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Adreswijzigingen en andere mutaties
doorgeven
U wordt dringend verzocht
adreswijzigingen (huis- en
emailadressen) 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@adoptiegraven-margraten.nl.
Telefonisch kan dit ook:
043-4583050 (Ton Hermes) of
043-4582177 (Bert Kleijnen).

In augustus 2018 werd superintendent (de hoogste
leidinggevende) Keith Stadler van de Amerikaanse
Begraafplaats Margraten opgevolgd door Shane
Williams. Diens verblijf in Margraten was maar
kort, al na een jaar later verhuisde Williams
naar het hoofdkwartier van de American Battle Monuments Commission in Parijs. De
ABMC beheert wereldwijd 26 Amerikaanse begraaf- en 30 herdenkingsplaatsen. David
Americo is sinds oktober 2019 de nieuwe superintendent van ‘Margraten’. Hij stelt
zichzelf aan u voor:

Beste adoptanten,
Het is mij een groot genoegen om u als adoptant te begroeten via deze nieuwsbrief.
Al vanaf mijn aankomst in Margraten in oktober 2019 heeft uw toewijding en zorg
voor de Amerikaanse gesneuvelden mij overweldigd. Al vanaf de tijd dat ik door de
American Battle Monuments Commission (ABMC) als assistent-superintendent in
Florence werd aangesteld ken ik de activiteiten van de Stichting Adoptie Graven in
Margraten. Ik heb in Florence zelfs adoptanten ontmoet die daar deelnamen aan een
rondleiding en heb hen daar ook kunnen bedanken voor hun toewijding. Dat was
mijn eerste kennismaking met de adoptiestichting.
En nu, enkele jaren later, in mijn dagelijks werk op de begraafplaats in Margraten, is
mijn respect voor de adoptantengemeenschap alleen maar gegroeid.
Onze belangrijkste doelstelling op de begraafplaats is om hen, die letterlijk alles
gaven in dienst van hun vaderland, te eren en te gedenken. De adoptiestichting en
alle individuele adoptanten vervullen deze opdracht door het plaatsen van bloemen
en het herdenken van hun namen. Samen vervullen we een belangrijke rol in het
levend houden van hun nagedachtenis.
De Amerikaanse begraafplaats in Margraten is mijn derde aanstelling voor ABMC
na mijn eerdere plaatsingen in Florence en Sicily-Rome. In de korte tijd dat ik in
Margraten ben heb ik het genoegen gehad om sommige van u te ontmoeten, vaak
samen met het hele gezin. Ik vind het persoonlijk erg belangrijk dat ook kinderen
worden betrokken bij het herdenken en eren van de soldaten die meer dan 75 jaar
geleden zijn gesneuveld.
In 2020 hadden we de eer om, ondanks de beperkingen door het Corona-virus, Zijne
Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander te begroeten. Hij werd vergezeld door
verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Amerikaanse ambassadeur
Pete Hoekstra. De ceremonie werd live uitgezonden en meer dan 1 miljoen mensen
hebben de uitzending bekeken.
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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 we niet meer over de
juiste gegevens beschikken.
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 mailadressen 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).

© 2021. Niets uit deze uitgave
mag vermenigvuldigd of openbaar
worden gemaakt zonder schriftelijke
toestemming van de Stichting Adoptie
Graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten

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 aan de balie
van:
HUBO, Aan de Fremme 50,
6269 BE te Margraten. Telefonisch
bestellen is ook mogelijk:
043-4582177 (Bert Kleijnen).

Openingstijden begraafplaats
De Amerikaanse Begraafplaats in
Margraten is normaliter zeven dagen per
week geopend voor het publiek, dagelijks
van 09.00 tot 17.00 uur behalve op
Kerstdag en op Nieuwjaarsdag.
Op 4 mei tijdens de jaarlijkse
dodenherdenking is de begraafplaats ook
in de avonduren geopend.

