsbanden
ontstaan tussen de adoptanten en nabestaanden van de gesneuvelde militairen. De
adoptie heeft de mensen dichter bij elkaar gebracht en is uiteindelijk een middel
geworden om de nabestaanden van hen, die vielen voor onze vrijheid, te bedanken.
Onze Stichting heeft gemeend deze mijlpaal - en dit zeker in het jaar waarin ook
zeventig jaar bevrijding wordt gevierd - niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Jubileumprogramma
Onze Stichting onderhoudt een innig contact met de American World War II
Orphans Network (AWON), een Amerikaanse organisatie van wezen en familieleden
wier familielid omgekomen is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim zestig
AWON-ers zullen de activiteiten rond zeventig jaar adoptie bijwonen. Het spreekt
vanzelf dat wij bijzonder vereerd zijn hen als onze gasten te mogen ontvangen.
Op zaterdag 23 mei organiseert onze Stichting in Mesch, het eerst bevrijde dorp
van Nederland, een herdenkingsbijeenkomst bij het bevrijdingsmonument (voor de
basisschool, Grijze Graaf 12). Om 17.30 uur lopen we vanaf De Laathof (Langstraat
3) in een stille tocht naar dit monument. Bij het monument wordt de plechtigheid
muzikaal opgeluisterd door drumband en fanfare Sint Blasius uit Cadier en Keer,
terwijl ook schutterij Sint Sebastianus uit Mheer en de Wapenbroeders Maastricht
e.o. hierbij aanwezig zullen zijn. In het programma is ook een taak weggelegd voor
een aantal leerlingen van de basisschool uit Mesch. De plechtigheid zal ruim een uur
duren. We hopen dat zoveel mogelijk adoptanten met ons meelopen en de
bijeenkomst bijwonen. Het volledige programma van deze herdenkingsbijeenkomst
kunt u lezen op onze website www.adoptiegraven-margraten.nl en op onze
facebookpagina.
Op Pinkstermaandag 25 mei – de dag waarop officieel Memorial Day wordt
gevierd in Amerika – vindt speciaal voor de adoptanten een jubileumconcert plaats
in Theater aan het Vrijthof te Maastricht. Hiermee danken wij hen die al die jaren
trouw, met betrokkenheid en in stilte de eervolle opdracht in het kader van de
adoptie vervuld hebben. Het spreekt vanzelf dat onze Amerikaanse gasten ook
hierbij aanwezig zullen zijn. Wij zijn bijzonder vereerd dat de Marinierskapel der
Koninklijke Marine zich bereid heeft verklaard – samen met een aantal
gastoptredens – voor de invulling van deze muzikale avond te zorgen. Aanvang
uitvoering 19.30 uur, afsluiting omstreeks 22.30 uur. Voor verdere informatie
(o.a. kaartverkoop) verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde brief.

Afscheid van
bestuursleden
Fien OpreijBendermacher
en Jo Purnot
Onze voorzitter Fien OpreijBendermacher en plaatsvervangend
secretaris Jo Purnot hebben begin 2014
kenbaar gemaakt hun functie per
1 juni 2015 beschikbaar te stellen. De
reden daarvoor is dat zij de leeftijd
van zeventig jaar zijn gepasseerd. De
Stichting heeft in de afgelopen jaren
een verjonging in het bestuur
doorgevoerd. Door de beoogde
opvolgers tijdig te benoemen hebben
die al meer dan een jaar in het bestuur
mee kunnen ‘draaien’ en ervaring
kunnen op doen. Hieronder wordt in
het kort ingegaan op de verdiensten die
beide bestuursleden hebben gehad voor
onze Stichting.

