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

Shane Wiliams (41) is de nieuwe ‘superintendent’
van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
Bijna tien jaar geleden begon zijn loopbaan bij de
Amerikaanse organisatie ABMC die wereldwijd 26
militaire begraafplaatsen en 30 monumenten en
gedenktekens beheert. Hij woont met zijn vrouw en
hun twee zonen op de begraafplaats en stelt zich in
onderstaand verhaal zelf voor.

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
bankrekening:
IBAN:NL89 RABO 0158 8200 45
(BIC: RABONL2U)

Adreswijzigingen en andere mutaties
doorgeven
U wordt dringend verzocht adreswijzigingen (huis- en emailadressen,
telefoonnummers) en eventuele andere
wijzigingen 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@adoptiegravenmargraten.nl. Telefonisch kan dit ook:
043-4583050 (Ton Hermes) of
043-4582177 (Bert Kleijnen).
© 2016. Niets uit deze uitgave
mag vermenigvuldigd of openbaar
worden gemaakt zonder schriftelijke
toestemming van de Stichting Adoptie
Graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten

“Het is mij een genoegen dat ik de mogelijkheid krijg u te begroeten door middel van
deze nieuwsbrief. Ik arriveerde in Margraten in augustus 2018 als de ‘superintendent’,
leidinggevende van de Nederlandse Amerikaanse begraafplaats. Mijn familie en ik leren
elke dag meer over de historische banden tussen u allen en deze gewijde grond.
Margraten is mijn eerste standplaats buiten Frankrijk en ik neem deze rol op me met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel, omdat ik al vele jaren bekend ben met de relaties
tussen de plaatselijke Nederlandse bevolking en de mannen en vrouwen die op deze
begraafplaats worden geëerd.

Verhalen

Misschien interesseert het U hoe ik hier de ‘superintendent’ ben geworden. Dat begon al
toen ik als kind in de staat Washington luisterde naar de verhalen van mijn grootvaders
over hun tijd als soldaat in de Tweede Wereldoorlog, hier in Europa. Ze praatten er niet
veel over - vooral grappige verhalen en over gekke types onder hun medesoldaten. Maar
zelfs als hun verhalen selectief of onnauwkeurig waren (voornamelijk omdat mijn opa
van moeders kant er plezier in had alles mooier te maken), toen al groeide bij mij de
belangstelling in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en mijn grote wens ooit
naar Europa te reizen. In 2001, op 23-jarige leeftijd, studeerde ik geschiedenis aan een
universiteit in Californië. Ik had net mijn 5-jarige militaire loopbaan achter me en wilde
iets doen dat me interesseerde en waarmee ik mijn brood kon verdienen.
Het was in 2003 in Frankrijk dat ik de oorlogsbegraafplaatsen ontdekte die werden
onderhouden door de American Battle Monuments Commission (ABMC). Mijn
nieuwe bruid en ik waren getroffen door het indrukwekkend niveau van onderhoud en
verzorging ervan door de ABMC en dat zij, die onder die marmeren grafstenen rustten,
niet werden vergeten. Ik besefte toen dat ik mijn roeping had gevonden.
Ik herinner me dat eerste bezoek nog en hoe het voelde je te realiseren dat families hun
echtgenoot, broer, beste vriend of zoon op slagvelden ver van huis hadden verloren en
dat deze, hoewel ze ‘weg’ zijn, niet vergeten worden.
Dit blijkt door de manier waarop ABMC de begraafplaatsen onderhoudt, door de
aanwezigheid van bezoekers die langs de rijen grafstenen lopen en heel gewoon door
een bosje verse snijbloemen, daar neergezet door mensen uit de buurt die in de meeste
gevallen de begraven soldaat nooit hebben ontmoet.
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Nieuwsbrief houdt
adoptieregister up-to-date!
De voor u liggende jaarlijkse nieuwsbrief
is, naast de digitale variant, hét middel bij
uitstek om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen de adoptiegemeenschap. Maar wat zeker zo belangrijk is: de
papieren nieuwsbrief houdt ons adressenbestand up-to-date. Immers, wanneer
een nieuwsbrief onbestelbaar terugkomt,
betekent dit dat de adoptant is verhuisd of
overleden.
Afgelopen jaar betrof dat 160 gevallen.
Medewerkers van onze Stichting gaan
dan per geval onderzoeken waarom de
nieuwsbrief is geretourneerd. Is betrokkene
verhuisd, dan wordt het nieuwe adres in het
adoptieregister opgenomen. Bij overlijden
wordt getracht directe familie op te sporen
en wordt gevraagd of zij de adoptie wensen
over te nemen. U begrijpt dat dit jaarlijks een
enorme klus is. Vandaar dat wij elk jaar in
de nieuwsbrief het dringende verzoek
herhalen om bij verhuizing uw nieuwe adres
door te geven. Bij overlijden van een
adoptant kunnen kinderen het verzoek doen
om de adoptie over te nemen, iets dat wij
altijd honoreren en ook stimuleren. Ook
wijzigingen van mail-adressen ontvangen
wij graag. 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 dit ook: 043-4583050 (Ton
Hermes) of 043-4582177 (Bert Kleijnen).

Bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten
bestaat uit:
Jimmy Brouns, Roger Caelen, Ruud Croonen
(penningmeester), Ton Hermes (voorzitter),
Bert Kleijnen, Sjef Kusters, Frenk Lahaye,
Frans Roebroeks (secretaris) en
Nicole Sproncken-Blezer
Beschermheer: Drs. Th. J. F. M. Bovens,
Commissaris van de Koning
Erebestuursleden: Jacques Aussems, Fien
Opreij-Bendermacher en Jo Purnot
Historisch consulent: Prof. dr. Peter
Schrijvers, auteur van De Margraten Boys
Webmaster: Bob Jungerius

Boeken en DVD’s

In de webshop op de website van
onze Stichting kunt u terecht voor het
aanschaffen van boeken en DVD’s
met betrekking tot de begraafplaats en
het adoptieprogramma (http://www.
adoptiegraven-margraten.nl/webshop/).
De boeken zijn ook te koop bij de balie
van Multimate Jan Opreij BV, Aan de
Fremme 50, 6269 BE te Margraten.
Telefonisch bestellen is ook mogelijk:
043-4582177 (Bert Kleijnen).

Voorbeeld

En nu ik bijna tien jaar werk bij ABMC, denk ik terug aan mijn ervaring op vier verschillende erevelden (Epinal, Normandië, AisneMarne en Margraten) en besef dat hoewel deze plekken qua stijl of geschiedenis verschillen, elke site onderhouden wordt door
toegewijde teams, elk met lokale mannen en vrouwen die zich bewust zijn van de offers die nodig waren om hun land te bevrijden.
Zij die stierven waren meestal jong, hen was de kans ontnomen hun levens op te bouwen - op hun manier - om gezinnen te stichten,
dromen te verwezenlijken.
Ik schrijf dit omdat ik simpelweg méér levensjaren heb meegemaakt dan de meesten die hier worden geëerd. Ik werd zelfs persoonlijk
geraakt bij de ontdekking dat hier in Margraten een jonge man begraven is uit mijn kleine woonplaats Mossyrock in Washington! Ik
ontmoette de plaatselijke familie die bloemen naar zijn graf bracht, en wetend dat de familie van de soldaat nooit zijn laatste rustplaats
kon bezoeken, kon ik uit de eerste hand een voorbeeld ervaren van de vele manieren waarop u de gevallenen herdenkt.
Een eenvoudige bloem en even stilstaan om deze mannen en vrouwen te eren is alles wat nodig is. Ik ben oprecht dankbaar en ontroerd
dit elke dag hier te zien.
Terwijl ik met het ABMC-team de begraafplaats blijf onderhouden, zoals beloofd aan de families die hun dierbaren hebben verloren,
zal ik altijd de verhalen over de gesneuvelde mannen en vrouwen blijven doorgeven, nauwkeurig en zorgzaam. Maar ik besef dat
niemand alléén 10.000 verhalen kan vertellen; hier in Margraten weet ik dat degenen die hier herdacht worden, niet vergeten zijn omdat
u de herinnering aan hen levend houdt.
Namens het voltallige personeel van de begraafplaats bedank ik iedereen voor de voortdurende inzet om de gevallenen te herinneren,
en terwijl we een mijlpaaljaar van herdenking naderen, kijk ik ernaar uit om samen met u allen hun nalatenschap te vieren. “

