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Voorwoorden
Elke naam een gezicht. We zijn er 
nog niet, maar we kunnen inmiddels 
al 4.000 Amerikaanse bevrijders hun 
gezicht teruggeven de komende dagen. 
Een overweldigend aantal dat voor 
een groot deel te danken is aan de 
onuitputtelijke inspanningen van onze 
geweldige vrijwilligers. Hiervoor ben 
ik hen zeer dankbaar. Maar ook dank 
aan de vele adoptanten en familieleden 
van soldaten die een foto hebben 
ingestuurd. Ze zijn niet vergeten, mede 
dankzij u. 

Tijdens De Gezichten van Margraten staan 
we stil bij degenen die in 1940-1945 hun 
leven lieten voor onze vrijheid. We staan 
stil bij onschuldige burgerslachtoffers 
en bij hen die slachtoffer werden van 
vervolging, in het bijzonder de Joden. Dat 
doen we nog steeds, ook 71 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. En 
terecht. We blijven namelijk belangrijke 
lessen trekken uit deze zwarte bladzijden 
in de geschiedenis. 

Keer op keer zien we immers dat op 
basis van slechts één kenmerk mensen 
beoordeeld, vervolgd of zelfs vermoord 
worden. Ongeacht hun betekenis voor de 
maatschappij of voor hun medemensen. 
Joden werden vermoord simpelweg 
omdat ze Joods waren. Punt. Afro-
Amerikanen hadden een gekleurde huid  
en werden daarom in Amerika lange tijd 
als minderwaardig beschouwd. Punt. Dit 
terwijl ieder mens meer is dan slechts zijn 
afkomst, geloof, geslacht, huidskleur of 
seksuele oriëntatie.

Maar samenlevingen veranderen, gelukkig. 
De vrijheid uit 1945 is niet dezelfde 
vrijheid die wij vandaag de dag ervaren. 

We zien dat vrijheid en de bijkomende 
rechten gedeeld worden met steeds 
meer mensen. Die veranderingen komen 
zowel van binnenuit als van buitenaf. 
En die veranderingen gaan gepaard 
met strijd en debat. Zie bijvoorbeeld de 
Burgerrechtenbeweging van de jaren 60 
in Amerika.

Debat is er vandaag ook in Nederland. 
Door recente oorlogen en aanslagen 
rijzen vragen als: met wie zijn wij bereid 
onze vrijheid te delen? Wat is de definitie 
van Nederlanderschap? Verwelkomen 
we nieuwe groepen of dreigen we 
groepen buiten te sluiten? Hebben 
stereotyperingen en generalisaties hier 
invloed op? De wereld om ons heen is 
onzeker en de problemen zijn complex. 
Maar als samenleving hebben we de taak 
om deze vragen te beantwoorden en 
daarmee te bepalen of we de betekenis 
van vrijheid willen verruimen  
of vernauwen.

Het is aan u om hierbij uw eigen afweging 
te maken. Als u langs de kruizen loopt 
van mensen die ons de vrijheid hebben 
teruggegeven wil ik u in ieder geval 
vragen om na te denken over met wie u 
uw vrijheden zou willen delen. En wat zou 
u doen in het geval van oorlog? Welke 
hulp zou u dan willen krijgen of geven? En 
zou u dan beoordeeld willen worden op 
wie u bent als individu of puur op basis van 
uw afkomst, geloof, geslacht, huidskleur  
of seksuele oriëntatie? 

Persoonlijk hoop ik dat wij, net zoals de 
soldaten hier, ons ervoor zullen blijven 
inzetten om de vrijheid door te geven 
aan mensen die vrijheid niet of beperkt 
kennen. Vrij van oorlog, vrijheid om te 
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zijn wie men wenst te zijn, gesteund door 
gelijke kansen, en vrijheid om te zeggen 
wat men denkt. En dat we leren van het 
verleden. Mijn antwoord is echter wellicht 
niet het uwe. Dat mag. Ook dat is vrijheid. 
En die moeten we omarmen!