Fien Opreij-Bendermacher

Fien heeft mede aan de wieg gestaan
van de oprichting van de Stichting in
november 2002 en werd benoemd tot
voorzitter, een functie die zij altijd met
trots en verve heeft uitgeoefend. Zij
was een meewerkend bestuurder die
ook letterlijk bereid was de handen uit
de mouwen te steken. De bestuursleden
van het eerste uur kunnen zich nog wel
het project van de actualisering van het
adoptieregister voor de geest halen. Een
immense klus die binnen een viertal
jaren tot een perfect einde werd
gebracht. Het idee om ook de namen op
de Walls of the Missing ter adoptie aan
te bieden kwam eveneens uit de koker
van onze voorzitter: ‘ook die jongens
hebben gevochten en daarbij hun leven

Nieuw bestuurslid Roger Caelen
Adoptant Roger Caelen is onlangs benoemd als bestuurslid van onze Stichting.
Roger is 47 jaar oud, van beroep registeraccountant. Hij voelt zich zeer betrokken
bij de begraafplaats en vindt het een grote eer een bijdrage te kunnen leveren om het
adoptieprogramma nog in lengte van jaren springlevend te houden. Op korte termijn
vindt binnen het bestuur een herschikking van taken plaats en zullen ook
werkzaamheden aan Roger worden toebedeeld.
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gelaten en verdienen allemaal een bloemetje bij hun naam’.
Mede dankzij de inzet van Fien heeft de Stichting zowel nationaal als internationaal
goed aan de weg getimmerd. Ook de toekenning van de Limburg Award aan de
Stichting in 2007 en de legpenning van de gemeente Margraten in 2008, kan zij mede
tot haar verdiensten rekenen. Moesten er belangrijke beslissingen genomen worden
dan werd niet over één nacht ijs gegaan. Alle voors en tegens werden op een rij gezet
en na een zorgvuldige afweging werd een standpunt ingenomen. De vergaderingen
van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur werden in alle rust door
haar geleid.

Jo Purnot

Ook Jo maakt vanaf de oprichting van de Stichting in 2002 deel uit van het bestuur.
Jo is het historisch brein van de Stichting. Op zich is dit niet vreemd gezien zijn
achtergrond als secretaris van de Historische Kring Cadier en Keer en van de
Samenwerkende Heemkundeorganisaties Margraten (SHOM). Jo beheert als
plaatsvervangend secretaris alle binnenkomend e-mailverkeer. Wordt dit niet door
hemzelf afgedaan dan zorgt hij er voor dat de behandeling wordt overgenomen door
het secretariaat. De jaarlijks toenemende vragen van nabestaanden in de VS worden
door hem altijd zeer adequaat en met in achtneming van de privacy van de adoptanten
afgehandeld. Jo is zeer geïnteresseerd in de historische documenten van de voorganger
van onze Stichting, het Burger Comité Margraten. Correspondentie hiervan dateert
vanaf begin 1945. Snuffelen in de kaartenbak van 1945/1946 – op zoek naar nieuwe
historische feiten - vindt hij ideaal. Met een aantal andere bestuursleden is Jo
verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarlijkse nieuwsbrief. Als
plaatsvervangend secretaris maakt hij deel uit van het Dagelijks Bestuur van de
Stichting en brengt hij nabestaanden uit Amerika in contact met onze adoptanten.
Het stichtingsbestuur is beide
scheidende
bestuursleden veel
dank verschuldigd
en wenst hen nog
vele jaren in goede
gezondheid toe.