Memorial Day, zondag 26 mei 2019
Programma
10.00 uur: Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziekmanifestaties Margraten.
De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor Beesel onder leiding van Ben Heijnen uit Roermond,
die ook soleert als tenor.
De celebrant is hulpbisschop Everhard de Jong.
15.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging, muzikaal opgeluisterd door
het koor “Musica Vincit” uit Landgraaf-Parkstad.
Toegang
Zowel de plechtigheid in de ochtend als de herdenking ’s middags zijn voor iedereen vrij 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 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 medewerkers van
de Koninklijke Marechaussee. Normaal gesproken zijn er voldoende parkeerplekken maar wij adviseren bezoekers wel op tijd
aanwezig te zijn vanwege de te verwachten verkeersdrukte. Er is een speciale parking geregeld voor gehandicapten.
Eén grote bloemenzee!
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 moeten we nog elk jaar
vaststellen dat bij een aantal graven geen bloemetje is geplaatst. Wij vinden dit jammer en doen een beroep op alle adoptanten om
te zorgen voor een boeketje bij elk graf. Gebruik de steekvazen die naast het kantoor liggen, of neem er een mee (groot, groen).
Leg geen losse boeketten neer en plaats geen geverfde bloemen in de vazen, die de kruisen kunnen beschadigen (verkleuren).
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. Ook kunt u de plaatselijke bloemisten vragen bloemen bij een graf te
bezorgen. Geef dan naam, vak, rij en grafnummer door.
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 .
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Verkleuringen veroorzaken vaak schade

Zet alleen ‘echte’ bloemen bij graf
Twee emmers vol curiosa en prullaria heeft medewerker Leon Blom van de
Amerikaanse begraafplaats in de laatste jaren bij elkaar verzameld, samen met zijn
collega Math Kirkels. Van een (niet Amerikaanse) helm tot zilveren harten, knuffels
en kerstmannetjes. Dat die snuisterijen, die op en bij de kruisen werden gelegd, soms
ernstige schade veroorzaken aan het marmeren grafkruis, de Ster van David of de
dorpel voor de Muren van de Vermisten, dat realiseren de brengers van al dat fraais
niet. Daarom hebben Leon Blom en Math Kirkels een paar zeer dringende verzoeken
aan de adoptanten en anderen die bloemen neerzetten bij de graven:
- Leg geen losse bloemen of boeketten op het graf, ze hinderen het maaiwerk.
Gebruik altijd steekvazen, die naast het kantoorgebouw te vinden zijn
- Zet geen kunstmatig gekleurde bloemen in de vazen. Bij aanraking met het
marmer loopt de steen moeilijk te verwijderen verkleuringen op.
- Bind de bloemen niet met ijzerdraad of gekleurd lint aan het kruis vast. Dat kan
roestvlekken of verkleuring van het marmer veroorzaken. Het wegpoetsen en
polijsten van de steen is een klus van drie dagen!
- Zet geen bloemstukjes of potten voor de graven, ook die bemoeilijken het maaien
en worden verwijderd. Net zoals kaarsjes, die soms oorzaak zijn van brandende
uitgedroogde boeketten met roetschade op het marmer.
- Plak geen foto’s op de kruisen, en kit geen steentjes op de Davidssterren!
- Op de stenen dorpel voor de Muren kunnen metalen bloembakjes lelijke
roestvlekken veroorzaken. Zet de bloemen in steekvazen in het gras.
Wanneer er foto’s gemaakt worden van een graf, dan smeren sommige bezoekers
wat kleimodder uit de bloemperken in de letters en cijfers, om ze beter zichtbaar
te maken. Dat levert langdurig zichtbare smerige vlekken op. Ga liever even naar
het kantoortje en vraag naar het speciaal daarvoor geschikt duinzand, afkomstig
van een van de Normandische invasiestranden. Dat kan zonder probleem op het
kruis gesmeerd worden en spoelt er door regen uit of wind weg.
“Wij vinden het fantastisch wanneer mensen bloemen brengen, vooral op dagen als
Memorial Day, Veteranendag of met Kerstmis. Wanneer er duizenden boeketten bij al
die graven staan, voel ik me de koning te rijk”, zegt Leon Blom (65). Hij heeft met zijn
ploeg niet alleen de zorg voor de kruisen en de Muren, maar ook voor de gebouwen
en de wegen op de begraafplaats. Maar het meeste werk leveren toch de kruisen en
Joodse Davidssterren op. “Die vragen altijd onderhoud. Vogels poepen er op, in het
voorjaar liggen de kersenpitten er nog bij”, zegt Blom. Impregneren is geen oplossing,
want dan zuigt alleen het onbehandelde deel van het marmer wat in de grond zit, water
op. En bij vorst kan dat tot problemen leiden.” Wel worden de marmeren graftekens
ieder jaar tegen algengroei behandeld.
Eens in de 15 tot 20 jaar worden de kruisen gepolijst en ook is regelmatig een
steenhouwer bezig om, waar nodig, de letters en cijfers bij te frezen. De Portlandsteen
van de Muren van de Vermisten moet soms met een ‘monumentique pasta’ worden
behandeld om natuurlijke verkleuringen
tegen te gaan. De pasta wordt een film,
die bijna zwart verkleurt en makkelijk kan
worden verwijderd. Maar het is een fors
karwei en kostbaar. Leon Blom: “Ik zeg het
uit de grond van mijn hart: mensen, breng uw
bloemen, maar volg onze adviezen. Gebruik
de steekvazen, geen kunstmatig gekleurde
bloemen, geen linten of draad die schade aan
de steen kunnen toebrengen en geen ijzeren
bakjes of andere bloemstukken.”
Kerstmannetje als grafversiering.
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Leon Blom bij twee emmers met spullen
die bij graven worden neergezet,
zoals vlaggetjes, een helm en plastic
tierelantijnen.