In dit jaar, 2021, zal ook de eerste paal worden geslagen voor het langverwachte bezoekerscentrum. Na een jarenlange
voorbereiding en inspanning komt er een bijzonder gebouw met aansprekende tentoonstellingen dat invulling geeft aan onze
belangrijkste doelstelling, het vertellen van het verhaal, van HUN verhaal.
Ik dank iedereen voor zijn of haar toewijding en aandacht voor de Amerikaanse gesneuvelden en zie uit naar een succesvol jaar.
David Americo

Memorial Day,
zondag 30 mei 2021
Het is nog onduidelijk of bij deze herdenking publiek
welkom is. Ook de invulling van het programma is onder
voorbehoud i.v.m. coronarichtlijnen. Voor de laatste
ontwikkelingen bezoek onze website of facebookpagina.
Programma
10.00 uur Eucharistieviering georganiseerd door de
Stichting Culturele Muziekmanifestaties
Margraten. De zang wordt verzorgd door het
Mergelland Mannenkoor uit Margraten.
15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging.
Toegang
Zowel de plechtigheid in de ochtend als de herdenking ’s middags zijn 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 er 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.
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

Nieuwe bestuursleden van de Stichting
Het bestuur van de Stichting is onlangs uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden, te
weten Maria de Graaf-Bessems en Piet van Engelen. Hieronder stellen zij zich aan u
voor.
Maria de Graaf-Bessems (58) is geboren, getogen en woonachtig in Margraten.
Maria is getrouwd en moeder van twee volwassen dochters. In september
2000 maakte zij de overstap als verpleegkundige van de intensive care voor
pasgeborenen naar het zelfstandig ondernemerschap. In het dagelijks leven runt zij
kinderdagverblijf Bim Bam in de kern van Margraten. Haar vrije tijd vult Maria met
het lidmaatschap van de Heemkunde Vereniging Margraten en als marketentster bij
schutterij St. Sebastianus Margraten.
Een zevental jaar geleden nam Maria op verzoek van haar ouders de verzorging van
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Maria de Graaf-Bessems

hun adoptiegraf over. Niet meer dan vanzelfsprekend, gezien de interesse die zij altijd
al toonde voor het adoptieprogramma. De zoektocht naar de Amerikaanse familie van
Lt. Hubert T. Bauman werd niet lang daarna bekroond. Hun bezoek aan Margraten
beschouwt Maria nog altijd als hoogtepunt van haar adoptie. Het is Maria’s wens de
enige nog levende zus van Lt. Bauman in Michigan te bezoeken.
Maria voelt zich zeer vereerd dat zij door het bestuur van de Stichting Adoptiegraven
benaderd werd. Zij gaat zich voornamelijk bezighouden met het bijhouden en
aanvullen van de database en met andere ondersteunende taken.
Piet van Engelen is tot zijn pensionering werkzaam geweest als educatief uitgever.
Hij ontwikkelde in de eerste helft van zijn carrière voornamelijk biologielesboeken.
In het tweede deel switchte hij naar ICT en was nauw betrokken bij de ontwikkeling
van inlogsystemen en leerplatforms voor kinderen. Hij heeft drie volwassen kinderen
en vier kleinkinderen en woont in Termaar (Margraten). Binnen het bestuur houdt hij
zich vooral bezig met PR.
Piet van Engelen

Een lang gekoesterde wens van de Stichting gaat in vervulling

Het adoptieprogramma wordt verankerd in een
educatief programma voor jongeren

Al jaren onderhoudt onze Stichting
contacten met scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs. Enkele tientallen
van deze scholen hebben een graf
geadopteerd en regelmatig bezoeken
klassen de begraafplaats. Bij dergelijke
bezoeken ervaren de leraren, de
vrijwilligers die rondleidingen geven,
de medewerkers op kantoor en ook
de onderhoudsploeg dat de scholieren
(leeftijd 10 tot 18 jaar) diep onder de
indruk zijn als ze rondlopen tussen de
duizenden kruisen en davidsterren. Ze
zijn stil en geïnteresseerd. Het maakt
niet uit of het scholieren uit de eigen
regio betreft of uit Amerika, Duitsland
of België. Waar ze ook vandaan komen:
hun hele lichaamstaal laat zien dat de
verhalen hen boeien. De leerlingen zijn
soms persoonlijk geraakt wanneer ze
beseffen dat eigen familieleden mee
hebben gevochten. Wat het betekent
om in vrijheid te mogen leven, bevrijd

van een onderdrukkend en onmenselijk
regime. Ze realiseren zich dat veel van
de hier begraven jongens en meiden
nog op school zaten toen ze in het leger
gingen. En wat een fout regime met
mensen kan doen.
Als Stichting hopen we altijd dat deze
scholieren nog een keer met hun ouders
terugkomen naar Margraten en op
termijn met hun eigen kinderen, om zo
de verhalen van onze soldaten levend te
houden.