Sebastiaan Vonk 
Voorzitter

De Netherlands American Cemetery 
and Memorial is de laatste rustplaats 
van 8.301 soldaten en nog eens 1.722 
soldaten worden herdacht op onze 
Muren der Vermisten. De American 
Battle Monuments Commission zet 
zich ervoor in om deze soldaten te 
eren door begraafplaatsen als deze 
te onderhouden en door de verhalen 
van hun moed, bekwaamheid en 
opofferingen te delen met bezoekers, 
zodat zij zich persoonlijk verbonden 
kunnen voelen met de mannen en 
vrouwen die alles gaven voor de 
vrijheid. Door de tijd te nemen om 

stil te staan bij en na te denken over 
wie deze soldaten waren en wat zij 
opgeofferd hebben, zodat wij in 
vrede en veiligheid kunnen leven, 
eren wij hen, maar helpen we ook te 
voorkomen dat een oorlog als deze in 
de toekomst nogmaals kan gebeuren.

De inspanningen van de Nederlanders 
om de lessen die we uit de Tweede 
Wereldoorlog trekken door te 
geven aan jongere generaties zijn 
buitengewoon. Zo zal de Stichting 
Verenigde Adoptanten Amerikaanse 
Oorlogsgraven, dankzij hun Fields of 
Honor – Database, inmiddels voor de 
tweede keer meer dan 4.000 foto’s van 
de gesneuvelde Amerikaanse helden 
tentoonstellen op de begraafplaats, 
waardoor de namen die wie elke dag 
eren een gezicht krijgen. Als beheerder 
van de Netherlands American Cemetery 
and Memorial wil ik mijn welgemeende 
waardering uitspreken voor de stichting 
en voor allen die de begraafplaats 
bezoeken en betekenis geven aan 
hetgeen waar deze jonge Amerikanen 
voor vochten en sneuvelden. Dank u wel.

Keith Stadler
Beheerder

De inspanningen 
van de Neder-
landers om de 
lessen die we 
uit de Tweede 
Wereldoorlog 
trekken door te 
geven aan jongere 
generaties zijn 
buitengewoon.

Ze zijn niet vergeten, 
mede dankzij u.



6

Programma
Van 1 tot en met 5 mei kunt u elke dag 
van 9.00-17.00 uur de meer dan 4.000 
foto’s van onze bevrijders bij de graven 
en de Muren der Vermisten bekijken. 
Als de begraafplaats geopend is zullen 
er altijd vrijwilligers aanwezig zijn die de 
vragen die u heeft over de begraafplaats 
en het eerbetoon kunnen beantwoorden. 
De vrijwilligers zijn te herkennen aan 
de rode jassen en zijn op meerdere 
plekken op de begraafplaats te vinden. 
Heeft u een vraag over een soldaat of 
het doen van onderzoek? Kom dan eens 
langs bij de informatiebalie bij de ingang 
van het bezoekerscentrum. Vrijwilligers 
beantwoorden daar u vragen ter plekke 
of schrijven ze op om u later van een 
antwoord te voorzien.  
We staan tot uw dienst!

De vrijheid omarmd
De Gezichten van Margraten is méér 
dan alleen een eerbetoon aan onze 
bevrijders. Ook bezoekers geven gezicht 
aan Margraten en geven met hun bezoek 
naast respect voor onze bevrijders ook 
uitdrukking aan: “dit nooit meer.” Dit jaar 
nodigen wij alle bezoekers uit om tijdens 
hun bezoek ‘de vrijheid te omarmen.’ 
Wie omarm je als je aan vrijheid denkt? 
Anders gezegd: met wie deel je je 
vrijheid? Vrijheid deel je niet uitsluitend 
met mensen die je kent of van wie je 
houdt. Dat is wat deze plek ons ook leert. 
Dus nodigen we alle bezoekers uit om 
de vrijheid zichtbaar én persoonlijk te 
omarmen. Je kan een vriend of geliefde 
omarmen, maar ook een wildvreemde. 
We hopen dat alle bezoekers meedoen 
en dit moment op foto laten vastleggen. 
Bovendien kunt u in een gastenboek uw 
gevoelens over vrijheid uiten.  

Van de beelden en citaten zal achteraf 
een publicatie worden gemaakt. Met dit 
initiatief sluiten we aan bij het landelijke 
thema van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei: “de vrijheid omarmd.” Wilt u ook 
meedoen? Let op het logo van De vrijheid 
omarmd op de begraafplaats.

