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

Voor alle in deze Nieuwsbrief aangekondigde evenementen
geldt dat doorgang daarvan afhankelijk is van de dan
eventueel nog geldende corona-maatregelen.
Raadpleeg tijdig onze website of facebookpagina:
www.adoptiegraven-margraten.nl
www.facebook.com/margraten.adoptie

‘Het is een eer om de traditie van dit
historische partnerschap voort te zetten‘

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) 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).

Jaargang 16 - april 2022

Superintendent
Jason Bordelon
stelt zich voor
Beste mensen,

Het doet me plezier om alle adoptanten door
middel van deze nieuwsbrief te kunnen groeten.
Sinds mijn aankomst in Margraten in september 2021 ben ik overweldigd door de
toewijding en zorg die u toont voor de gevallen Amerikaanse militairen. Mijn eerste
kennismaking met de Stichting Adoptiegraven in Margraten dateert uit 2019, toen
ik als stafmedewerker van de ABMC, werkend in Parijs, mijn eerste bezoek bracht
aan de begraafplaats in Margraten. En nu, een paar jaar later, dagelijks werkend op
deze begraafplaats, kan ik zeggen dat het respect voor de adoptiegemeenschap alleen
maar is toegenomen.
De ABMC werd bijna 100 jaar geleden opgericht om Amerikanen te eren die hun
vaderland dienden en ervoor stierven. Elke dag werken mijn medewerkers en ik op
de begraafplaats om die missie voort te zetten. Ons werk aan het onderhoud van de
begraafplaats en de graven hebben tot doel hen die letterlijk alles gaven in dienst van
hun land te herinneren en te eren. Het in stand houden van een mooie en waardige
eeuwige rustplaats vormt een van de vele manieren waarop wij hun opoffering
erkennen.
De Stichting Adoptie Graven en de individuele adoptanten delen deze missie met
de ABMC. Adoptanten eren de gesneuvelden door het brengen van bloemen en het
vertellen van de verhalen van de gesneuvelden, wiens graf zij geadopteerd hebben.
Samen spelen wij een belangrijke rol in het levend houden van de herinneringen aan
deze jonge Amerikanen.
Superintendent in Margraten is mijn derde functie binnen de ABMC. Eerder
heb ik gewerkt als Interpretive Training Specialist en Deputy Director of Visitor
Services op het ABMC-kantoor in Parijs. In de korte tijd dat ik in Margraten ben,
heb ik het genoegen gehad om sommigen van u te ontmoeten en te zien hoe u en
uw familieleden naar de begraafplaats komen om onze meer dan 75 jaar geleden
gevallen soldaten te herdenken en te eren.
Dit jaar beginnen we met de bouw van het bezoekerscentrum op de begraafplaats in
Margraten. Ik kijk er al naar uit u allen daar na de opening te mogen verwelkomen.
Het wordt een bijzonder gebouw met opmerkelijke exposities die een van onze
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De Nieuwsbrief houdt het
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 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
Incidenteel gebeurt het dan dat we –
ondanks verwoede pogingen – er niet
in slagen om de adoptant op te sporen.
Gezien de grote belangstelling voor
grafadoptie is door het bestuur al in
2013 besloten zich het recht voor te
behouden om in dergelijke gevallen het
graf na drie maanden toe te wijzen aan
een aspirant-adoptant van de wachtlijst
(zie Nieuwsbrief van dat jaar op onze
website www.adoptiegraven-margraten.
nl/nieuwsbrief/)
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 (klein)kinderen het verzoek doen
om de adoptie over te nemen, iets dat wij
altijd honoreren. Als Stichting juichen
wij het toe wanneer een adoptiegraf
binnen een familie blijft, waardoor er in
de loop der tijd een hechte band met de
gesneuvelde (en eventuele Amerikaanse
nabestaanden) ontstaat. Er zijn graven
die nu al door de vierde generatie van een
familie worden geadopteerd.

