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‘There is no soldier stronger then he who fights for freedom. We thank the men and 
women who gave their lives in battle. We also thank all those Dutch families for 
adopting a grave since 1945.’  
President George Bush jr. in zijn toespraak op de begraafplaats Margraten in 2005 

‘I never knew my father. But, even though I didn't know him I think of him almost every 
day; what he missed and what my mother and I missed. So here I am, 70 years old, more 
than twice the age of the father I never played catch with, never argued with, never even 
hugged, and the single thought in my mind today is that I hope he would be proud of me. 
But for my family, and the families of the other soldiers buried and remembered here, 
there was a comfort because we learned about the incredible efforts made by the people 
of the Netherlands to adopt these graves. First the Burger Comité Margraten and more 
recently the Stichting Adoptie Graven, The Foundation for Adopting Graves.’ 
Arthur Chotin (Memorial Day 2015) 
 
‘The people of The Netherlands are very special. In our family's case it is the family of 
Albert Schaart. Thank you. My brother Marion L. Bell, from Lyle Minnesota, is buried 
there. Thanks again’. 
William Bell 
 
‘Thank you to the wonderful people who care for those who died on foreign soil, thank 
you to my uncle Don who was one of them’.  
Karen McIlvaine Durfee Bachan 
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INLEIDING 
 
In December 2017 ontving de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats 
Margraten bericht van het American World War II Orphans Network (AWON – 
www.awon.org) dat deze organisatie met ingang van September 2018 zou worden 
opgeheven. AWON heeft een langdurige relatie met Margraten en onze Stichting. 
Immers, de vaders van een groot aantal AWON-leden zijn in Margraten begraven.  In 
2005, 2010 en 2015 was de Stichting gastheer van een grote afvaardiging van AWON bij 
hun bezoek aan Margraten en ontmoetten de leden toen de adoptanten van de graven 
van hun vaders. 
 
In het weekend van 28-30 september 2018 zou een laatste AWON bijeenkomst in 
Washington worden georganiseerd, waarvoor onze Stichting werd uitgenodigd die bij te 
wonen. Vanwege de bijzondere relatie tussen de gemeenschap van Margraten en de 
zonen en dochters van de ‘Margraten Boys’ reisde ook het Mergelland Mannenkoor 
mee. De leden van dit koor zijn allemaal afkomstig uit de gemeente Eijsden-Margraten 
en de grootouders van een aantal van hen hebben hun landbouwgrond moeten afstaan 
voor de aanleg van de begraafplaats in Margraten. Daarmee bestond de Margratense 
delegatie uit veertig personen.  
 
Het koor zong op verschillende plaatsen het lied ‘Do you remember’ geschreven door 
Math Depuits en met muziek van Hub Vanhautem en ‘Mergraote’, een succusnummer 
van de Limburgse groep Schintaler. Beide nummers weerspiegelen de intense gevoelens 
van dankbaarheid van de inwoners van Margraten. Zij waren er getuige van toen 18.000 
Amerikaanse gesneuvelden in hun woonplaats tussen november 1944 en eind 1948 
werden begraven en herbegraven. Na de grote repatriëringsactie van 1948, toen zo’n 
10.000 stoffelijke resten op verzoek van de nabestaanden naar de VS werden 
teruggebracht, bleven 8301 gesneuvelden achter in Margraten. Al deze graven en ook 
de 1722 namen op de Muren der Vermisten zijn geadopteerd. Er bestaat een wachtlijst 
van zo’n 600 personen die voor een adoptiegraf in aanmerking willen komen. In 2017 
werd het adopteren van Amerikaanse oorlogsgraven in Margraten opgenomen op de 
nationale inventaris van Immatrieel Cultureel Erfgoed, ingesteld door UNESCO.  
 
De in Margraten begraven jonge Amerikanen, ‘The Margraten Boys’, verloren het leven 
als bemanningslid van neergehaalde bommenwerpers, tijdens de operatie ‘Market-
Garden’, het Ardennenoffensief, de Slag om het Hürtgenwald en bij de vele operaties in 
Duitsland. Al deze jonge mannen, en enkele vrouwen, kregen niet de kans om hun 
dromen te verwezenlijken, een gezin te stichten en te leven in een vrije en 
democratische wereld, een wereld waarvoor zij het leven hebben gelaten. Veel van de 
jonge mannen verlieten niet alleen hun land, maar ook hun vrouw en jonge kinderen. 
Het waren deze kinderen die zich later zouden organiseren in het American World War II 
Orphans Network (AWON)  
 

http://www.awon.org/
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De opheffing van AWON betekent zeker niet het einde van een innige en warme relatie 
tussen de inwoners van Margraten, de adoptanten en de Amerikaanse nabestaanden. 
Met dit bezoek aan AWON wilden wij de kinderen van de Margraten Boys die 
opgegroeid zijn zonder hun vader, hulde brengen.  
 