Nationale Dodenherdenking 
Op 4 mei zal de begraafplaats ter 
gelegenheid van de Nationale 
Dodenherdenking ook in de avonduren 
geopend zijn. Om 20.00 uur wordt er 
twee minuten stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers, 
gevolgd door het spelen van de 
Nederlandse en Amerikaanse 
volksliederen. Kinderen hebben na afloop 
de mogelijkheid om mee te helpen bij 
het opvouwen van de vlaggen van beide 
landen.

Programma
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Over het project  
en de stichting

De Gezichten van Margraten is een 
project van de Stichting Verenigde 
Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven, 
een collectief van Belgische en 
Nederlandse adoptanten van 
Amerikaanse oorlogsgraven in België 
en Nederland. De stichting zet zich 
sinds 2011 in om een gezicht te geven 
aan alle soldaten die begraven zijn of 
herinnerd worden op de Amerikaanse 
Begraafplaatsen Ardennes en Henri-
Chapelle in België en de Amerikaanse 
Begraafplaats in Margraten. Dit doet zij 
al enkele jaren door informatie, foto’s en 
andere documentatie te verzamelen in 
haar online toegankelijke Fields of Honor 
– Database en nu ook via De Gezichten 
van Margraten. De stichting is niet te 
verwarren met de Stichting Adoptie 
Graven Amerikaanse Begraafplaats 

Margraten, die het adoptieprogramma 
voor de Margratense begraafplaats 
beheert.  
 
De zoektocht naar de foto’s 
Toen de eerste editie van De Gezichten 
van Margraten in april 2014 werd 
aangekondigd waren er nog slechts 
1.989 foto’s. Uiteindelijk waren er 3.300 
foto’s in mei 2015 te zien. 25.000 mensen 
kwamen toen hun respect te betuigen 
aan onze bevrijders. Maar na die eerste 
editie is het niet stil gebleven. Immers 
is het onze missie om elke soldaat een 
gezicht te geven. En dus ging ons eigen 
team van enthousiaste vrijwilligers op 
zoek naar meer foto’s. Een van hen spitte 
oude klassenboeken van luchtmacht 
scholen door en vond zo bijna 100 
foto’s! Andere vrijwilligers bladerden 

Elke naam een gezicht. Dat is de gedachte achter het eerbetoon 
De Gezichten van Margraten. We kennen immers de namen van 
onze bevrijders al meer dan 70 jaar. Maar wie waren zij? Hoe oud 
waren zij? De foto’s geven een antwoord op deze vragen. Zij laten 
zien wie de personen waren die voor onze vrijheid sneuvelden. 
Niet langer zijn zij relatief anonieme namen in een zee van 
witte kruizen en Davidsterren. En we zien veelal de families die 
thuis achterbleven en dit verlies moesten verwerken. Tijdens De 
Gezichten van Margraten ontmoeten we deze slachtoffers van 
oorlog en kijken wij hen recht in de ogen. We eren hen deze dagen 
en denken na over onze eigen vrijheid. 
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door oude kranten, op zoek naar foto’s 
bij overlijdensberichten. En ook op vele 
andere plekken op het internet werden 
foto’s gevonden.

Maar ook adoptanten en familieleden 
van de adoptanten wisten het eerbetoon 
te vinden. Geïnspireerd door de eerste 
editie van het eerbetoon deden vele 
adoptanten nogmaals een poging om 
familieleden en een foto te vinden. De 
familie Krick nam bijvoorbeeld contact op 
met de Portland Press Herald in de staat 
Maine in hun zoektocht naar de familie en 
een foto van Linton Lowell. Met succes. 
Lowell is één van de meer dan 750 
soldaten deze dagen voor het eerst een 
gezicht krijgt.