© 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.

belangrijkste doelstellingen zal bevorderen, namelijk het vertellen van het verhaal, HUN verhaal.
Ik verheug me erop om dit jaar gastheer te mogen zijn van de traditionele viering van Memorial Day en de uitvoering van het
Liberation Concert.
Ik dank ieder van u voor uw toewijding bij het ondersteunen van onze inspanningen om de gesneuvelde soldaten te eren en te
herdenken en de Stichting Adoptiegraven die dit programma inmiddels al 75 jaar verzorgt. Ik kijk er naar uit om met u allen
samen te werken.
Jason Bordelon

Memorial Day,
zondag 29 mei 2022
Programma
Dit jaar is er geen H. Mis in de ochtend. De
herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging
start om 15.00 uur.
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

Status update wachtlijst
In mei 2020 heeft het stichtingsbestuur
besloten de wachtlijst voor graven en
namen op de muur der vermisten te
sluiten. Door de grote belangstelling
waren de wachtlijsten gegroeid tot
bijna duizend mensen voor een graf en
ruim 250 voor een naam op de muur.

Gemiddeld genomen over de afgelopen
jaren komen er ongeveer 30 graven per
jaar echt vrij voor nieuwe adoptanten.
Alle overige ‘vrijgekomen’ graven
worden doorgegeven binnen de familie,
hetgeen wij als Stichting toejuichen.
De wachttijd is hierdoor echter fors
opgelopen. Mochten er adoptanten
zijn die meerdere graven hebben of

bijvoorbeeld een graf én een naam op
de muur, overweeg dan eens om er één
van vrij te geven. Met deze geste maakt
u iemand op de wachtlijst enorm blij.
Staat u zelf op de wachtlijst dan krijgt
u automatisch bericht als u aan de beurt
ben. Bent u ondertussen verhuisd, geef
dit dan alstublieft wel even door met de
vermelding dat u op de wachtlijst staat.

Vrijdag 27 mei in Margraten

Adoptieconcert door de Koninklijke
Harmonie Sint Cecilia Mheer
Op vrijdag 27 mei 2022 houdt de Stichting haar jaarlijkse adoptieconcert in gemeenschapshuis Oos Heim in Margraten. De
Koninklijke Harmonie St Cecilia uit Mheer onder leiding van dirigent Bart Deckers is bereid gevonden dit concert te verzorgen.
Het programma staat in het teken van Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat vele bekende en minder bekende
nummers.
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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 ons daarvan op de
hoogte. Dan kunnen deze mensen uitgenodigd worden om dit
speciale adoptieconcert bij te wonen. De ontvangst die avond
is vanaf 19.30 uur, aanvang concert om 20.00 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 –
verzoeken wij u vriendelijk ons vóór vrijdag 20 mei te laten
weten via info@adoptiegraven-margraten.nl of van de uitnodiging gebruik wordt gemaakt en zo ja met hoeveel personen. Ook
telefonisch kunt u zich opgeven 043-4583050 (Ton Hermes). Graag tot ziens op vrijdag 27 mei

Captain Alvin Corwin en Annie Gorissen

Een bijzondere band tussen Amerika en Cadier en Keer
We spreken Alvin Corwin vlak na zijn
honderdste verjaardag op 22 april 2021.
Een vitale man met een broze stem maar
een ijzersterk geheugen.
Alvin Corwin is van oorsprong een
echte New Yorker. Geboren in Flatbush
(Brooklyn) in 1921 en uiteraard fan van
de Brooklyn Dodgers. Hij volgde een
commerciële opleiding aan de Saint
John’s universiteit en heeft lange tijd
gewerkt in Wall Street. Tijdens ons
gesprek woonde hij in Redwood in de
mooie buurt Sag Harbor.
Na zijn opleiding meldde hij zich in 1942
voor het leger en werd geselecteerd voor
de officiersopleiding. In maart 1943
trouwde hij met Elaine Helman, vlak
voordat hij werd geplaatst bij het 562nd
Anti Aircraft Bataljon (AA BN) in
Camp Stewart, Georgia.
Een van zijn beste vrienden bij dat
bataljon werd luitenant Louis Amoruso.
Louis kwam van Newport, Rhode Island
vlakbij New York. Zijn ouders, Paul
en Mary, hadden naast Louis nog twee
dochters Jenny en France, en een zoon
Philip.
Louis was wat ouder (1916) en getrouwd
met Ann. Ann was zwanger toen het
bataljon in maart 1943 op training ging
in Camp Stewart. Ze beviel van een
zoon, ook Louis genaamd, en ondanks
het feit dat ze tijdens de opleiding geen
bezoek mochten ontvangen, is Louis
erin geslaagd zijn zoontje te zien en op