 
BEZOEKEN, PRESENTATIES EN UITVOERINGEN 
 
De Stichting vertrok op 23 september richting New York, terwijl het koor zich op 25 
september aansloot in Washington. Tijdens ons verblijf in de VS werden presentaties 
gehouden over het adoptieprogramma en de geschiedenis van de begraafplaats. Samen 
met de verschillende uitvoeringen van het koor werd Nederland, de provincie Limburg 
en specifiek de gemeente Eijsden-Margraten op een unieke wijze gepromoot. 
 
Maandag en dinsdag 24-25 september  
Op maandag 24 september werd een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de 
Netherland American Foundation (NAF) in New York. Deze organisatie ondersteunt de 
bilaterale betrekkingen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. De 
Foundation werd in 1921 opgericht door o.a. Franklin D. Roosevelt, de latere president 
van de Verenigde Staten, en Thomas Watson, die later IBM zou oprichten. De NAF was 
een van de hoofdsponsoren van onze reis naar de VS. Na een indrukwekkende 
rondleiding op Ground Zero vertrok ons gezelschap op dinsdagmiddag per bus naar 
Washington. 
 
Woensdag 26 september 
Bezoek aan de Nederlandse ambassade in Washington met een presentatie van ons 
adoptieprogramma en een muzikale uitvoering door het koor. Daar werd het gezelschap 
ontvangen door Ron Linker, die ons voortreffelijk heeft bijgestaan tijdens de 
voorbereidingen voor onze reis. Hij regelde onze aanwezigheid bij de Market-
Gardenherdenking op Arlington Cemetery en organiseerde ons bezoek (inclusief 
busvervoer) aan Orange Village. De Nederlandse ambassadeur, mr. Hendrik (Henne) 
Schuwer sprak een woord van welkom en was zeer verheugd met onze komst naar de 
VS. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het adoptieprogramma, dat hij 
beschouwde als een sterk voorbeeld van de langdurige Nederlandse-Amerikaanse 
vriendschapsband. Tijdens het bezoek gaf het koor enkele muzikale nummers ten 
gehoor, te zien en te horen via de volgende link:  
 
https://www.facebook.com/NLintheUSA/videos/1872806989473080/ 
 
 

https://www.facebook.com/NLintheUSA/videos/1872806989473080/
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                                   Henne Schuwer, de Nederlandse ambassadeur in de VS 

 

 

Donderdag 27 september  
 
Bezoek aan de Asbury Methodist Village Gaithersburg. 
In dit verzorgingscomplex woont een groot aantal veteranen, waarvan het grootste deel 
gevochten heeft tijdens de Slag om de Ardennen. Onze contactpersoon aldaar, Susan 
Grootenhuis, zorgde voor een prachtige schoolbus die ons van Washington naar 
Gaithersburg vervoerde. Zij verwelkomde ons in een prachtige theaterzaal en 
introduceerde ons bij het publiek. Na een presentatie van voorzitter Ton Hermes over 
het adoptieprogramma zong het koor een aantal nummers. Daarna werd onze nieuwe 
promotiefilm vertoond. Deze film werd voorafgaande aan de reis op honderd, van ons 
logo-voorziene USB-sticks geplaatst en als relatiegeschenk uitgedeeld. De film is te zien 
via https://vimeo.com/262010756).  
Het programma, dat zo’n 75 minuten duurde, werd integraal door de eigen tv-omroep 
opgenomen en later uitgezonden. Na afloop waren er emotionele reacties op ons 
bezoek. Dankbaarheid vierde de boventoon: dankbaarheid en ongeloof dat in het verre, 

https://vimeo.com/262010756
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kleine Margraten nog steeds 'hun jongens', The Great Generation worden geëerd en 
herdacht door een graf of een naam te adopteren. Aan het einde van de bijeenkomst 
kreeg Susan Grootenhuis het boek The Margraten Boys overhandigd, waarin de 
geschiedenis van de begraafplaats maar vooral die van het adoptieprogramma wordt 
beschreven.  