De Portland Press Herald was één van 
de tientallen kranten die in Amerika 
aandacht besteedden aan het eerbetoon. 
De contacten met de kranten leidden 
ertoe dat kranten soms in hun eigen 
archieven doken om te kijken of ze nog 
een foto hadden. Tevens werden lokale 
bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers 
van lokale historische verenigingen 
getriggerd om te zoeken naar foto’s. Maar 
het waren ook familieleden en andere 
bekenden van de soldaten die reageerde 
op de oproepen. Zo nam Mary Griffin 
contact op met de Bradenton Herald 
nadat zij las over hun zoektocht naar een 
foto van Robert Sudbury. De voormalige 
High School lerares Griffin bleek Sudbury 
nog te herinnen van toen zij jong was. 
Bovendien wist Griffin dat een foto van 
hem was ingelijst op de school waar zij les 
gaf. Joseph Derringer, zoon van Emmett 
Derringer, werd gebeld door meerdere 
familieleden nadat ze hadden gelezen 
over onze zoektocht naar een foto van 
Emmett. Joseph, die het graf van zijn 
vader in 1957 bezocht, kwam de foto 
hoogstpersoonlijk afgeven op de redactie.

Emmett Derringer

En zo zijn er in een jaar tijd weer meer 
dan 750 nieuwe foto’s gevonden en 
ingestuurd. 750 nieuwe soldaten die een 
gezicht kregen. Samen met de foto’s die 
reeds gevonden waren betekent dit dat er 
tijdens deze twee editie van De Gezichten 
van Margraten een gezicht gegeven 
wordt aan meer dan 4.000 soldaten!

De Fields of Honor – Database
Ook na De Gezichten van Margraten 
zullen alle meer dan 4.000 foto’s te 
zien blijven, maar dan in de Fields of 
Honor – Database van de stichting. De 
database is een online databank waarin 
informatie en andere documentatie 
te vinden is over ongeveer 24.000 
Amerikaanse soldaten die begraven zijn 
en herinnerd worden op de Amerikaanse 
Begraafplaatsen Ardennes, Henri-
Chapelle en Margraten. Deze informatie 
omvat, indien beschikbaar, de leeftijd van 
de soldaat, namen van familieleden, plaats 
van overlijden en meer. Waar beschikbaar 
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is er ook aanvullende documentatie te 
vinden. Dit kan bijvoorbeeld een foto van 
een monument voor de soldaat in Amerika 
zijn of een krantenartikel over een soldaat.

Indien u op zoek bent naar een foto van 
een soldaat die u tijdens De Gezichten 
van Margraten gezien heeft, of naar 
meer informatie in het algemeen, kijk 
dan op www.fieldsofhonor-database.
com. Natuurlijk horen wij het graag als u 
aanvullingen heeft voor de persoonlijke 
herdenkingspagina van een soldaat. 
U kunt contact met ons opnemen via 
info@fieldsofhonor-database.com.

Zelf onderzoek doen?
Het doen van onderzoek naar een soldaat 
wordt bemoeilijkt als men niet weet waar 
men kan beginnen met zoeken. Op de 
website van de stichting, www.svaao.nl, 
is er een apart gedeelte ingericht waar u 
meerdere tips kunt vinden voor het doen 

van onderzoek naar Amerikaanse soldaten. 
Er is immers een groot aantal websites, 
waarvan sommige betaald, waar u informatie 
kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan websites 
zoals Ancestry.com en Fold3.com, maar 
ook websites van veteranenorganisaties 
bevatten vaak meer informatie. Verder 
zijn ook overheidsdocumenten zoals het 
Individual Deceased Personnel File van 
onschatbare waarde. Laatstgenoemde bevat 
onder andere informatie over het overlijden 
van de soldaat alsmede over de identificatie 
en begrafenis. Meer informatie over het 
aanvragen van dit document en andere 
documenten vindt u op onze website.

Meer informatie over het doen van 
onderzoek vindt u ook in het boek Faces of 
War: Researching your Adopted Soldier van 
Jennifer Holik. Holik doet al vele jaren 
onderzoek naar Amerikaanse soldaten die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden 
om zo hun levensverhalen te reconstrueren. 
In haar boek deelt ze haar kennis en 
vaardigheden om zo ook anderen op weg 
te helpen. In haar 340 pagina’s tellende 
Engelstalige boek geeft ze tips, voorbeelden 
en instructies die u zullen helpen bij het 
doen van onderzoek naar uw adoptiesoldaat. 
Het boek is te verkrijgen via www.svaao.nl/
shop. Alle opbrengsten gaan naar  
De Gezichten van Margraten!