Digitale nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van 2014 hebt u kunnen lezen dat onze Stichting over gaat op een
digitale nieuwsbrief. Kostenbesparing en milieu spelen daarbij een belangrijke rol. Het
grootste voordeel is echter dat wij u sneller en meerdere keren per jaar kunnen
informeren over de ontwikkelingen binnen onze Stichting en op de Amerikaanse
begraafplaats. U hebt massaal gereageerd op onze oproep om uw e-mailadres aan ons
door te geven. Inmiddels zijn er al twee digitale nieuwsbrieven verzonden aan 1.400
adoptanten. Voor hen wordt dit de laatste papieren nieuwsbrief.
Hebt u de oproep gemist en wilt u ook de digitale nieuwsbrief ontvangen stuur dan
een mailtje naar: administratie@adoptiegraven-margraten.nl. Neem in het onderwerp
op: e-mailadres (wij kunnen onze berichten daarop selecteren). Vermeld verder in uw
bericht naam met voorletters, adres/postcode/woonplaats en telefoonnummer zodat we
u in ons adoptieregister kunnen vinden. Kent u mensen, collega’s, vrienden die net als
u een graf of naam op de Walls of the Missing hebben geadopteerd maar geen digitale
nieuwsbrief hebben ontvangen, wijs hen dan op die mogelijkheid. Vraag hen ook hun
e-mailadres bij ons bekend te maken. Wijzigt uw e-mailadres vergeet dan niet ons
daarover te informeren. Dat geldt uiteraard ook bij een wijziging van uw postadres na
verhuizing.
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Filmdocumentaire
‘Onze Soldaat’
De documentaire ‘Onze Soldaat’ van
filmmaker Jotja Bessems en de
Samenwerkende Heemkunde
Organisaties Margraten (SHOM) wordt
in het eerste weekend van mei door
L1-TV uitgezonden. De film is te zien op
2 mei om 18 uur en op zondag 3 mei om
11.00 , 13.00 en 15.00 uur.
De film laat aan de hand van twee
verhalen zien hoe de adoptie van graven
in Margraten vanaf 1945 wordt beleefd.
De oorsprong van de documentaire
ligt in de ontmoeting tussen de ouders
van de filmmaakster en de familie van
de soldaat van wie zij het graf hebben
geadopteerd. De film laat zien wat de
adoptie betekent voor de herinnering
aan het verleden, en hoe een kruis een
gezicht krijgt. De ouders van Gerda
Nelissen uit Moerslag adopteerden in
1945 het graf van een soldaat die bij hen
in huis ingekwartierd was in de
maanden na de bevrijding van
Zuid-Limburg. Na de dood van haar
ouders nam Gerda de adoptie over en
geeft die weer door aan haar kinderen en
kleinkinderen.
Persoonlijke herinneringen, fragmenten
uit brieven van de soldaat, historisch
archiefmateriaal en op locatie gefilmde
beelden in zowel Limburg als de VS
nemen de kijker mee in de beleving van
dit bijzondere fenomeen. De film zal op
verschillende plekken worden vertoond
en is straks via onze Stichting op dvd te
bestellen. De film werd mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdragen
van het Aanmoedigingsfonds van de
Koninklijke Facultatieve te Den Haag en
de Frans Gijzelsstichting te Valkenburg

Memorial Day, zondag 24 mei 2015
Programma
10.00 uur Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziekmanifestaties Margraten. Hoofdcelebrant is
pastoor Fr. Janssen van Margraten. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door tenor Hubert Delamboye en
het Mannenkoor Borgharen o.l.v. Roger Moens.
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 er 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 en parkeren
Bezoekers voor de herdenkingsbijeenkomst die uit de richting Maastricht of Gulpen komen, kunnen via de Rijksweg de
begraafplaats bereiken en daar hun auto parkeren. Het parkeren tijdens Memorial Day wordt geregeld door de Marechaussee.
Normaal gesproken zijn er voldoende parkeerplekken maar wij adviseren bezoekers wel op tijd aanwezig te zijn vanwege de te
verwachten verkeersdrukte. Er is ook speciale parking geregeld voor gehandicapten.
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 nog elk jaar dat
er graven zijn 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
omdat het vooral op zaterdag erg druk is op de begraafplaats.
Informatie
Heeft u verdere vragen over Memorial Day dan kunt u zich wenden tot de Amerikaanse Begraafplaats. Het adres is: Amerikaanse
Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten, tel. 043-4581208, e-mail: netherlands@abmc.gov

Terugblik herdenking zeventig jaar Amerikaanse
begraafplaats Margraten
Bezoek van de families Shomon en Wiggins
Groepsfoto van bewoners van de Shomonstraat met zittend vlnr Scott, Suzie, Nancy
en Noel.

Amerikaanse begraafplaats in
Margraten, korporaal John David Singer.