Het verhaal doorvertellen en levend
houden. Dat is de reden waarom de
Stichting in nauwe samenwerking met
leraren, ouders, historici en adoptanten
een interactieve website en video
heeft gemaakt. Voor de uitvoering van
dit project onder de naam ‘Beleef de
vrijheid’ tekent Rob Essers van Evisual
(https://evisual.nl).
Door gebruik te maken van de
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(interactieve) mogelijkheden van nieuwe
media komen de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, de Amerikaanse
Begraafplaats en de verhalen van de
soldaten die er begraven liggen beter
binnen bij de leerlingen. In combinatie
met de adoptie van een Amerikaans
oorlogsgraf geeft dit scholen een
educatief handvat, gereed voor het geven
van digitale lessen met aansluitend vele
excursiemogelijkheden in de regio.
Waaronder natuurlijk een bezoek aan het
graf van hun soldaat. Voor de Stichting
vormt het een blijvend educatief
instrument en een borging van adoptie
als immaterieel cultureel erfgoed voor
de toekomst.
Voor leerlingen van het basisonderwijs
(10-12 jaar) is het waarderen van onze
vrijheid en het leven in een democratie
een belangrijk uitgangspunt. Aan
de hand van een film van dertig
minuten krijgen ze hierin inzicht. In
de film worden de personages door
basisschoolkinderen zelf gespeeld.
Het doel voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs (12-15 jaar) is om
een kritisch besef te ontwikkelen en
om te leren verbanden te leggen tussen
heden en verleden. Aan de hand van de

onderliggende lesblokken en de film
gaan ze met elkaar de stof uitdiepen.
Voor alle leerlingen geldt dat ze
gestimuleerd worden om in de klas
verder te praten en/of een excursie te
maken naar enkele locaties.
Primair wordt het programma
ingezet in de geschiedenislessen,
mogelijk gecombineerd met het vak
burgerparticipatie. Inzet van het
programma betekent ook het gebruik
van nieuwe media in de lessen.
Voor de opzet van de lesprogramma’s is
nauw samengewerkt met leerkrachten
van Basisschool Bocholtz en Basisschool
Maurice Rose in Margraten, en de
geschiedenisleraren van het Bernard
Lievegoed College in Maastricht
en het Sophianum in Gulpen. Deze
leraren geven concreet invulling aan de
onderdelen van de lesprogramma’s zodat
deze optimaal aansluiten bij de huidige
lesmethoden en doelgroepen. Er zijn
audities gehouden om kinderen van deze
scholen actief te betrekken bij het maken
van de film. Bij het samenstellen van de
film en het lespakket is gebruikgemaakt
van de input en adviezen van
verschillende personen en instanties:
historici, musea, scholen en stichtingen.
Op dit moment hebben 31 scholen een
graf geadopteerd op de Amerikaanse
Begraafplaats. Tot deze scholen zullen
we ons eerst gaan richten. De bedoeling
is om dit aantal verder uit te breiden. Zo
hebben scholen in Amerika en Duitsland
al aangegeven belangstelling te hebben
voor dit project.

Enkele betrokkenen laten we hier aan
het woord. De verhalen van andere
betrokkenen kunt u vinden op onze
website.
Erik Theunissen,
leerkracht Basisschool Maurice Rose in
Margraten
‘Afgelopen jaar heb ik mee mogen
werken aan dit prachtige project
dat voor mij op twee manieren heel
bijzonder is geweest. Allereerst
omdat onze school is vernoemd naar
Generaal-majoor Maurice Rose,
ook begraven op de Amerikaanse
begraafplaats, waardoor er tussen
school en begraafplaats een sterke band
bestaat. Ten tweede omdat je aan een
project meewerkt waar je in de toekomst
gebruik van kunt maken om kinderen
meer te laten ontdekken over wat zich in
de eigen regio heeft afgespeeld tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Natuurlijk is er over die Tweede
Wereldoorlog al veel geschreven en
zijn er talloze documentaires gemaakt.
Uniek aan dit educatieproject is echter
dat hierin de eigen omgeving en in
het bijzonder ook de Amerikaanse
begraafplaats meer centraal staan.
Op diverse locaties in de regio zijn
opnames gemaakt die voor velen
herkenbaar zullen zijn. Hierdoor worden
kinderen nieuwsgierig naar een stukje
oorlogshistorie uit de eigen omgeving.
De verhaallijn die door het project loopt,
zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen
identificeren met de hoofdrolspelers en
zo nog meer betrokken raken.’