Verder op de website
Natuurlijk is op de website van de stichting 
ook meer informatie te vinden over de 
stichting zelf. Ook is er een forum aan 
de website gekoppeld waar u zelf uw 
vragen kunt stellen met betrekking tot 
het doen van onderzoek. Tevens kunt u 
onze artikelenreeks over de weg naar de 
bevrijding daar nog eens nalezen. Deze 
artikelenreeks verscheen naar aanleiding van 
70 aar bevrijding in het lokale weekblad  
De Etalage.
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Het begon allemaal in oktober 1944.  
Het Amerikaanse Negende Leger was op 
zoek naar een geschikte begraafplaats 
voor zijn soldaten die zouden sneuvelen 
tijdens de komende opmars naar Berlijn. 
Tijdens die zoektocht viel het oog 
van de Amerikanen op een prachtige, 
hooggelegen locatie in Margraten, dat 
op 13 september 1944 bevrijd werd 
door de 30th Infantry Division, langs 
de Rijksweg Maastricht-Aken. Toen 
een Margratense gemeenteambtenaar 
aan de dienstdoende officier, Captain 
Joseph Shomon, liet weten dat het wel 
hun allerbeste landbouwgrond was, 
antwoordde deze: zelfs de beste grond is 
nog niet goed genoeg voor onze doden. 

Op een kletsnatte 11e november 1944 
verzamelden de mannen van de 611th 
Graves Registration Company onder 
leiding van Shomon zich rond een open 
graf voor de eerste begrafenis op de 
nieuwe begraafplaats: in plot A, row 1, 
grave 1 werd het lichaam van J.B. Singer 
begraven. Vele duizenden zouden nog 
volgen. Toen op 30 maart 1946 het 
laatste lichaam werd begraven, was de 
begraafplaats uitgegroeid tot het grootste 
militaire begraafplaats op het Europese 
vasteland. Een groot deel van de hier 
begraven soldaten sneuvelde tijdens de 
opmars in Duitsland; ook de Amerikaanse 
slachtoffers van Operation Market Garden 
en de nasleep daarvan zijn hier begraven.  
 

De begraafplaats
In weidse bogen staan 8.301 witmarmeren kruisen en 
davidssterren keurig in gelid op een enorm grasveld, omgeven 
door fraaie struiken en bomen. Hoog boven de dodenakker 
wappert de Amerikaanse vlag. Een carillon, opgehangen in een 
monumentale toren, strooit zijn klanken uit over de graven, als 
een eeuwige troost voor de gesneuvelden. In twee lange muren 
staan de namen van 1.722 vermiste militairen gebeiteld. We zijn op 
de Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten, 
de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. De 
begraafplaats wordt, net zoals 24 andere overzeese Amerikaanse 
begraafplaatsen, beheerd door de American Battle Monuments 
Commission. De grond van de begraafplaats is uit dankbaarheid 
na de oorlog door de Nederlandse regering in permanente 
bruikleen gegeven aan Amerika. 
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Naast 17.742 Amerikanen en 1.026 overige 
geallieerde manschappen vonden ook 
3.075 Duitsers er hun rustplaats. Deze 
laatsten zouden spoedig naar Ysselsteyn 
worden overgebracht. 

De Amerikaanse regering bepaalde in 
1947 dat de nabestaanden mochten 
kiezen om hun gesneuvelde verwanten 
naar Amerika te laten overbrengen, 
dan wel ze definitief in den vreemde 
te laten rusten. Zo’n tienduizend 
stoffelijke overschotten werden vanuit 
Margraten, dat aangewezen was als 
permanente Amerikaanse begraafplaats, 
gerepatrieerd. Uiteindelijk vonden 8301 
Amerikaanse soldaten in de Limburgse 
löss hun eeuwige rustplaats. Onder 
de hier begraven soldaten bevinden 
zich onder andere zes ontvangers 
van de Medal of Honor – de hoogste 
Amerikaanse militaire onderscheiding, 
vier vrouwen, 106 onbekende soldaten 