Zeventig jaar geleden klopte captain
Joseph J. Shomon aan bij het
gemeentehuis van Margraten op zoek
naar een geschikte locatie voor een
militaire begraafplaats van de te
verwachten gesneuvelde militairen
van het Negende Leger. Hij vond die
op enkele akkers naast de Rijksweg
Aken-Maastricht. Op 10 november 1944
werd de eerste soldaat begraven op de

In het kader van zeventig jaar
begraafplaats waren in september 2014
Suzie Forehand-Shomon en Nancy
Lewis-Shomon, dochters van captain
Shomon en hun zonen Scott en Noël
te gast bij onze Stichting.
Met dankbaarheid kijken we terug op
hun bezoek. Zij bezochten voor het
eerst de Amerikaanse begraafplaats die
door hun vader en grootvader tijdens de
oorlog werd aangelegd en ingericht. Het
was een emotioneel bezoek en heeft bij

-4-

hen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De familie Shomon werd in het
bijzonder geraakt door de inzet en
betrokkenheid van de duizenden
adoptanten die jaar in jaar uit bloemen
brengen naar het graf van een
Amerikaanse bevrijder of bij een naam
op de Walls of the Missing. Kleinzoon
Scott verwoordde dit als volgt: ‘Er is
niets in de wereld vergelijkbaar met wat
hier in Margraten gebeurt. De
Nederlanders zijn nog steeds dankbaar
voor wat de Amerikaanse troepen voor
hun land hebben gedaan. De manier
waarop zij de herinnering levend houden
is werkelijk verbazingwekkend’.
Een krantenartikel in Virginia met de
kop ‘Nederland rolt de rode loper uit
voor een familie uit Virginia Beach’

geeft een mooie beschrijving van de
ervaringen van Nancy, Suzie, Scott en
Noël tijdens hun bezoek aan Margraten.
U kunt het complete artikel
terugvinden op onze website. Voor hen
was het vooral een emotionele reis met
tastbare herinneringen aan hun vader en
opa. Zo stonden zij voor het eerst op de
indrukwekkende begraafplaats waar hun
vader en opa in de oorlog had gewerkt,
maakten zij kennis met de bewoners
van de Shomonstraat in Margraten,
waren zij aanwezig bij allerlei officiële
ontvangsten, concerten en herdenkingen en hadden een ontmoeting met de
Amerikaanse Ambassadeur, Timothy
Broas, met Gouverneur Theo Bovens en
met het gemeentebestuur van
Eijsden-Margraten. Uit de gesprekken
met Nancy en Suzie blijkt dat hun vader
na afloop van de oorlog geworsteld heeft
met zijn traumatische ervaringen op de
begraafplaats. Joseph J. Shomon heeft
zijn verleden van zich afgeschreven in
het boek ‘Crosses in the Wind’, dat in
een Nederlandse vertaling nog steeds
via onze webwinkel verkrijgbaar is.
Dat boek meldt ook de inzet van zwarte
soldaten voor het zware werk op de
begraafplaats.

Van Alabama naar Margraten
Het verhaal van één van deze soldaten werd opgetekend door Mieke Kirkels in het
boek ‘Van Alabama naar Margraten’. Het boek beschrijft de tocht van de jonge
Afro-Amerikaan Jefferson Wiggins die in dienst treedt van het Amerikaanse leger
en de bevrijding van Europa van dichtbij meemaakt. Hij was onder meer werkzaam
op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten als grafdelver. In het boek spreekt
Jefferson Wiggins over de rassensegregatie in Amerika, een scheiding tussen blanke
en zwarte mensen die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw in de zuidelijke staten
van Amerika nog bestond. Zwarte soldaten werden geplaatst in aparte eenheden en
werden voornamelijk belast met logistieke taken. Opmerkelijk was zijn ontmoeting
met een Franse vrouw na de landing in Normandië. ‘U kunt zich niet voorstellen hoe
vreselijk het was om vier jaar zonder vrijheid te leven’. Jefferson Wiggins antwoordde:
‘U kunt zich niet voorstellen hoe het is om (als zwarte Amerikaan) nooit vrijheid te
hebben gekend’. Na de oorlog werden de zwarte soldaten niet geëerd en hun deelname
en bijdrage aan de bevrijding werd volkomen genegeerd. Ook dit indrukwekkende
boek is te bestellen via onze website.
Uit recent onderzoek is gebleken dat in Margraten 155 Afro-Amerikanen zijn
begraven. Bijna een derde van hen (46), sneuvelde als infanterist of als lid van een
tankbemanning. Zeven lieten het
leven terwijl ze dienden in een Signal
Construction Battalion, belast met het
aanleggen en onderhoud van telefoon en
andere communicatielijnen. De overige
102 gesneuvelden waren actief in de
Quartermaster Service Companies.
Zij werkten als chauffeur, in voorradendepots, bakkerijen en wasserijen.
Voorzitter Fien Oprey overhandigt Janice Wiggins een mooi boeket bloemen na de boekpresentatie. Op de achtergrond dochter Felicia en kleinzoon Malcolm.