Graf neef Lou doorgegeven
na bijna zestig jaar
Bijna zestig jaar zorgde mevrouw
Carolina Remerie-Grob voor het graf
van haar neef Lou Van Anne, die op
20 september 1944 sneuvelde in het
Duitse Wallendorf, vlak bij de grens
met Luxemburg. Lou, ingedeeld bij het
81e tankbataljon zat in de deuropening
van zijn tank toen de drukgolf van een
ontploffende granaat hem de adem
benam. Hij was op slag dood.
Nu mevrouw Remerie op leeftijd
gekomen is en plannen heeft te
verhuizen naar het westen van het land,
heeft zij de adoptie van Lou’s graf
moeten opzeggen. Inmiddels is het graf
van haar neef aan een nieuwe adoptant
toegewezen.
“Lou was een zoon van Bernardine,
tante Dina, een zus van mijn moeder”,
vertelt mevr. Remerie. “Hun vader,
toen weduwnaar, was in 1911 met zes
van zijn negen kinderen naar Amerika
geëmigreerd. “Drie bleven hier,
aanvankelijk bij een ongehuwde oom
en tante. Maar er bleef altijd intensief
contact tussen de broers en zussen.
Tante Dina trouwde in Amerika met
Emile Van Anne, die vanuit Zeeland
was geëmigreerd. Zij kregen zes
kinderen, onder wie Lou.” Hij zou nu 95
jaar zijn.
De familie Remerie woonde na de
oorlog in Gelderland, waar hun

Amerikaanse ooms en tantes, neven en
nichten regelmatig op bezoek kwamen,
ook om het graf van Lou in Margraten
te bezoeken. Onder hen was ook
Frances Van Anne, Lou’s broer, die in
de oorlogsjaren bij de Amerikaanse
luchtmacht had gediend. “Toen wij in
begin jaren zestig naar Zuid-Limburg
verhuisden hebben we meteen het graf
van Lou geadopteerd. Nu lukt het ons
niet meer om dat regelmatig te bezoeken
en bloemen te brengen. Maar we zijn blij
dat iemand anders zich nu bekommert
om het graf van onze neef.”

Singer-songwriter Rick Gray gast bij
Adoptieconcert
Rick Gray, singer-songwriter uit Missouri USA, is gastmuzikant bij het jaarlijkse
adoptieconcert, zaterdag 25 mei, de dag vóór Memorial Day in Margraten. Hij speelt
er onder meer zijn nieuwste song ‘Beautiful place to rest’, over zijn in maart 1945 bij
het Duitse Wesel gesneuvelde oom Edward, die werd begraven op de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten.
Al langer is Rick Gray geboeid door zijn oud-oom Edward Gray (1910, Dos Palos
Californië), een broer van zijn opa George, en de begraafplaats, waar hij enkele keren
is geweest. Zittend bij diens graf heeft hij er een paar jaar geleden zijn nummer ‘Veterans’ gespeeld. Een video daarvan is op zijn facebookpagina te zien.
Op zoek naar wat gebeurd is in de laatste weken vóór sergeant Edward Grays dood,
belandde Rick in het Brabantse Gemert. Daar was in maart 1945 Edwards tankeenheid gelegerd. Het 17e tankbataljon van de 7e Pantserdivisie werd ingezet bij de
veldslagen in Normandië, België, Luxemburg en Duitsland. Zoals bij de roemruchte
operaties Plunder (amfibische voertuigen en drijvend gemaakte tanks) en Varsity
(luchtlandingstroepen, 20.000 man) op 24 maart 1945, waarbij het de geallieerden
lukte bij het Duitse Wesel een aantal pontonbruggen over de Rijn aan te leggen.
Zeven weken later was de Tweede Wereldoorlog (in Europa) voorbij en gaf Duitsland
zich over. Plunder en Varsity kostten de Amerikanen, Canadezen en Engelsen rond
2500 levens.
Rick, geboren in Fremont, California, heeft bij zijn bezoeken aan vrienden rond
Eindhoven verschillende keren optredens verzorgd, tot in Leeuwaren toe. Hij geeft op
verzoek ook ‘huis-concerten’. Bij zijn laatste bezoek aan de begraafplaats Margraten
heeft hij daar de adoptanten van oom Edwards graf ontmoet, ‘wonderful people’.
Oom Edwards sneuvelen, de ontmoeting met de adoptanten en de serene schoonheid
van de begraafplaats Margraten inspireerden Rick ‘Beautiful place to rest’ te schrijven. Rick is erg blij dat hij nu de kans heeft gekregen aan de vooravond van Memorial
Day te kunnen optreden in Margraten.
Meer informatie over Rick Gray op
www.rickgraymusic.com, op Facebook (@rickgraymusic) of https://www.facebook.
com/pg/rickgraymusic/videos/?ref=page_internal. Ook op youtube en spotify is werk
te horen van zijn CD Sailors Talk.
Rick Gray met een foto van zijn oom Edward.