en 179 Joodse soldaten. In 40 gevallen 
zijn twee broers naast elkaar begraven 
of beide vermeld op de Muren der 
Vermisten. Major General Maurice C. 
Rose, commandant van de 3rd Armored 
Division, is de soldaat in de hoogste rang 
begraven op de begraafplaats. Willis A. 
Utecht werd in september 1994 begraven 
en is daarmee de laatst begraven soldaat 
op de begraafplaats. Maar lichamen van 
vermiste soldaten worden nog steeds 
gevonden. John P. Sersha is één van de 
soldaten op de Muren der Vermisten 
wiens lichaam recentelijk is gevonden en 
geïdentificeerd. Sersha wordt eind mei bij 
zijn ouders in Minnesota begraven.

De begraafplaats in zijn huidige vorm 
werd op 7 juli 1960 officieel geopend in 
bijzijn van koningin Juliana. Zij zou niet de 
enige vorst blijven die de begraafplaats 
aan zou doen. Ook koningin Beatrix 
bezocht de begraafplaats meerdere 
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malen, waaronder in 2005 toen President 
Bush de begraafplaats bezocht voor 
Victory Europe Day, begin mei.

Bij het beklimmen van de eerste trappen 
komt men uit bij de toegang van het 
zogeheten Court of Honor. Links en 
rechts van de trappen bevinden zich 
respectievelijk kaarten die voortgaan 
van de Amerikaanse troepen tijdens de 
oorlog tonen en het bezoekerscentrum. 
Het ereplein zelf wordt geflankeerd door 
twee muren waar de namen van 1.722 
vermiste Amerikaanse soldaten op staan. 
Een rozet bij een naam indiceert dat een 
soldaat later alsnog is gevonden. Op het 
ereplein bevindt zich aan het einde van de 
zogeheten Reflecting Pool het standbeeld 
“The Mourning Woman.” Achter haar is de 
Memorial Tower met daarin een kapel.  
De trappen aan beide weerszijden van  
de toren leiden de bezoeker naar de  
8.301 graven, die in 16 vakken 
onderverdeeld zijn.

Alle graven zijn door burgers geadopteerd. 
Op de verjaardag van de gesneuvelde, 
Bevrijdingsdag, Memorial Day en voor 
Kerst wordt door de adoptanten vaak 
een bloemetje op het graf geplaatst. Het 
is een traditie die reeds in 1945 begon 
en ook snel tot vriendschappen tussen 
adoptanten en Amerikaanse nabestaanden 
leidden. Voor deze nabestaanden is 
het een troostende gedachte geweest 
dat er in Nederland omgekeken werd 
naar ‘hun jongens,’ terwijl zij vaak zelf 
niet of in slechts beperkte mate in staat 
waren om het graf van hun geliefde te 
bezoeken. 71 jaar na de oorlog zijn nog 
steeds alle graven geadopteerd en dat 
geldt inmiddels ook voor alle namen 
op de Muren der Vermisten. Zo leven 
deze soldaten voort in de harten van de 
adoptanten en resterende familieleden.

FOTO

12
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Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
In Margraten is het mogelijk om een graf 
of naam op de Muren der Vermisten te 
adopteren via de Stichting Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten. 
Inmiddels is er een wachtlijst waar u op 
geplaatst wordt wanneer u zich aanmeldt.
www.adoptiegraven-margraten.nl

Amerikaanse Begraafplaatsen Ardennes 
en Henri-Chapelle 
De begraafplaatsen Ardennes (5.328 
soldaten) en Henri-Chapelle (7.992 
soldaten) liggen op respectievelijk een 
uur en 20 minuten rijden van Margraten 
in België. Op dit moment worden 
de adoptieprogramma’s voor deze 
begraafplaats hervormd, maar u kunt 
zich via ardennes@abmc.gov en henri-
chapelle@abmc.gov wel alvast aanmelden 
voor de adoptie van een naam of graf.