de arm te nemen voordat hij naar Europa
afreisde.
Ondanks zijn jonge leeftijd van 22 werd
Alvin bataljonsadjudant. De mannen
van het 562nd AA BN werden in 1944
overgebracht naar Southampton in

belandde het bataljon in Zuid-Limburg
in het verzamelgebied van het
Amerikaanse Negende Leger waar ze
zich gingen voorbereiden op de laatste
fase van de strijd in Duitsland.

Engeland en in september 1944 maakten
zij de oversteek naar Normandië. Zij
volgden de gevechtseenheden door
Frankrijk en België en beveiligden
met hun 40 mm kanonnen troepen,
munitieopslagplaatsen, bruggen en
andere strategisch belangrijke objecten
tegen luchtaanvallen. De dagelijkse
brieven die Alvin ontving van Elaine
hielden zijn moreel hoog. Uiteindelijk

De familie Gorissen met Alvin Corwin
(links) in Cadier en Keer
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Alvin was daar in zijn functie als
bataljonsadjudant verantwoordelijk voor
het vinden van inkwartiertingsadressen
voor de manschappen. Zo kwam hij
terecht in de boerderij van de familie
Heijnen in Groot Welsden en in het
dorp Cadier en Keer. In Groot Welsden

ontmoette hij de priester-leraar (en
latere pastoor) Pierre Heijnen die als
semi-officiële aalmoezenier verbonden
werd aan het 562nd AA BN. In Cadier
en Keer werd de bataljonscommandant
ondergebracht in de pastorie. Corwin
zelf nam zijn intrek in het huis van de
familie Gorissen aan de Dorpsstraat 115.
Annie Gorissen, toen 11 jaar, bracht elke
ochtend warm water naar Alvin zodat
hij zich kon scheren.
Toen de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten werd ingericht en het
aantal slachtoffers sterk opliep (voorjaar
1945) was Heijnen ook daar vaak actief
en verbonden aan de 611th Graves
Registration Company onder leiding van
captain Joseph Shomon. Alvin en Pierre
Heijnen werden vrienden.

munitieopslagplaats. De piloot had de
gecamoufleerde opslagplaats volgens
Alvin niet gezien. Louis Amoruso was
met zijn eenheid vlakbij en ging ter
plaatse om assistentie te verlenen toen
de boel ontplofte.

Louis Amoruso

Alvin en Annie

Ondertussen werd Alvin bevorderd tot
kapitein en werd hij inlichtingenofficier
van het 562nd AA BN. Tijdens de
gevechten in Bastogne in december
1944 kreeg zijn bataljon de opdracht
om een brug in Luik te beveiligen die
van strategisch belang was voor de
geallieerde bevoorrading. Op één dag
schoot het 562nd daar twaalf Duitse
gevechtsvliegtuigen uit de lucht. Deze
actie heeft grote indruk gemaakt op
Alvin; het noemt het ‘een aangrijpende
ervaring’. In Luik zag hij de generaals
Patton en Eisenhower.
Op 24 maart 1945 werd het bataljon
van Corwin ingezet tijdens de operaties
Varsity en Plunder, de oversteek over
de Rijn bij Wesel. Op deze dag kwam
een Amerikaanse bommenwerper
tijdens een noodlanding terecht op een

Amoruso raakte zwaargewond en zou
op 27 maart 1945 overlijden. Alvin was
toen bij hem in het militair hospitaal.
De Amerikanen hadden als regel dat
er geen soldaten in Duitsland zouden
worden begraven. Vandaar dat Amoruso
naar Margraten werd overgebracht.
Pierre Heijnen hielp op dat moment
met het adoptieprogramma en via hem
adopteerde Annie Gorissen het graf van
luitenant Louis Amoruso. De families
van Annie en van Pierre Heijnen werden
zo verbonden met die van Alvin Corwin.