Stichting Verenigde Adoptanten
Amerikaanse Oorlogsgraven
De Stichting Verenigde Adoptanten
Amerikaanse Oorlogsgraven (SVAAO)
is een collectief van Belgische en
Nederlandse adoptanten van
Amerikaanse oorlogsgraven. Zij hebben
zich ten doel gesteld om elke
Amerikaanse soldaat, begraven of herinnerd op de Amerikaanse

begraafplaatsen Ardennes en
Henri-Chapelle in België en de
Amerikaanse begraafplaats Margraten,
een gezicht te geven. De naamgeving
van haar website www.adoptiegraven.
nl gaf veel aanleiding tot misverstanden.
Vragen over het adopteren van graven,
maar ook vragen van Amerikaanse

nabestaanden kwamen zodoende bij
de verkeerde Stichting terecht. We
hebben dit in goed overleg weten op te
lossen. Als u nu naar de website www.
adoptiegraven.nl gaat treft u daar een
zogenaamde Splash Page aan. Daar
wordt duidelijk gemaakt wie wat doet.
Door te klikken komt men vervolgens
op de website van de juiste Stichting
terecht. Na een gewenningsperiode zal
onze Stichting de domeinnaam www.
adoptiegraven.nl overnemen.

De Gezichten van Margraten: 2-5 mei
Hoe vaak heeft u voor een kruis of voor de Walls of the Missing gestaan, een naam lezend en afvragend wie deze soldaat was? Hoe
oud was hij? Was hij getrouwd en had hij kinderen? Wat deed hij vóór de oorlog? Hoe hij eruit zag? Zeventig jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog komt er een antwoord op die laatste vraag. Van 2 tot en met 5 mei zal er door het project De Gezichten van
Margraten, een initiatief van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven (SVAAO), een gezicht worden gegeven aan duizenden Amerikaanse soldaten begraven of herdacht op de Margratense begraafplaats. Tijdens deze vier dagen zal bij de
graven en namen op de Walls of the Missing een persoonlijke foto, indien beschikbaar, van de soldaat geplaatst zijn.
Het project dat samenvalt met de herdenking en viering van zeventig jaar bevrijding van Nederland, is een eerbetoon aan de
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soldaten die hun leven gaven voor onze
vrijheid. Met het plaatsen van de foto’s
houden wij de herinnering aan hen in
leven. De foto’s zullen echter ook laten
zien dat zij meer waren dan soldaten. Zij
waren zonen, broers, vaders en
vrienden. Zij hadden hobby’s en dromen.
Zij waren personen zoals u en ik.
Iedereen kan slachtoffer worden van
oorlog. Laat deze bewustwording voor
ons allen een extra stimulans zijn om
onze vrijheid te koesteren en te zeggen:
Dit nooit meer.
De foto’s zullen van 2 tot en met 5 mei
te zien zijn op de begraafplaats, die
dagelijks van 9.00-17.00 uur geopend
is. Op 4 mei is de begraafplaats ter
gelegenheid van Dodenherdenking ook
’s avonds open. Meer informatie over het
project en het programma kunt u vinden
op www.degezichtenvanmargraten.nl.
Hoewel het te laat is om nu nog foto’s in
te sturen voor plaatsing dit jaar,
verzoeken wij u toch foto’s in te blijven
zenden om zo het fotoarchief te
completeren.

Het eerste ontwerp met helm naast de
boomstronk.