Met een enorme betrokkenheid van
leraren, leerlingen van Basisschool
Bocholtz, adoptanten en vele anderen
is het project tot stand gekomen.

Jori Videc,
geschiedenisleraar Bernhard Lievegoed
College Maastricht
‘Veel schoolboeken behandelen het
thema Tweede Wereldoorlog erg

Erik Theunissen

Jori Videc

algemeen, waarbij enkel de grote
lijnen worden gevolgd binnen het
voorgeschreven nationale curriculum.
Voor leerlingen is dit niet altijd even
aansprekend. Daarom is het belangrijk
om binnen dit thema ook in te zoomen
op de lokale geschiedenis die verder
gaat dan enkel de grote gebeurtenissen
en de beroemde persoonlijkheden. Door
veel persoonlijke verhalen van gewone
mensen en soldaten aan bod te laten
komen, beogen we de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog dicht bij de
leerlingen te brengen en een gezicht
te geven. Hiermee willen we bijdragen
aan de bewustwording dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is en oorlog
eigenlijk alleen maar verliezers kent.
Op begraafplaatsen zoals in Margraten
wordt in één oogopslag duidelijk hoe
hoog de prijs was die voor onze vrijheid
is betaald.
Naast aandacht voor lokale
microgeschiedenis is ook eigentijdse
didactiek van belang om leerlingen
aan te zetten tot betekenisvol leren.
Daarom haken we met een deel van
het lesmateriaal aan op het concept
‘gamification’. Dit spelenderwijs leren
en ontdekken met behulp van diverse
digitale tools is binnen het onderwijs
aan een snelle opmars bezig. Daarnaast
komen leerlingen in aanraking met
authentieke historische bronnen,
zoals archiefstukken, oude foto’s en
memoires van betrokkenen. Dit alles
vanuit verschillende perspectieven.
Bijvoorbeeld soldaten tegenover burgers
en Geallieerden tegenover Duitsers.
Hiermee beogen we leerlingen kritisch
te laten denken en tot historische
beeldvorming aan te zetten. Dit heeft
tot doel de lessen over de oorlog écht te
laten beklijven.’

Remy Geurts
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Remy Geurts
leerkracht Basisschool Bocholtz
‘Ruim 16 jaar geleden adopteerde ik een
soldatengraf in Margraten. Het idee om
iets heel kleins terug te kunnen doen
voor onze bevrijders sprak mij enorm
aan. Het was een manier om iets van de
dankbaarheid die mijn grootouders vaak
uitspraken, en wij nu nog steeds voelen,
vorm te geven.
Het adopteren van een graf doe je niet
alleen op papier, maar breng je ook
in praktijk. Inmiddels is het traditie
geworden rondom de verschillende
feestdagen: een ritje naar Margraten
om bloemen te brengen naar het graf en
even stil te staan bij onze vrijheid.
Enkele jaren geleden kwam ik in contact
met de Amerikaanse familie van mijn
adoptiesoldaat: Joseph W. Hopp. Zijn
broer, Henry, bleek nog steeds in leven
te zijn en nog steeds hebben we contact
met Henry en zijn vrouw. Inmiddels zijn
we al twee keer bij ze op bezoek geweest
in de Verenigde Staten.
Als leraar aan Basisschool Bocholtz zijn
dit natuurlijk verhalen die ik graag aan
mijn leerlingen vertel. Keer op keer, jaar
op jaar, wordt er met open mond naar
de verhalen geluisterd die Private First