  
 

                                          
   Presentatie door voorzitter Ton Hermes                  Susan Grootenhuis ontvangt het  
       boek The Margraten Boy 
 
Vrijdag 28 september 
 
Herdenking Operatie Market-Garden  
Op vrijdagochtend vond bij het Nederlandse carillon op de gigantische (400.000 graven!) 
begraafplaats Arlington de officiële herdenking van Operatie Market-Garden plaats. 
Naast ambassadeur Schuwer and militair attaché kapitein Ammerlaan waren ook zo’n 
25 Amerikaanse veteranen aanwezig. Een grote afvaardiging van militairen van diverse 
wapens en een grote groep belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Zowel de 
Amerikaanse als de Nederlandse pers (o.a. Radio NPO 1) deden verslag van het 
gebeuren. Ambassadeur Schuwer ging in op het belang van Operatie Market-Garden 
voor het verdere verloop van de oorlog. De voorzitter van de Stichting Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten, Ton Hermes, vertelde het verhaal van tweede 
luitenant Willis Utecht, commandant van een airborne peloton, die tijdens die operatie 
als vermist werd opgegeven. Pas in 1994 werden zijn stoffelijke resten door een boer in 
de omgeving van Nijmegen gevonden. Utecht werd datzelfde jaar begraven in 
Margraten en zijn graf werd onmiddellijk geadopteerd. Het optreden van het koor 
vormde een perfecte ondersteuning voor deze herdenking.  
De volgende link geeft een indruk van de ceremonie:  
https://www.youtube.com/watch?v=zjxHHWmQxGQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=zjxHHWmQxGQ&feature=youtu.be
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Kapitein Ammerlaan, ambassadeur Shuwer en Ton Hermes  
 
 
Irene Rozendaal, PR-medewerkster van de Nederlandse ambassade, schreef de 
volgende blog over de herdenkingsceremonie:  
 
Four words explain how Dutch people feel about their World War II liberators: “We will 
never forget.” We write them on ribbons that wrap around wreaths. Dutch families live 
them while caring for the graves of fallen US soldiers in Margraten. And the Margraten 
Men’s Choir express them when they sing. All three came together during a wreath-
laying ceremony on September 28 at the Netherlands Carillon in Arlington, Va., to 
commemorate the 74th anniversary of Operation Market Garden. Allied forces, including 
servicemen from the United States, launched Operation Market Garden in 1944 in the 
Netherlands in an attempt to clear a path into Nazi Germany and end World War II. The 
Netherlands Embassy organized the ceremony to mark the anniversary and honor the 
8,301 American soldiers buried in the Netherlands American Cemetery and Memorial in 
Margraten. Members of the Margraten Men’s Choir are descendants of families deeply 
attached to the history and importance of the Netherlands American Cemetery. Their 
families witnessed the bodies of American soldiers being transported through the village 
of Margraten, and many local men helped dig the graves of the cemetery in 1944 and 
1945. Dutch families have adopted every grave, and they visit the cemetery regularly to 
pay respects to the fallen soldiers. The waiting list for adopting a grave is more than 500 
people long. Ambassador Henne Schuwer said during the ceremony that the Netherlands 
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remains grateful for the risks the allies took to liberate Europe, and he thanked the choir 
for performing and helping honor  the fallen. “They tell their story in their songs. They 
tell the story of their liberators, they tell the story of hope, they tell the story of the 
enjoyment of freedom that we have experienced since 1945, and they do that in their 
songs,” Ambassador Schuwer said. “They perform their songs all over to spread the word 
of our gratitude for the state in which we live, for the liberation that we experienced,” he 
said. Carillonneur Edward Nassor played “The Star-Spangled Banner” and “The 
Wilhelmus” on the Netherlands Carillon after an impressive two minutes of silence in 
which the only sound was the rustling of the American and Dutch flags in the wind. The 
Margraten Men’s Choir and the Foundation for Adopting Graves American 
Cemetery Margraten visited the United States to tell the story of Margraten during the 
September 28 ceremony. Ton Hermes, chairman of the Foundation for Adopting Graves 
American Cemetery Margraten gave a speech during the ceremony. “Thousands of 
American soldiers were quartered in our homes, schools, and everywhere. Photos were 
made, and local people got connected to families in the United States,” Hermes said. 
“For a long period of time, the soldiers stayed with the people of Margraten, leading to 
personal friendships and strong bonds.” Sadly, Hermes said, some of those soldiers were 
killed on the battlefield and buried in the Netherlands American Cemetery. 25 American 
veterans also attended the wreath-laying ceremony. They were thankful that the 
Netherlands still remembers American soldiers who were killed during World War II 
 
 

 
De officiële kranslegging bij het carillon. 
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Na afloop van de ceremonie bezocht de Stichting samen met dochter Nancy en 

kleinzoon Noël het graf van Joseph Shomon, de stichter van de Margratense 

begraafplaats. De twee dochters en twee kleinzonen van Shomon waren in 2015 te gast 

in Margraten, waar ze voor de eerste keer het levenswerk van hun (groot)vader 

bezochten. Met het bezoek aan het graf van Shomon eerde de Stichting de man wiens 

naam onlosmakelijk met Margraten verbonden is. 