Vlak voor het einde van de oorlog
bevrijdde het 562nd AA BN een
werkkamp in Freudenheim (bij
Mannheim) waar 1500 uitgehongerde
mannen veertien, vijftien uur per dag
onder erbarmelijke omstandigheden
moesten werken. Ze hadden
verschillende nationaliteiten: Polen,
Tsjechen en andere. Er werkten jongens
van veertien, vijftien jaar tot mannen
van 55 jaar en ouder. Het grootste
probleem was hen te voeden en menig
kampbewoner overleed.
Toen de oorlog voorbij was werd het
562nd aangewezen om naar de Grote
Oceaan te gaan voor de invasie van
Japan. Met de atoombommen op Japan
eindigde de Tweede Wereldoorlog
en ging deze opdracht niet door. Het
bataljon werd vervolgens ingezet in
Erbach bij Heidelberg. Zij kregen de
verantwoording over 80 km2 Duits
grondgebied waarin zich zes kampen
bevonden met tienduizend mensen. Een
van die kampen werd bewoond door
duizend Joden die Buchenwald hadden
overleefd. Het was een groot probleem
om aan onderdak en voedsel te komen
voor de kampbewoners. Generaal
Eisenhower gaf opdracht aan Duitse
burgemeesters om voedsel, medische
hulp en onderdak te verlenen aan deze
voormalige gevangenen. Alvin Corwin
kreeg als hoofd operaties van het
bataljon opdracht erop toe te zien dat dit
ook werd uitgevoerd. De United Nations
Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA) had grote moeite om alle
voormalige gevangenen 1500 calorieën

Bij het graf van Louis Amoruso vlnr: Alvin, Annie, Pierre Heijnen en Pierre Durlinger,
pastoor van Cadier en Keer
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per dag te verstrekken. De UNRRA
was een internationale commissie die in
1943 werd opgezet om hulp te verlenen
aan de bevrijde gebieden. Samen met de
Noorse Mathilde Oftedal, directeur van
UNRRA, werd een wijk geselecteerd
met 140 huizen in Lampertheim. Alvin
gaf de burgemeester 72 uur de tijd om
deze woningen te ontruimen voor de
huisvesting van de vluchtelingen. Toen
dit niet snel genoeg gebeurde heeft hij
het woonblok laten omsingelen met
half tracks, 40 mm kanonnen en .50
machinegeweren, waarop de bewoners
hun huizen verlieten.
Alvin vertelt met trots dat Eleanor
Roosevelt, de weduwe van de
Amerikaanse president Franklin D.
Roosevelt, negen kampen in Duitsland
heeft bezocht en liet weten dat de door
hem geleide kampen de beste waren.
Een artikel in een Amerikaanse krant
bevestigt dit mooie compliment.
In de tussentijd was er een levendige
correspondentie op gang gekomen
tussen Alvin en Annie Gorissen. In april
1946 keerde Alvin terug naar Amerika.
Van daaruit werd de correspondentie
voortgezet. Jaren later, toen Annie
volwassen was, stelde Alvin voor dat
ze naar Amerika zou komen. Ze kon bij
hem thuis logeren en werk zoeken. Na

zes maanden had ze dan de mogelijkheid
om permanent in Amerika te blijven.
Annie heeft deze grote stap niet durven
nemen, trouwde met Jeu Heusschen en
bleef in Cadier en Keer wonen.