Class Joseph Hopp tijdens zijn training
en tijdens zijn gevechten in Europa heeft
meegemaakt. Hierbij maak ik dankbaar
gebruik van alle brieven die Joseph naar
zijn moeder heeft gestuurd en die later
door de familie Hopp in een boek zijn
gebundeld. De oorlog die zo ver weg
lijkt, komt dan plots heel dichtbij.
Nu kunnen leerlingen in de bovenbouw
van het basisonderwijs in een dialoog
goed uitleggen wat vrijheid betekent en
welke rampen er ontstaan als je mensen
vrijheden afneemt. De leerlingen waren
erg onder de indruk van het meewerken
aan de film en dit educatieprogramma.
Ook zijn ze erg onder de indruk van
de mogelijkheid om samen voor een
soldatengraf in Margraten te kunnen
zorgen. Meteen kwamen er allerlei
ideeën op tafel om zoveel mogelijk
respect te betuigen aan onze soldaat,
want zo voelt het.
Zo zijn veel leerlingen inmiddels al op
eigen initiatief met hun ouders naar het
graf geweest.
De adoptie is voor de leerlingen
van groep 8 extra bijzonder, omdat
zij jaarlijks een bezoek aan de
begraafplaats brengen. Het verhaal
van Luitenant Enman Warren,
onze adoptiesoldaat, zal een vast

onderdeel worden van de excursie naar
Margraten. Een dergelijk persoonlijk
verhaal maakt geschiedenis namelijk
tastbaar. Wie de geschiedenis kent,
behoedt zich voor fouten in de toekomst.
Respect voor elkaar, grenzen stellen,
zorgen voor een ander en heldere
onderlinge communicatie zijn daarbij
kernthema’s die we op school bespreken.
Enman Warren zal voor onze leerlingen
dus de beste leermeester zijn die we ons
kunnen wensen.’
Tenslotte een oproep: ziet u het belang
in van dit programma en beschikt u
over meerdere adoptiegraven, overweeg
dan eens om een graf beschikbaar te
stellen voor een school. Het is immers
de jeugd die de toekomst heeft en die
de boodschap van Margraten verder uit
moet dragen. Mocht u aan deze oproep
gehoor willen geven, stuur dan een mail
naar info@adoptiegraven-margraten.nl
en vermeldt daarin welk graf of welke
naam u beschikbaar stelt. U kunt een
en ander ook telefonisch doorgeven aan
Bert Kleijnen, te bereiken onder 0434582177. Alvast onze hartelijke dank.
Meer weten over dit programma? Zie
onze website voor meer informatie.

Vrijdag 26 november 2021 in Parkstad Limburg Theater

Jubileum Adoptieconcert Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso
Onze Stichting gaat het uitgestelde 75-jarig jubileum van het adoptieprogramma alsnog vieren met een groot concert. De voltallige
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMK/JWF) komt op vrijdag 26 november 2021 naar het Parkstad Limburg
Theater in Heerlen met een indringend theatraal concert over vrijheid, getiteld ‘Vrij Land’. De muzikale leiding is in handen van
chef-dirigent majoor Tijmen Botma met als soliste Valéry van Gorp.
Wij genieten dagelijks van onze vrijheid, maar wat betekent vrijheid eigenlijk? Op zoek naar het antwoord neemt de KMK/JWF
de toeschouwer in ‘Vrij Land’ mee in een poëtisch verhaal over de wortels van onze samenleving en hoe wij samen de wereld om
ons heen vorm geven. Dit verhaal wordt live verteld en gezongen in een verrassende mix van bekend klassiek repertoire én nieuw
gecomponeerde muziek. Historische archiefbeelden en speciaal voor de voorstelling gecreëerde videobeelden laten zien hoe trots
wij mogen zijn op ons land, maar tonen ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Het concert begint om 20.00 uur. Adoptanten die afgelopen jaar al een kaartje
hadden zijn inmiddels geïnformeerd door het Theater. Kaarten zijn verder
verkrijgbaar via de website van Parkstad Limburg Theater in Heerlen.
Het concert is een muzikale dankbetuiging aan de duizenden adoptanten die
soms al vanaf 1944 een gesneuvelde Amerikaanse militair herdenken. Die avond
zijn ook enkele Nederlandse veteranen onze gast die een indringend verhaal
vertellen over hun uitzending naar missiegebieden. Verder treedt er een adoptant
op met een wel heel speciale band met zijn geadopteerde soldaat.
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
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Wiel Eggen zat bij zijn adoptiesoldaat op schoot
ontving hij postuum het Distinguished
Service Cross. Hij liet een vrouw en een
zoon na.
‘George was een heel lieve zorgzame
man,’ zegt Wiel. ‘Begin 1945 stopte er
ineens een legervrachtauto voor ons
huis, bestuurd door een donkere soldaat.
Die auto was geladen met brandhout.
Om ons warmte te brengen zei de
soldaat. Dat had George geregeld omdat
hij bij ons ook warmte had gevonden’.
Wiel heeft nog contact met Sally, een
dochter van George’s vrouw uit een
tweede huwelijk. Ook is er kort contact
geweest met de zoon van George.