Amerikaanse Begraafplaatsen in 
Frankrijk 
In Frankrijk zijn er onder andere in 
Normandië en in het Noordoosten enkele 
Amerikaanse Begraafplaatsen te vinden. 
Voor de adoptie van een graf op de 
Amerikaanse Begraafplaatsen Normandy 
en Brittany (beiden in Normandië) kunt u 
zich wenden to Les Fleurs de la Mémoire 
via www.lesfleursdelamemorie.com. 
Voor een adoptie op de Amerikaanse 
Begraafplaats Epinal kunt u contact 
opnemen met US Memory Grande Est 
France via www.usmgef.org. 

Nederlandse oorlogsgraven 
Zowel op het Nederlands Ereveld 
Loenen als het Militair Ereveld op de 
Grebbeberg is het mogelijk om een 
oorlogsgraf te adopteren. Dit geldt ook 
voor Nederlandse oorlogsgraven op 
lokale begraafplaatsen. Het adopteren van 
een Nederlandse oorlogsgraf kan via de 
Oorlogsgravenstichting op www.ogs.nl.

Begraafplaats van het Gemenebest 
Brunssum 
De begraafplaats is de laatste rustplaats 
van 328 soldaten en de enige 
begraafplaats van het Gemenebest waar 
graven geadopteerd kunnen worden. 
Dit kan via de Stichting War Cemetery 
Brunssum. 
www.warcemetery.nl

Russisch Ereveld Leusden 
Via de Stichting Russisch Ereveld is het 
mogelijk om het graf te adopteren van 
één van de 865 Russische soldaten die 
begraven zijn op het Russisch Ereveld in 
Leusden. Een deel van de soldaten lagen 
eerst in Margraten begraven, maar werden 
net zoals andere Geallieerde en Duitse 
troepen later elders herbegraven. Meer 
informatie op www.russisch-ereveld.nl

Adopteren
De traditie van het adopteren van een oorlogsgraf bestaat in 
Margraten al sinds 1945. Inmiddels is het ook op veel andere 
begraafplaatsen mogelijk om een graf te adopteren. Ook de 
soldaten daar verdienen het om herinnerd te worden. 
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Steun het eerbetoon
De Gezichten van Margraten wordt mogelijk gemaakt door 
verschillende Amerikaanse en Nederlandse organisaties en 
overheden. Daarnaast zijn ook de donaties van individuele 
personen van groot belang. Inderdaad, we kunnen niet zonder. De 
kosten voor het organiseren van het eerbetoon blijven elke keer 
onverminderd hoog door de grote aantallen foto’s die er ingestuurd 
worden. We vragen daarom om uw steun om ervoor te zorgen 
dat we ook in de toekomst het eerbetoon kunnen organiseren en 
nieuwe foto’s kunnen plaatsen.

Met een donatie van slechts 8,50 euro 
helpt u ons om één soldaat een gezicht  
te geven. U kunt een donatie doen  
op NL02 RABO 0161472427 (op naam 
van Stichting Verenigde Adoptanten 
Amerikaanse Oorlogsgraven).  
Ook via de website van het eerbetoon,  
www.degezichtenvanmargraten.nl, is het 
mogelijk om te doneren. Met uw donatie 
draagt u bij aan onze inspanningen 
om alle soldaten een gezicht te geven, 
waarvoor onze dank!

Aanleveren foto’s en informatie 
Uiteraard helpt u De Gezichten van 
Margraten verder door ook in de 
toekomst foto’s van Margratense soldaten 
op te sturen. Dat kan op verschillende 
manieren. Zie voor meer informatie het 
kader. Indien u per post een originele 
foto naar ons opstuurt staat het natuurlijk 
buiten kijf dat we die na het inscannen 
weer naar u terugsturen!

Natuurlijk is ook overige informatie en 
documentatie met betrekking tot een 
soldaat welkom. In de Fields of Honor 
– Database is er voor elke soldaat een 

herdenkingsprofiel aangemaakt. Op deze 
profielen is er, indien bekend, onder 
andere informatie over de familie van 
een soldaat en zijn overlijden te vinden. 
In de toekomst zal het mogelijk zijn om 
nog meer informatie, beeldmateriaal en 
andere documenten op deze profielen 
te tonen. Daardoor kunnen we de levens 
van deze soldaten nog beter in beeld 
brengen. Wij vragen u nu alvast om 
dergelijk materiaal met ons te delen, zodat  
het in de toekomst niet verloren zal gaan! 
Via de database kunnen we de verhalen 
behouden en doorgeven.