Zaterdag 25 mei in Margraten

Adoptieconcert door Fanfare Sint Blasius
Op zaterdag 25 mei 2019 klinkt het jaarlijkse adoptieconcert, dat de Adoptiestichting aan de Amerikaanse gasten en adoptanten
aanbiedt, in gemeenschapshuis Oos Heim in Margraten. Fanfare St Blasius uit Cadier en Keer onder leiding van dirigent Ben
Essers is bereid gevonden dit concert verzorgen.
Naast een spetterend programma door het fanfare-orkest zullen de trompettisten Dennis Frenken, Romano Diederen en Bart
Coumans een prachtige drie stemmige solo vertolken in het door dirigent Essers gearrangeerde ‘Song of Hope’ van Peter Meechan.
Maxine Tegelaers verzorgt een solo op trompet in het lichte muziekgenre en Patrick Heckmanns zal in een aantal werken soleren
op viool. Bijzondere gast in dit concert is de Amerikaanse singer-songwriter Rick Gray. (zie bovenstaand artikel)
Het concert is bedoeld voor alle Amerikaanse familieleden en nabestaanden die speciaal voor Memorial Day naar Margraten zijn
gekomen. Ook de adoptanten zijn van harte welkom. Mocht u weet hebben van het bezoek van Amerikaanse nabestaanden aan de
viering van Memorial Day, geef dat dan niet alleen tijdig door aan de directie van de begraafplaats, maar breng ook óns daarvan
op de hoogte. Dan kunnen deze mensen uitgenodigd worden om dit speciale adoptieconcert bij te wonen. De ontvangst die avond is
vanaf 19.00 uur, aanvang concert om 19.30 uur. De entree is gratis. Om de kosten te dekken stellen we een vrije gave na afloop zeer
op prijs.
Om de organisatie van deze avond in goede banen te leiden – dit mede met het oog op het aantal te reserveren plaatsen –
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verzoeken wij u vriendelijk ons vóór woensdag 22 mei 2019 te laten weten via info@
adoptiegraven-margraten.nl dan wel 043-4583050 of van de uitnodiging gebruik
wordt gemaakt en zo ja met hoeveel personen. Graag tot 25 mei.

ABMC staat open voor ieders ideeën

“Snel resultaat plan Bezoekerscentrum”

Na lang overleg en intensieve
voorbereiding heeft de American Battle
Monuments Commission ABMC die
de militaire begraafplaats in Margraten
beheert, besloten dat het plan voor een
bezoekerscentrum bij de begraafplaats
zal worden uitgevoerd. Voor de eerste
fase is geld beschikbaar. Superintendent
Shane Williams vertelt wat de actuele
stand van zaken is.
“De meesten van u weten dat plannen
voor een bezoekerscentrum in de maak
zijn, maar lang bleef het slechts een idee.
Ik ben verheugd te kunnen melden dat
de planning - hoewel nog in een vroeg
stadium - doorgaat en dat wij (ABMC)
ons inzetten voor de bouw van een
kwalitatief en duurzaam centrum voor
vele toekomstige generaties bezoekers.
Door een bezoekerscentrum op de
Nederlandse Amerikaanse begraafplaats
te bouwen, kunnen we het verhaal
over onze begraafplaats vertellen
aan onze vele bezoekers én hun
ervaring verbeteren door te helpen de
geschiedenis en de verhalen van de
gevallenen beter in een juiste historische
context te presenteren. Dat zal gebeuren
op een manier dat bezoekers van alle
leeftijden beter begrijpen wat deze plek
betekent.