Annie Gorissen

Alvin is trots op zijn militaire verleden
en op de Bronze Star die hij kreeg
opgespeld. Belangrijker voor hem is een
handgemaakte ring met zijn initialen
die hij kreeg van de kampoudste van het

Zaterdag 24 september 2022 in Parkstad Limburg Theater

Joodse kamp in Lampertheim. In de ring
staat gegraveerd “From thankful Jewish
DP’s” (Displaced Persons). De ring
heeft hij geschonken aan het Museum of
Jewish Heritage in Battery Park Lower
Manhattan, het Holocaust Museum.
Ontmoeting met de familie Amoruso
De weduwe van Louis Amoruso, Ann,
kreeg in 1948 een brief met de vraag of
ze het lichaam van haar man wilde laten
repatriëren naar Amerika. Ze besloot
zijn stoffelijke resten in Margraten te
laten. In 1948 werden vanuit Margraten
zo’n tienduizend soldaten gerepatrieerd.
Zoals eerder vermeld kregen Louis en
Ann Amoruso een zoon, ook Louis
genaamd.
In 2016 is de dochter van Annie
Heusschen-Gorissen, Joyce Mourmans,
op bezoek geweest bij Alvin Corwin.
Samen bezochten ze Louis Amoruso
junior en zijn vrouw Shirley. Louis had
geen idee hoe zijn vader was gestorven.
Tijdens een picknick heeft Alvin hem
verteld hoe zijn vader om het leven
kwam. Daarmee was voor Alvin de
cirkel rond.
Met dank aan deze vitale veteraan die
zijn bijzonder verhaal met ons heeft
willen delen.

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
zaterdag 24 september 2022 naar het
Parkstad Limburg Theater in Heerlen
met een prachtig concert over vrijheid.
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 u 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. 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.
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‘Het is dankbaar werk’

Bert Kleijnen, bestuurslid van
het eerste uur
Het in 1945 opgestarte adoptieprogramma was vanaf het begin een enorm succes:
na één jaar waren alle, toen nog 19.000 graven, geadopteerd. Naarmate de tijd
verstreek, werd het steeds moeilijker om het adoptieregister up-to-date te houden.
Adoptanten verhuisden en overleden en dat werd slechts zelden doorgegeven aan
de toenmalige beheerder, Felix Prevoo. Hij heeft veertig jaar lang in zijn eentje
geprobeerd het register bij te houden. Hij plaatste oproepen in kranten met het
verzoek aan adoptanten of diens nabestaanden om adreswijzigingen of kennisgeving
van overlijden aan hem door te geven. Maar uiteindelijk moest Felix in 2002 de
handdoek in de ring werpen. In goed overleg werd zijn werk overgenomen door de
huidige Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.
Bert Kleijnen is in de Stichting het langst zittende bestuurslid. Hij vertelt hoe hij in
het bestuur is gekomen en wat zijn taak daarin is.
‘Felix Prevoo was degene die het bestand van de adoptanten jarenlang beheerde. Dat was een kaartenbak met adreskaartjes, waar
hij uiterst zuinig op was en die hij liefst niet wilde afstaan. De Stichting was destijds net opgericht en pas toen Fien Opreij voorzitter
werd droeg hij de kaartenbak over. Die was al jarenlang niet bijgewerkt en er klopte niet veel meer van. Toen zijn alle adoptanten
uit de kaartenbak aangeschreven; 1600 brieven kwamen onbestelbaar terug. Ik was zelf adoptant, maar had geen brief gekregen.
Ik heb toen Fien gebeld en haar opgezocht, de situatie uitgelegd en mijn adoptiebewijs laten zien. Bij Fien zag ik die dozen met
teruggekomen brieven staan waarop ik vroeg of ik ergens mee kon helpen. Ik kreeg toen vijf brieven mee om de adressen te
checken. Die mensen had ik heel snel gevonden. Ik heb toen om meer brieven gevraagd en uiteindelijk heb ik drie jaar, tot 2006,
gewerkt om alle adressen te controleren en de adoptanten op te sporen. Die adressen werden door Maria Duizings uit Reijmerstok
in de computer ingevoerd. Maria en ik hebben aangegeven dat we graag zitting wilden nemen in het bestuur van de Stichting en
dat is begin 2003 ook gebeurd. In 2010 was het adoptieregister weer up-to-date. Fien heeft na overleg met de Superintendent van de
begraafplaats ook de namen op de Walls of the Missing voor adoptie ter beschikking gesteld. De wachtlijst voor adoptie is pas later
ontstaan.
In het begin van het bestaan van de Stichting lag de focus vooral op het opnieuw inrichten van het adoptantenregister. Dat is
veel werk geweest. Nu kunnen we ons op andere zaken richten, zoals een mooi educatief programma. Verder hebben we boeken
uitgegeven. Die worden bij lokale winkeliers verkocht maar worden ook online besteld en dan per post geleverd. Ook organiseren
we het adoptantenconcert.
Wat het hetzelfde is gebleven zijn de
mutaties in het adoptantenbestand. Die
kunnen we alleen door het sturen van de
nieuwsbrief te weten komen. Ieder jaar
komen er zo’n tweehonderd onbestelbaar
retour. Die ga ik dan uitzoeken. We
vragen dan of de adoptant het graf wil
aanhouden. We staan alleen toe dat
het graf wordt doorgegeven binnen de
familie. Anders wordt het toegekend aan
de langst ingeschrevene op de wachtlijst.
Heel mooi zijn ook de contacten
tussen adoptanten en nabestaanden in
Amerika. Dat zijn er nu ruim 1200.
Dat is erg veel en er komen nog steeds
contactverzoeken vanuit Amerika
binnen. Dat wordt binnen het bestuur
opgepakt. Ik heb de contacten met de
adoptanten. En dat is heel dankbaar
werk’.