The Mourning Woman

Bezoek studenten Omaha Central
(Nebraska) aan Margraten
Op dinsdag 9 juni 2015 brengt een groep van 36 studenten van High School Omaha
Central een bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Dit bezoek is
een initiatief van Scott Wilson, de leraar geschiedenis van Omaha Central. Hij heeft
onderzoek gedaan naar leerlingen die in de jaren veertig op Omaha Central hebben
gestudeerd en die na hun afstuderen in het leger zijn gegaan voor de bevrijding van
Europa. Het bleek dat zes van hen tijdens hun diensttijd zijn gesneuveld en begraven
liggen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De studenten hebben zich
vervolgens verdiept in de levens van deze zes jonge mannen en volgen als het ware
hun sporen vanaf de landing in Normandië tot aan hun laatste rustplaats in Margraten.
Onder de indruk van ons adoptieprogramma willen ze ook graag kennis maken met
de adoptanten van deze zes mannen. Het is natuurlijk voor de adoptanten geweldig om
op deze manier meer te weten te komen over het verhaal achter ‘hun soldaat’. Alle
adoptanten zijn inmiddels benaderd en hebben zich bereid verklaard mee te werken
aan het programma op 9 juni 2015. De betrokken adoptanten zullen tijdig op de
hoogte worden gebracht van het definitieve programma.

The Mourning Woman (de rouwende vrouw)
Wie een bezoek brengt aan de begraafplaats in Margraten, betreedt eerst de Court of
Honor, ofwel het Ereplein. In het midden ligt een grote vijverpartij, terwijl de
zijkanten worden gevormd door de Walls of the Missing, waarin de namen van 1722
vermisten staan gebeiteld. Het Ereplein wordt afgesloten door de imposante toren.
Vóór deze markante landmark staat een bronzen beeldengroep, genaamd
The Mourning Woman.
Het beeld is een ontwerp van Joseph Kiselewski (1901 Browerville-Minnesota). Hij
volgde een opleiding aan de Minneapolis School of Art. Na zijn opleiding vertrok hij
naar New York City waar hij studeerde aan de National Academy of Design en het
Beaux-Arts Institute of Design. Van 1922 tot 1926 werkte hij als assistent van Lee
Lawrie, één van Amerika’s grootste vernieuwers op het gebied van het gebruik van
beeldhouwwerken in de architectuur. In 1926 ontving Kiselewski de Prix de Rome,
waardoor hij drie jaar lang kon gaan studeren en werken aan de American Academy
in Rome.
Kiselewski is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen van medailles voor het
Amerikaanse leger en marine gedurende de Tweede Wereldoorlog zoals de
American Defense Service Medal en de Good Conduct Medal (1941). De American
Battle Monuments Commission (ABMC) verzocht Kiselewski een ontwerp te maken
voor een beeldengroep voor de begraafplaats in Margraten. Kiselewski verwerkte
in zijn beeld een aantal elementen die Oorlog en Vrede symboliseren. De treurende
vrouw staat symbool voor het onpeilbare verdriet dat de oorlog heeft veroorzaakt.
Drie vredesduiven vergezellen haar. Naast het beeld staat een stronk van een door
oorlogsgeweld verwoeste boom. Uit het schijnbaar dode boomrestant groeit een
nieuwe loot, het symbool voor nieuw leven na een periode van dood en verderf. In zijn
levensgroot in klei uitgevoerde eerste ontwerp had Kiselewski nog een helm van een
GI tegen de boomstronk geplaatst (zie foto). Maar dat element werd door de
beoordelingscommissie van ABMC geschrapt. Het beeld werd uiteindelijk in brons
gegoten in de Battaglia Gieterijen in Milaan, waarna het naar Margraten werd vervoerd. Daar werd het beeld geplaatst op een sokkel met de volgende inscriptie:
New life from war’s destruction proclaims man’s immortality and hope for peace.
In vrije vertaling: Nieuw leven (ontstaan) uit de oorlogsverwoesting verkondigt de
onsterfelijkheid van de mens en de hoop op vrede.
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Stichting Margraten Eerbetoon organiseert Liberation
Concert Margraten 2015
Op zondag 13 september 2015 om 15.00 uur wordt met het Liberation Concert Margraten voor de tiende maal een muzikaal
eerbetoon gegeven aan de soldaten die op de Amerikaanse begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden.
Het concert wordt traditiegetrouw uitgevoerd door Philharmonie Zuidnederland in samenwerking met het Brabant Koor. Op het programma staat Elegies van Richard Danielpour, voorafgegaan door Cantus in Memoriam Benjamin Britten van Arvo Pärt en Symfonie nummer 5 Reformation van Felix Mendelssohn. Margraten Liberation Concert is een uniek concert dat zonder de genereuze
bijdragen van provincie Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, fondsen, sponsoren en donateurs onmogelijk zou zijn. Elke donatie
is welkom, want alleen zo kan Liberation Concert Margraten blijven voortbestaan. Ook u kunt donateur worden en ‘Vriend van
Liberation Concert Margraten’. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bij deze nieuwsbrief gevoegde flyer en naar de website
www.margrateneerbetoon.nl