 

 
Dochter Nancy en kleinzoon Noel bij het graf van hun (groot)vader. 



   

 9  

American WWII Orphans Network Conference (AWON) in het Crystal Palace Marriott 
Hotel WDC 

 
Op vrijdagavond woonde onze Stichting samen met het mannenkoor het AWON-gala bij. 
Tijdens die bijeenkomst werd door de voorzitter een uiteenzetting gegeven over het 
adoptieprogramma en onze plannen voor de toekomst. De avond werd verder 
opgeluisterd door het mannenkoor. Er was volop gelegenheid om met de Amerikaanse 
nabestaanden te praten, die op hun beurt hun grote dankbaarheid voor het in leven 
houden van de herinneringen aan hun vader uitten. Als afsluiting van de bijeenkomst 
werd de filmdocumentaire getoond, die door de aanwezigen, waarvan velen in tranen 
waren, met groot applaus werd ontvangen. Daarmee kwam een mooi slot aan ons 
eerbetoon aan de vaders van de AWON-leden, ook zij die niet in Margraten begraven 
zijn, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  
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Hieronder volgt de reactie van de organisatie van het AWON-gala: 
 
Dear Ton & Teun, 
 
I couldn't let another day go by without thanking the Mergelland Mannenkoor and the 
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats for making our AWON Gala 
Gathering so special. Both Diane and I have been receiving many compliments stating it 
was one of the best ... if not THE best AWON  conference ever! I think much of the praise 
should go to you.  The choir had a major impact on the members.  When you sang 
"Home on the Range" I saw one of our members (who is very ill) sitting there, smiling 
and singing along with you. It brought me to tears.   
 
Of course, when you sang Elvis's  "Can't Help Falling in Love With You", it did bring me to 
tears!  That song was one of my husband's favorite, and it was the first song played at 
his Celebration of Life in May. Both Diane and I hope the members of the MMK and the 
Adoption Foundation and their families enjoyed themselves while visiting the U.S. We 
are so grateful you could be a part of the AWON family at our Gala Gathering.   
 
Many of our members' fathers are buried elsewhere, but for that brief moment this past 
weekend, we were all Dutch! 
Heartfelt thanks to the members and their families and until we meet again.... 
 
Hugs, Billie & Diane 
 
 
Zaterdag 29 september 
 
Herdenking bij het World War II monument in Washington 
 
Om tien uur in de ochtend vond een herdenkingsceremonie plaats bij het 
indrukwekkende Tweede Wereldoorlog Monument. Het National World War II 
Memorial in Washington D.C. herdenkt de Amerikaanse burgers die zowel overzees als 
op het thuisfront in de Tweede Wereldoorlog hebben gediend. Het monument werd op 
29 mei 2004 door president George W. Bush onthuld. Tot de bouw van het monument 
werd, na diverse mislukte pogingen om een wet hiertoe door het Amerikaanse Congres 
te loodsen, in 1993 bij wet besloten. In oktober 1995 werd de definitieve locatie voor 
het monument gekozen, aan de Lincoln Memorial Reflecting Pool tussen Lincoln 
Memorial en Washington Monument, en twee jaar later werd na een nationale 
competitie het ontwerp ervoor vastgesteld. Het monument bestaat uit 56 pilaren (elk 
vijf meter hoog) die in een cirkel rond een plein zijn opgesteld. Op de pilaren zijn de 
namen gegraveerd van de 48 staten die tijdens de oorlog lid van de unie waren alsmede 
de namen van het District of Columbia, Alaska, Hawaï en diverse overzeese 
gebiedsdelen van de Verenigde Staten. Twee boogconstructies van elk 13 m hoog staan 
aan weerszijden van het centrale plein met als opschrift Atlantic respectievelijk Pacific, 
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de twee gevechtsterreinen van Europa en Azië bedoelend. Het plein zelf meet 103 m bij 
73 m. Aan het westelijke eind van het monument staat de Freedom Wall, de 
Vrijheidsmuur, waarop 4.048 gouden sterren iedere 100 gesneuvelde Amerikanen 
vertegenwoordigen "om de prijs van vrijheid" te herdenken.  
 