Vragen

Veel mensen in deze regio hebben al
vragen gesteld zoals “op welke plek
wordt het centrum gebouwd?”, “hoe
zal het eruit zien?”, “welke verhalen
worden verteld?”, enz. Hoewel we deze
specifieke vragen nog niet kunnen

beantwoorden in deze vroege fase,
kunt u ervan verzekerd zijn dat het
beschermen van de integriteit van de
begraafplaats essentieel is bij de bouw
van een modern bezoekerscentrum op
een historische site die u allemaal zo
goed kent.
We besteden veel aandacht aan
het vinden van een goede plek
voor het centrum, net zoals aan de
bouwmaterialen, de manier waarop
de bezoekers het centrum ervaren en
de juiste inhoudelijke invulling ervan.
Enkele van de belangrijkste thema’s
die in overweging moeten worden
genomen, zijn: de bevrijding van
Limburg, de operatie “Market Garden”,
de opmars in noordelijke richting, de
bloedige gevechten in het Hürtgenwald
in de Eifel en ook in de rest van
Duitsland. Maar we zullen tevens
veel aandacht geven aan belangrijke
ontwikkelingen na de bevrijding: de
lokale bevolking die vrijwillig bloemen
legt, de vorming van het oorspronkelijke
Burgercomité om deze inzet ter ere
van de gesneuvelden te coördineren,
resulterend in de oprichting van de
Stichting Adoptiegraven. Ook zal
aandacht worden besteed aan de
eerste Memorial Day in 1945 en hoe
deze speciale herdenking tot op de
dag van vandaag in ere is gehouden;
de repatriëring naar de Verenigde
Staten van de overblijfselen van 10.000
Amerikaanse doden op verzoek van
hun familie, de aanleg daarna van de
permanente begraafplaats, de symboliek
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Giften en donaties: gulle
gevers blijven vaak onbekend
Onze Stichting ontvangt elk jaar
giften en donaties van adoptanten
en begunstigers, waarvoor wij zeer
dankbaar zijn. De ontvangen gelden
maken het mogelijk ons werk goed
te kunnen en blijven uitvoeren. Maar
door de vaak summiere vermelding
van de naam van de schenker op de
bankafschriften is het voor ons vaak
onmogelijk om achter de identiteit van
de gulle gever te komen. Navraag bij
de bank levert niets op: in het kader
van de privacywetgeving mag de
bank geen adresgegevens verstrekken.
Vandaar dat wij u willen verzoeken
om bij een donatie gebruik te maken
van het vakje ‘omschrijving’. Daarin
kunt u uw adresgegevens invullen of
de naam van uw adoptiemilitair. Dat
bespaart ons veel zoekwerk. Wilt u ons
financieel ondersteunen doe dat dan
door het bedrag te storten op IBANrekeningnummer NL 89 RABO 0158
8200 45 ten name van onze Stichting.
De Stichting heeft de ANBI-status,
zodat giften, onder zekere voorwaarden,
aftrekbaar zijn voor de belasting. Dank
voor uw medewerking.
die overal op de site te vinden is. Ook de
recentere evenementen worden belicht,
zoals het Bevrijdingsconcert en de
Gezichten van Margraten, die hebben
bijgedragen aan het bereiken van een
nieuw publiek.
Er is zoveel te vertellen en we zullen
ons best doen alles wat we kunnen
op te nemen. Maar één constante die
we in onze gedachten hebben, is het
absolute belang om de verhalen van
de gevallenen te vertellen en hun
betekenis voor onze dag van vandaag te
onderstrepen.

Geduld

We houden de komende maanden
planningsbijeenkomsten om de locatie
van het gebouw, bouwmaterialen,
basisontwerp en andere onderwerpen
te bepalen. En naarmate deze fases
vorderen, wil ik leden van uw forum
uitnodigen om uw ideeën te presenteren.
We kunnen zeker nieuwe en interessante
dingen leren die dit bezoekerscentrum
tot een doorslaand succes zullen maken.
Dus, op dit moment, denk eens goed

na over het project en wees ervan verzekerd dat we snel tot resultaten komen. Maar
heb ook geduld want we kunnen ons niet haasten met zo’n belangrijke onderneming.
Mijn enige belofte aan u is dat ik u op de hoogte zal blijven houden in toekomstige
publicaties, zodat u de voortgang kunt volgen. We kijken allemaal heel erg uit naar
het hele proces en natuurlijk vooral naar het moment waarop we voor het eerst voor u
allemaal de deuren openen!”