Het oorspronkelijk adoptieregister: ladebakken met kaartjes
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18 september 2022

Liberation Concert op de begraafplaats
Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten klinkt sinds 2006 jaarlijks een muzikaal eerbetoon. Een klassiek concert dat
past bij de unieke locatie. Samen herdenken we de gesneuvelde soldaten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor
de bevrijding van ons land. En we vieren de bevrijding van Nederland die in september 1944 vanuit Zuid-Limburg begon. Het
Liberation Concert wordt georganiseerd door de Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial.
Dit jaar wordt door de Philharmonie Zuidnederland de volgende werken uitgevoerd:
Aaron Copland / Letter from Home
Franz Schubert / Symfonie nr. 8 ‘Onvoltooide’
Antonin Dvořák (arr. Fritz Kreisler) / Songs my mother Taught me
John Williams / Theme & Remembrances uit Schindler’s List
Mark Pütz / Unknown Territory
Op zaterdagavond 17 september
staat een ‘Samenklank’- uitvoering
gepland die zal worden verzorgd door
musici van regionale harmonieën. Wij
verwijzen u graag naar de website
https://liberationconcert.nl voor verdere
informatie.

Einde aan rondleidingen door de vrijwillige gidsen
Na vijftien jaar is er per 1 november
2021 een einde gekomen aan de
samenwerking tussen de Amerikaanse
Begraafplaats Margraten en een groep
vrijwillige gidsen, die in al die jaren
rondleidingen hebben gegeven aan
veelal kinderen en jongeren. Maar
ook volwassenen, zoals bijvoorbeeld
militairen, verenigingen en groepen
familieleden hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om via de
begraafplaats een of meer gidsen te
boeken voor een gratis rondleiding.
De samenwerking tussen de
begraafplaats en de vrijwillige
gidsen ontstond na het bezoek van de
Amerikaanse president George W. Bush
aan de begraafplaats op 8 mei 2005.
Dat was voor de provincie Limburg
aanleiding om basisscholen in Limburg
in de gelegenheid te stellen een bezoek
te brengen aan de begraafplaats. Men
had echter niet gerekend op de grote
aantallen deelnemende scholen. Om
rondleidingen toch mogelijk te maken