2e Luitenant George Dail jr.

Wiel Eggen (81) uit Heer is adoptant
van het graf van 2e Luitenant George
Dail jr. Hij heeft echter een bijzondere
band met ‘zijn’ soldaat omdat hij zelf als
5-jarig kind op schoot heeft gezeten bij
George Dail. Hij kan zich dat nog goed
herinneren.
Op 13 september 1944 werd Heer
bevrijd door de 30e Infanteriedivisie
‘Old Hickory’. Diezelfde avond
werden er in het ouderlijk huis van
Wiel, zoals op zo veel plaatsen ook
later in Zuid-Limburg, een vijftal
soldaten ingekwartierd. Een daarvan
was, toen nog, sergeant George Dail,
voorts herinnert hij zich nog een
Rabbijn en een hospik. Wanneer ze
precies zijn weggegaan uit huis weet
hij niet meer. Wel dat George toen
al onderscheidingen had want Wiel
herinnert zich nog dat hij ze vastpakte
omdat ze hem fascineerden. Een deel
van de Divisie is toen naar Maastricht
getrokken, een ander deel via Cadier en
Keer richting Duitsland. George heeft
in het ouderlijk huis nog een eetlepel
achtergelaten. In Duitsland werd George
op 12 februari gepromoveerd tot 2e
Luitenant (field promotion). Twee
weken later, op 26 februari, op 25-jarige
leeftijd, sneuvelde George Dail in
Oberempt (Düren) tijdens de inname van
dat dorp. Voor zijn heldhaftig gedrag

Wiel is een man van verhalen. Zo leidde
hij tijdens de bevrijdingsfeesten in
september 2019 een groep Amerikanen
rond, die connectie hadden met de Old
Hickorydivisie. (Wiel is nog heel actief
op het gebied van herdenking van de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding)
‘Ik liet ze onder andere de molen
bij Gronsveld zien’, zegt hij ‘en het

monument voor de gevallen Belgen op
Keerderberg’. ‘Er was een vrouw bij van
wie de schoonvader als 1e Luitenant een
van de eerste bevrijders van Heer was.
Toevallig hè? Ik kreeg nog een mooie
geborduurde vlag van de Old Hickory
van haar’
Wiel is nu ruim 12 jaar adoptant van
het graf van George Dail. Maar ook
daar zit een verhaal aan vast. Hij had
de Stichting Adoptie Graven - die toen
bezig was met de digitalisering van
de kaartenbakken - geholpen met het
uitzoeken van adressen van een aantal
adoptanten. Hij vroeg toen aan Fien
Opreij, destijds de voorzitter van de
Stichting, of het graf van 2e Luitenant
George Dail nog vrij was. Dat bleek zo
te zijn en hij kon het adopteren.
Toen hij de papieren ontving zag hij het
plot- en grafnummer: G-9-13. ‘Dat kan
toch geen toeval zijn’’ zegt hij. ‘George
Dail kwam op 13-9-1944 bij ons in
huis…’ Toen hij het later vertelde aan
Sally zei die ook dat toeval niet bestaat.

George Dail wordt door generaal Leland S. Hobbs, commandant van
de 30e divisie, gepromoveerd tot 2e luitenant.
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De meer dan 8.000 gezichten van Margraten
dit jaar nog niet te zien
September 2019-mei 2020 stond in het
teken van de herdenking en viering van
75 jaar bevrijding. Ook De Gezichten
van Margraten zouden daarom begin
mei weer wederom op de begraafplaats
te zien zijn. De coronapandemie
gooide echter roet in het eten; het
eerbetoon werd uitgesteld tot 2021.
Door de aanhoudende pandemie en het
begrotingstekort dat is ontstaan door
het uitstel, zullen de gezichten ook in
2021 helaas nog niet te zien zijn op de
begraafplaats.
Gelukkig blijft het aantal gezichten
nog steeds toenemen. Inmiddels zijn
er meer dan 8.000 bekend. De 8.000e
foto is die van Lloyd George Hume uit
San Bernardino, Californië. Hij kwam
op 24-jarige leeftijd om het leven toen
de bommenwerper waarin hij vloog
na meerdere Duitse aanvallen in brand
vloog en neerstortte in de Noordzee.