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur van de Stichting Adoptie Graven wil zich graag aan de lezers van deze
nieuwsbrief voorstellen. Omdat de meeste bestuursleden naast dit vrijwilligerswerk
ook nog met drukke een baan bezig zijn, is het zelden mogelijk het hele gezelschap
op één moment volledig bij elkaar te krijgen. Op deze foto ontbreken penningmeester
Ruud Croonen en AB-lid Roger Caelen, die de contacten met Amerikaanse
nabestaanden onderhoudt.
Tegen een typisch Margratense achtergrond ziet u hier v.l.n.r. Frenk Lahaye, hij
is medewerker bij de Amerikaanse begraafplaats en zo de directe schakel tussen
stichting en begraafplaats. Naast hem Nicole Sproncken-Blezer die zich heeft
gespecialiseerd in het zoeken naar familieleden van de gesneuvelde soldaten. Ton
Hermes is voorzitter van de stichting. Achter hem Sjef Kusters, die publiciteit en
PR doet en die menigmaal Amerikaanse gasten en adoptanten begeleidt op de
begraafplaats. Bert Kleijnen is de contactpersoon voor adoptanten, en hij speurt
‘verdwenen’ adoptanten op, van wie de aan hen toegestuurde nieuwsbrief wordt
geretourneerd. Naast hem staat Frans Roebroeks, secretaris van de stichting. Jimmy
Brouns, op de rechterflank, beheert het adoptieregister. Hij verwerkt afmeldingen
en aanmeldingen en houdt de wachtlijst, zo’n 500 personen bij. Ook wijst hij
vrijgekomen graven en namen op de Muur van Vermisten toe.
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Kerstbezoek op
Amerikaanse
Begraafplaats
Op 23 december 2018 brachten vader
Dan en zoon Dylan een bezoek aan het
graf van hun (oud)oom Russell Diehl
op de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten. Op hun verzoek hebben
we hen in contact gebracht met de
adoptanten, de familie Stoots uit
Landgraaf. Het was ´s ochtends 09.00
uur toen de familie Stoots voor de
poort stond van de begraafplaats. De
superintendent, Shane Williams deed
zelf open. Moeder en zoon met de
(klein)kinderen Reno en Yara.
Korte tijd later arriveerden Dan en
Dylan Diehl vanuit Maastricht. Het
was de eerste keer in 73 jaar dat er
iemand van de familie Diehl op bezoek
kwam in Margraten. Mevrouw Stoots
vertelt dat ze als meisje van acht jaar
op de begraafplaats was geweest en
heeft gezien dat soldaten in matrasstof
gewikkeld werden begraven. Ook
vertelde ze dat haar moeder tot in
de jaren ‘80 gecorrespondeerd heeft
met de moeder van Russell Diehl.
Regelmatig kregen ze pakketjes uit
Amerika waarbij vooral de kauwgum
een blijvende indruk heeft gemaakt. Met
het overlijden van mevrouw Diehl stopte
het contact.
De kennismaking met de neef van
Russell en zijn zoon Dylan was voor de
familie Stoots heel bijzonder. Hernieuwd
onderling contact in aanwezigheid van
de jongere generatie van beide families
schept vertrouwen voor de toekomst.
Het adoptieprogramma heeft hen
samengebracht en samen herdenken ze
Russell en staan ze stil bij de gebrachte
offers en de waarde van vrijheid.
Kerstmis is een mooie gelegenheid om
met familie samen te komen en deze
hereniging van adoptantenfamilie
en Amerikaanse nabestaanden past
prachtig in de Kerstgedachte.

Symposium 2019 en concert Koninklijke Militaire Kapel 2020

75 jaar bevrijding in Eijsden-Margraten
Op 12 september 2019 is het 75 jaar geleden dat de eerste Amerikaanse militairen de Nederlandse grens overstaken en het
Limburgse dorpje Mesch bevrijdden. De gemeente Eijsden-Margraten gaat dit groots vieren in samenwerking met onder andere de
Stichting Adoptie Graven.
De aftrap van de bevrijdingsactiviteiten vindt plaats in het weekend van 7 en 8 september met muziek en een tentoonstelling in
Margraten. Een van de activiteiten is een door de Lions georganiseerde e-bike tour (40 en 60 km) langs historische plaatsen in onze
regio waarvan de opbrengst ten goede komt aan de adoptiestichting.
Op 12 september is de officiële herdenking van de bevrijding van Mesch gevolgd door een feestweekend met een keur van
activiteiten. Zondag 15 september is er een brunch voor adoptanten als dank voor hun jarenlange inzet, een geste van de gemeente
Eijsden-Margraten. Op de website van de gemeente en in diverse publicaties worden meer details over alle activiteiten in de
komende maanden gepubliceerd.
De Stichting Adoptiegraven houdt op 21 september 2019 in Oos Heim in Margraten een gevarieerd avondprogramma met goede
sprekers en een prikkelende discussie, geleid door Simone van Trier, bekend van L1 TV. Een van de sprekers is generaal Mart de
Kruif. De oud-bevelhebber landstrijdkrachten was commandant van een internationale troepenmacht in Afghanistan en vertelt
over de inzet van Nederlandse soldaten in het buitenland en over zijn ervaringen in Afghanistan. Zijn boek “Zandhappen, generaal
in Afghanistan” is dan te koop en zal door hem worden gesigneerd. Ook de Maastrichtse dichter Maarten van den Berg treedt
op met poëzie over vrijheid. Het publiek wordt actief betrokken bij de discussie. Rode draad is de betekenis van adoptie van
gesneuvelde militairen voor bewustwording en herdenken.
Op 25 mei 2020 presenteert de stichting bovendien voor al haar adoptanten een concert in het Parkstad Limburg Theater (PLT)
in Heerlen. Dit bevrijdingsconcert wordt uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso van de Koninklijke
Landmacht. Meer informatie hierover in onze volgende nieuwsbrief en in het programmaboekje van PLT Heerlen 2020. Genoeg te
beleven dus. Houdt de publicaties in de gaten om niets te missen.