Nieuwsbrieven onbesteld retour
Sinds 2005 stuurt onze Stichting jaarlijks een nieuwsbrief aan alle adoptanten. Gezien
de voortschrijdende digitalisering zijn er momenteel meer dan 1.400 adoptanten die de
nieuwsbrief per e-mail ontvangen. En dit aantal groeit nog steeds.
Ieder jaar worden nieuwsbrieven als onbestelbaar aan ons geretourneerd. Dit komt
meestal doordat de adoptant verzuimd heeft na verhuizing zijn/haar nieuwe adres aan
ons door te geven.
Onzerzijds wordt dan een zoektocht gestart in de hoop de adoptant alsnog te vinden.
Incidenteel gebeurt het dan dat we – ondanks deze verwoede pogingen – daarin toch
niet slagen. Wij vinden dit natuurlijk heel jammer.
Aangezien alle graven geadopteerd zijn, we met een wachtlijst werken en er nog
steeds verzoeken voor het adopteren van een graf worden ontvangen, heeft het bestuur
besloten zich het recht voor te behouden om in soortgelijke gevallen na zes maanden
het graf toe te wijzen aan een adoptant van de wachtlijst.
Wij benadrukken nogmaals het belang om bericht van verhuizing aan ons door te
geven. Ook verzoeken we nabestaanden van een overleden adoptant ons een bericht
van overlijden te doen toekomen.

Goed om te weten ………..
- Het bestuur van de Stichting is benaderd door dhr. P. Doyen uit Margraten.
Dhr. Doyen is bereid om in opdracht (en op kosten) van adoptanten bloemen te
plaatsen bij een graf en/of bij een naam op de Walls of the Missing.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich met dhr. Doyen in verbinding stellen.
Telefoon 043-3632171 of per e-mail: pdoyen67@gmail.com
- In verband met het aanleggen van een veteranen-database is de 457th Bomber
Group op zoek naar adoptanten van graven van bemanningsleden van deze Bomber
Group. Graag een mail naar historyproject457th@outlook.com of ga naar
http://www.457thbombgroupassoc.org voor meer informatie.
- Op herhaald verzoek heeft de Stichting besloten het jubileumspeldje ook ter
beschikking te stellen aan gezinsleden van adoptanten. Zij kunnen met het dragen
van het speldje eveneens hun verbondenheid tonen met de adoptiestichting en de
Amerikaanse begraafplaats. De speldjes kunnen worden afgehaald bij het
bezoekerscentrum van de begraafplaats.
- Dat in Beek het oorlogsmuseum Eyewitness is gelegen. Absoluut de moeite waard
om te bezoeken. Voor informatie zie de website: www.eyewitnesswo2.nl.
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Peter Schrijvers
formeel
verbonden aan
onze Stichting
Prof. dr. Peter Schrijvers, die in zijn
boek ‘De Margraten Boys’ de geschiedenis van de adoptiebeweging heeft
vastgelegd, is door het bestuur van
onze Stichting benoemd tot ‘historisch
consulent’. Peter had al eerder laten
weten graag betrokken te willen blijven
bij het werk van onze Stichting. Hij is,
als belangrijk auteur van boeken over de
Tweede Wereldoorlog, de aangewezen
persoon om ook de Amerikaanse dimensie en relaties van het adoptieproject in
de Anglo-Amerikaanse wereld verder
kracht bij te zetten.
Peter promoveerde aan de Ohio State
University (Columbus) en doceerde
Amerikaanse geschiedenis aan universiteiten in de Verenigde Staten, België
en Zwitserland. Thans is hij universitair
hoofddocent aan de universiteit van New
South Wales in Sydney (Australië). Hij
schreef zes boeken over de Amerikaanse
betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog: ‘De hel die Europa heet’ (1998), ‘De
Pacific’ (2002), ‘Wreed als ijs’ (2005),
‘De Schaduw van de bevrijding’ (2009)
en ‘De Margraten Boys’ (2012). Onlangs
verscheen zijn nieuwe boek ‘Bastogne:
De grootste slag om de Ardennen’. De
boeken verschenen origineel allemaal in
het Engels.