Slechts één bemanningslid overleefde
deze crash op 28 juli 1943. Het lichaam
van Lloyd werd echter nooit gevonden,
waardoor hij herdacht wordt op de
Muren der Vermisten.
De Fields of Honor Foundation is de
initiatiefnemer van dit project. Zowel
in Nederland als in de Verenigde Staten
zullen vrijwilligers blijven zoeken
naar de zo’n 1.900 nog ontbrekende
foto’s. Heeft u ook nog een foto?
Op www.degezichtenvanmargraten.
nl vindt u meer informatie over hoe
deze ingestuurd kan worden. Bent u
benieuwd of er een foto van de door u
geadopteerde militair al beschikbaar
is? Alle foto’s van de soldaten,
alsmede andere informatie, zijn ook
terug te vinden op de persoonlijke
herdenkingspagina’s van de soldaten in
de Fields of Honor – Database op www.
fieldsofhonor-database.com.

Lloyd George Hume uit San Bernardino

Directeur Frenk Lahaye: ‘het gaat dan toch eindelijk gebeuren’

Een bezoekerscentrum voor de begraafplaats in
Margraten
Zoals velen al hebben gehoord, gaat het dan toch eindelijk gebeuren.
Onze oude vertrouwde Amerikaanse Begraafplaats zal worden verrijkt met een heus en lang verwacht bezoekerscentrum. Het
wordt het tiende bezoekerscentrum binnen de American Battle Monuments Commission (ABMC).
Decennialang veranderde er maar weinig op onze begraafplaatsen. Het gras werd er perfect onderhouden en de grafstenen werden
mooi wit gehouden. Na de eeuwwisseling zag de ABMC het aantal directe familieleden en veteranen in een hoog tempo afnemen.
Zij konden dus het verhaal niet meer
doorvertellen aan jongere generaties.
De ABMC zag dat daar een nieuwe
taak voor haar was weggelegd. Vanaf
dat moment ging men nadenken over
hoe men deze verhalen kan vertellen
op zulke sacrale plekken zonder de
sereniteit aan te tasten. De ABMC is
daar steeds beter in geworden.
Het verhaal van onze begraafplaats zal
worden verteld in een prachtig modern
gebouw dat werd ontworpen door
KAAN-Architecten uit Rotterdam.
Het idee is dat bezoekers eerst het
bezoekerscentrum zullen aandoen
voordat zij de begraafplaats betreden.
In het bezoekerscentrum krijgen zij
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een indruk van de geschiedenis van de begraafplaats. Ook worden de veldslagen besproken waarbij de meeste soldaten die op de
begraafplaats begraven liggen, zijn gesneuveld. Dit zal gebeuren met behulp van de meest moderne audiovisuele hulpmiddelen.
De grote lijn van het verloop van de oorlog wordt verteld aan de hand van persoonlijke verhalen van soldaten die in Margraten zijn
begraven. Het ultieme doel van het nieuwe bezoekerscentrum is dat het iedere bezoeker uitnodigt om via het monument naar het
grafveld te lopen om de soldaten te eren die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid.
Wij kunnen niet wachten om u weer te mogen verwelkomen op onze begraafplaats en hopen dat u niet te veel last zult ondervinden
van de werkzaamheden die nog dit jaar zullen starten.
Tot snel!
Frenk Lahaye
Director, Netherlands Visitor Center
American Battle Monuments Commission | Netherlands American Cemetery

Bij het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief bereikte ons het bericht
dat David Americo zijn functie als
superintendent van de begraafplaats
in Margraten heeft verruild voor
een betrekking bij het Europese
hoofdkantoor van ABMC te Parijs.
Wij wensen hem daarbij veel succes.
Zijn (tijdelijke) vervanger als
superintendent is
mevrouw Rosina Illiano,
die wij van harte welkom heten.

Bestuur van de Stichting:
Het bestuur van de Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten
bestaat uit:
Jimmy Brouns, Roger Caelen,
Ruud Croonen, (penningmeester),
Piet van Engelen, Ton Hermes (voorzitter),
Bert Kleijnen, Maria de Graaf-Bessems,
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: dr. Peter Schrijvers,
auteur van De Margraten Boys
Webmaster: Bob Jungerius
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Caelen, Piet van Engelen,
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Huijnen, Frenk Lahaye,
Frans Roebroeks en
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