Succesvolle reis Stichting en koor naar Washington
In het weekend van 28-30 september 2018 werd door het
American World War II Orphans Network (AWON) in
Washington een bijeenkomst gehouden, waarvoor onze
Stichting was uitgenodigd. AWON, waarin kinderen
van Amerikaanse gesneuvelden zijn verenigd, 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.
Vanwege de bijzondere relatie tussen de gemeenschap van
Margraten en de zonen en dochters van de ‘Margraten Boys’
reisde met een aantal bestuursleden van de Adoptiestichting
ook het Mergelland Mannenkoor mee naar Washington. 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. De Margratense
delegatie bestond uit veertig personen.

Ceremonies

Tijdens ons zesdaagse verblijf in de VS werden bezoeken
afgelegd, ceremonies bezocht, het adoptieprogramma
gepromoot (o.a. door vertoning van onze nieuwe film) en
Samen met dochter Nancy en kleinzoon Noël bezocht de
Stichting op Arlington Cemetery het graf van Joseph Shomon,
de ‘stichter’ van de begraafplaats Margraten.
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De AWON-herdenking bij het WW II-monument met het Mergelland Mannenkoor.
verzorgde het koor met veel succes
een aantal uitvoeringen. Zo bezochten
we hoofdkantoor van de Netherlands
American Foundation (NAF), de
Nederlandse ambassade in Washington,
de Asbury Methodist in Gaithersburg
en de Orange Baptist Charge in Orange,
Virginia. We waren aanwezig bij de
officiële herdenking van Operatie
Market-Garden bij het Dutch Carillon
op Arlington Cemetery, waar ook een
bezoek werd gebracht aan het graf van
captain Joseph Shomon, de ‘stichter’
van de begraafplaats in Margraten.
Verder bezochten we de ceremonie
bij het indrukwekkende World War II
monument in Washington en waren
we eregasten bij de American WWII
Orphans Network Conference in het
Crystal Palace Marriott Hotel WDC,
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.
‘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, Medtronic en Bouw
Center Jan Opreij.

Eén Nieuwsbrief per adres!
Besparing van kostbaar papier en
portokosten hebben de Stichting doen
besluiten om per adres slechts één
Nieuwsbrief te bezorgen, ook al wonen
er meerdere adoptanten onder één
dak. We kunnen ons voorstellen dat
er adoptanten zijn die het erg jammer
vinden dat ze de Nieuwsbrief nu moeten
delen met hun huisgenoten, vooral als de
Nieuwsbrieven verzameld worden, maar
daar is een oplossing voor gevonden.
U kunt zich als adoptant melden in
het kantoor op de begraafplaats, waar
aan de balie voor deze gelegenheid
een voorraad Nieuwsbrieven klaarligt.
Op die wijze kunt u toch aan een
Nieuwsbrief komen en sparen wij het
milieu én onze kas! We rekenen op uw
begrip.

Colofon:
Oplage:
Teksten:

8.150 exemplaren
Sjef Kusters, Ton Hermes,
Frans Roebroeks,
Shane Williams
Foto’s:
Jeanine Oprey, ABMC,
Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse
Begraafplaats Margraten.
Vormgeving: Jack Lemmens.

Voorzitter Ton Hermes, geflankeerd door de Nederlandse ambassadeur, spreekt over
het adoptieprogramma tijdens de herdenking van operatie Market-Garden bij de Dutch
Carillion op Arlington Cemetery in Washington.
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Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door facilitaire
ondersteuning van Bouw Center
Jan Opreij, Margraten,
www.opreij.nl en een financiële
bijdrage van de Rabobank
Centraal Zuid-Limburg.