Op die ochtend verzamelde een grote menigte, waaronder veteranen, AWON-leden, 
tweede en derde generatie nabestaanden, burgerlijke en militaire autoriteiten zich op 
het plein van dit machtige monument.  
 
 
 

e  
 
Het koor zong een aantal gepaste liederen, waarna kransen werden gelegd bij het 
Pacific en Atlantic Memorial. De aanwezigheid van de Nederlandse delegatie gaf extra 
cachet aan de ceremonie en vormde een eerbetoon van de Limburgse en Nederlandse 
bevolking aan de Amerikaanse opofferingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals de 
Nederlandse ambassadeur het verwoordde: ‘the adoption program is an important 
element of Dutch-American friendship.’ 
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Uitvoering in Orange Baptist Church (Orange Village Virginia)  
 

                 
 

Direct na de ceremonie bij het World War II monument vertrok de Stichting en het koor 

richting Orange Village voor een presentatie en muzikale uitvoering in de plaatselijke 

Orange Baptist Church. De bus alsmede het optreden aldaar was geregeld en 

georganiseerd door de Nederlandse ambassade. Terwijl de kerk zich langzaam vulde 

met belangstellende inwoners van Orange City, genoten de Nederlandse gasten van een 

heerlijke, door de kerkleden zelf bereidde maaltijd. De kerk was afgeladen vol toen 

voorzitter Hermes een voordracht hield over het adoptieprogramma, die werd 

afgesloten met het vertonen van de al vaker geroemde promotiefilm. De presentatie 

werd door het publiek beloond met een staande ovatie. Het concert dat vervolgens 

door het koor werd gegeven, waarbij emotioneel beladen liederen als populaire 

meezingers zich afwisselden, was een schot in de roos, Na een aantal toegiften en een 

minutenlang applaus, richtte een van de koorleden, Harrie van Beers, voormalig 

burgemeester van Margraten, zich tot het publiek. Hij liet weten dat het koor zeer 

geëerd was om voor hun Amerikaanse vrienden op te mogen treden. Het was een dank-

je-wel aan de Verenigde Staten voor hun enorme inspanning en opoffering voor de 

bevrijding van ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij benadrukte dat de 

vriendschap tussen Nederland en de VS ‘…has all to do with ordinary people, and the 

relationship between them. I sincerely hope that this will be an everlasting friendship. 

This is also important for the upcoming generation because we have so many values to 

share.’ 

Uit alle reacties bleek dat de presentatie van de Stichting en de uitvoering door het koor 

een grote impact heeft gehad op de bezoekers en perfect weergeeft hoe Nederland na 

bijna 75 jaar nog steeds de gesneuvelde Amerikaanse soldaten eert en herdenkt.  

De volgende link geeft een indruk van de uitvoering in Orange Village:. 

https://www.facebook.com/NLintheUSA/videos/2199280833690307/ 
 
CBS-news maakte ook melding van het concert: 
https://www.cbs19news.com/content/news/Special-concert-celebrating-American-
lives-lost-in-WWII-in-Holland-493989041.html 
 

https://www.facebook.com/NLintheUSA/videos/2199280833690307/
https://www.cbs19news.com/content/news/Special-concert-celebrating-American-lives-lost-in-WWII-in-Holland-493989041.html
https://www.cbs19news.com/content/news/Special-concert-celebrating-American-lives-lost-in-WWII-in-Holland-493989041.html
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Samenvatting 

Tijdens ons verblijf in de VS hebben we een groot publiek weten te bereiken en 

informatie gedeeld over het adoptieprogramma. De niet-aflatende aandacht, zelfs na 75 

jaar, van de inwoners van ons land voor de jonge Amerikanen die hun leven gaven voor 

onze vrijheid, raakte menig toehoorder en leidde tot emotionele, dankbare reacties.  De 

Nederlandse ambassade was zeer verguld met ons bezoek en dankbaar voor onze 

bijdrage aan de Market-Gardenherdenking.  

'Margraten' heeft zich tijdens deze reis van haar beste kant getoond. En dat heeft ook 

zijn uitstraling op geheel Nederland, zo liet een tevreden medewerker van de 

Nederlandse ambassade weten. 

Deze reis zou niet mogelijk zijn geweest zonder financiële steun van onze sponsoren. 

Met grote dankbaarheid noemen we: Netherlands America Foundation, de Nederlandse 

ambassade, de gemeente Eijsden-Margraten, de Provincie Limburg en Medtronic.  

 

                            

       

 

   

 

 