Boeken verkrijgbaar via de Stichting
Naam boek/DVD

Korte omschrijving inhoud

Prijs

Kruizen in de Wind
Joseph J. Shomon

Hierin wordt o.m. de geschiedenis beschreven van de aanleg van
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten voorzien van unieke
foto’s. Het boek bevat meer dan 200 pagina’s.

€ 18,50 excl. verzendkosten

De Margraten Boys,
Dr. Peter Schrijvers

In het boek wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het
adoptiefenomeen beschreven. Antwoord wordt gegeven op de
vraag of de naoorlogse buitenlandse politiek van de VS van invloed is geweest op de adoptietraditie. De publicatie bevat
talloze indrukwekkende en emotionele verhalen over leven en
dood tijdens de Nazi-bezetting met vele foto’s.

€ 21,50 Ned.
€ 22,50 Engels
beide prijzen zijn
excl. verzendkosten

Van Boerenakker tot
Soldatenkerkhof
Mieke Kirkels, Jo Purnot en
Frans Roebroeks

Het boek bevat o.m. verhalen van ooggetuigen over de aanleg van
de begraafplaats. Boeren vertellen hoe ze hun land kwijt raakten.
Dorpelingen over de grote stroom van gesneuvelden die dag na
dag - anderhalf jaar lang - aangevoerd werden. Amerikanen
vertellen onder welke erbarmelijke omstandigheden zij hun
werkzaamheden moesten verrichten. Het boek is voorzien van
illustraties en foto’s.

€ 19,95 excl. verzendkosten

DVD Akkers van
Margraten
Eugenie Jansen en
Albert Elings

De film ‘Akkers van Margraten’ is verschenen naast het boek ‘Van € 12,50 excl. verzendkosten
Boerenakker tot Soldatenkerkhof’. Behalve interviews met ooggetuigen bevat de DVD zeventig minuten extra verhalen en films uit
Amerikaanse archieven. Nederlands en Engels ondertiteld.

Het geheim van Opa
Jacques Vriens

Het boek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
“Opa wil maar niet over de oorlog praten. Wat is er toch met hem
gebeurd in de oorlog? Dan ontdekken Teun en Lenneke zijn grote
griezelige geheim“.

Van Alabama naar
Margraten.
Herinneringen van
grafdelver Jefferson Wiggins
Mieke Kirkels

Jefferson Wiggins, een Afro-Amerikaan, vertelt over zijn gruwe- € 19,95 excl. verzendkosten
lijke ervaringen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten,
waar hij in 1944 belast was met het delven van graven en het
begraven van gesneuvelde landgenoten. Het boek bevat uitgebreide
historische informatie over de rassenscheiding in het Amerikaanse
leger.

Return to Margraten
Janice Wiggins

Janice Wiggins heeft een Engelse versie van het boek van Mieke
Kirkels geschreven. Wellicht een leuk cadeau voor uw contact in
Amerika

€ 6,95 excl. verzendkosten

€ 14,50 excl. verzendkosten

De boeken kunnen worden besteld via e-mail: info@adoptiegraven-margraten.nl of telefonisch 043-4582177 (Bert Kleijnen).
Alle boeken zijn ook te koop bij de balie van Multimate Jan Opreij BV, Aan de Fremme 50, 6269 BE te Margraten.

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: NL 89 RABO 0158
8200 45 (BIC: RABONL2U).
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