werkte de provincie nauw samen met het
Old Hickory Fund (OHF) in Maastricht,
dat ervaring had met bezoeken van
Maastrichtse basisscholen aan de
begraafplaats.
Vanwege het grote succes maakte de
provincie Limburg het mogelijk dat
ook in de jaren daarna Limburgse
scholieren van groep 8 de begraafplaats
konden bezoeken. Maar ook scholen
buiten Limburg vonden hun weg naar
de begraafplaats. Bovendien nam bij de
begraafplaats het aantal aanvragen voor
een rondleiding aan andere groepen
(militairen, verenigingen, etc.) toe. Om
alle aanvragen te kunnen honoreren
werd de hulp ingeroepen van de
vrijwillige gidsen. Vanaf 2007 werden
de rondleidingen, die niet door de
begraafplaats verzorgd konden worden,
gegeven door vrijwilligers.
De groep vrijwillige gidsen is in al die
jaren nooit groter geweest dan acht
personen. In alle jaargetijden en onder
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alle weersomstandigheden liepen zij
met groepen over de begraafplaats en
vertelden over de geschiedenis van de
begraafplaats en de aldaar begraven
soldaten, om zo een bijdrage te leveren
aan de bewustwording van het begrip
‘vrijheid’. Verhalen die ondersteund
werden met foto’s van de gesneuvelde
militairen.
Aan die taak is een einde gekomen. De
ABMC gaat met door haarzelf opgeleide
gidsen voortaan de rondleidingen op de
begraafplaats verzorgen. De beëindiging
van de jarenlange samenwerking met
de Amerikaanse begraafplaats is een
geschikt moment om de vrijwilligers
die al die jaren actief geweest zijn met
naam te noemen: Alfred Hennekens,
Gèr Ottenheijm, René Vossen, Trudy
Beckers, Twajn Weijenberg, Jo Fiévez,
Rita Bartels (overleden in 2021) en
Harrie Bergers. Namens de hele
adoptiegemeenschap onze hartelijke
dank voor jullie belangeloze inzet!

De Gezichten
van Margraten
Elke naam een gezicht. Met die missie
werd het eerbetoon De Gezichten van
Margraten in 2014 gelanceerd. Een
jaar later waren de gezichten voor
het eerst op de begraafplaats te zien,
3.300 in totaal. Inmiddels hebben zo’n
8.400 soldaten een gezicht en is er een
gelijknamig boek verschenen dat in
september ook in het Engels uitkomt.
Helaas is het echter nog niet bekend
wanneer we de soldaten weer op de
begraafplaats in hun ogen kunnen
kijken.
In overleg met de Amerikaanse
beheerders wordt er lange tijd gezocht
naar een nieuw moment voor het
eerbetoon. De laatste jaren gooide de
lockdowns roet in het eten. Ondanks
dat corona inmiddels aan kracht heeft
ingeboet geven de Amerikanen echter
nog geen toestemming voor het plaatsen
van de gezichten, omdat zij prioriteit
geven aan de bouw van het nieuwe
bezoekerscentrum. Mocht de situatie
veranderen, dan zal de informatie op
www.degezichtenvanmargraten.nl
bijgewerkt worden.
Ondertussen gaat zowel in Nederland
als in de Verenigde Staten de zoektocht
naar de ontbrekende foto’s door. Heeft
u ook nog een foto? Op de website
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. De Fields of
Honor Foundation is de initiatiefnemer
van beide projecten.

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 voor ons mogelijk om
ons werk goed te kunnen en blijven
uitvoeren. Echter, 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.

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
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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Druk:
Comar Margraten

Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door facilitaire
ondersteuning van HUBO Bouw
Center Jan Opreij, Margraten
(www.opreij.nl) en een financiële
bijdrage van de Rabobank
Centraal Zuid-Limburg Centraal
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Gaat u verhuizen?
Kunt u het graf niet meer bezoeken?
Is de adoptant overleden?
Geef dat dan direct door aan de Stichting. U kunt ons bereiken
• Per mail: info@adoptiegraven-margraten.nl
• Telefonisch: 043-4583050 (Ton Hermes)
of 043-4582177 (Bert Kleijnen)
• Per post: Postbus 22, 6269 ZG Margraten

Knip dit kaartje uit en bewaar het bij uw persoonlijke documenten
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