We horen graag van u: 

E-mail:
info@degezichtenvanmargraten.nl
Digitaal aanleverformulier:
www.degezichtenvanmargraten.nl
Post:
Stichting Verenigde Adoptanten  
Amerikaanse Oorlogsgraven
Loonsevaert 21
5171 LL Kaatsheuvel



15

FOTO

15



16

De Gezichten van Margraten 
www.degezichtenvanmargraten.nl 
Alle informatie over het eerbetoon.

Fields of Honor – Database 
www.fieldsofhonor-database.com 
In de database is over meer dan 23.000 
Amerikaanse soldaten die begraven zijn of 
herinnerd worden in België en Nederland 
informatie en veelal foto’s te vinden.

Stichting Verenigde Adoptanten 
Amerikaanse Oorlogsgraven 
www.svaao.nl 
Beide voorgaande projecten zijn 
onderdeel van deze stichting. Deze 
stichting van Belgische en Nederlandse 
adoptanten zet zich in op het doen van 
onderzoek. Op de websites zijn ook tips 
te vinden over hoe onderzoek gedaan 
kan worden.

American Battle Monuments 
Commission 
www.abmc.gov 
De begraafplaats in Margraten en 
24 andere overzeese Amerikaanse 
begraafplaatsen worden door deze 
overheidsorganisatie beheerd.

Stichting Adoptie Graven Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten 
www.adoptiegraven-margraten.nl 
De stichting beheert het 
adoptieprogramma voor Margraten, 
waarover meer informatie op de website 
te vinden is.

Kom meer te weten
Meer weten over de begraafplaats en de soldaten? Lees verder!

Fallen but not Forgotten 
www.fallennotforgotten.nl 
Leer soldaten beter kennen aan de hand 
van tientallen biografieën.

Virtueel Margraten Memorial 
www.margraten.org 
Dit portaal van de Stichting Memorial 
Center Akkers van Margraten biedt 
toegang tot verschillende initiatieven 
rondom de begraafplaats. Aan de hand 
van tien verhalen wordt verder het 
verloop van de Tweede Wereldoorlog 
vertoond op de website.

Stichting Margraten Eerbetoon 
www.margrateneerbetoon.nl 
Jaarlijks organiseert deze stichting in 
september het Liberation Concert op de 
begraafplaats.

Onze Soldaat 
Jotja Bessems 
www.onzesoldaat.nl 
Aan de hand van twee verhalen laat deze 
documentaire van Jotja Bessems zien 
we hoe Amerikaanse soldaten weer een 
gezicht krijgen door de adoptie van een 
graf.

Faces of War 
Jennifer Holik 
www.svaao.nl/shop  
Wilt u meer te weten komen over uw 
soldaat? Het boek van Holik zet uitgebreid 
uiteen hoe u onderzoek kunt doen.
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Kruizen in de Wind 
Joseph J. Shomon 
Captain Joseph Shomon was samen met 
de 611th Grave Registration Company 
verantwoordelijk voor de aanleg van 
de begraafplaats. In het boek Kruizen 
in de Wind haalt Captain Shomon 
herinneringen op. 

Akkers van Margraten 
Mieke Kirkels, Jo Purnot, Frans 
Roebroeks, Albert Elings en Eugenie 
Janssen 
www.akkersvanmargraten.nl 
Akkers van Margraten was een oral 
history project dat ooggetuigenverslagen 
verzamelde over de aanleg van de 
begraafplaats. Het leidde tot de DVD 
Akkers van Margraten en het boek Van 
Boerenakker tot Soldatenkerkhof.

Van Alabama naar Margraten 
Mieke Kirkels 
www.vanalabamanaarmargraten.nl 
Jefferson Wiggins was een van de  
Afro-Amerikaanse grafdelvers in 
Margraten. Het boek vertelt zijn 
levensverhaal.

De Margraten Boys 
Peter Schrijvers 
Aan de hand van vele verhalen belicht 
het boek de geschiedenis van het 
adoptieprogramma en de plaats die 
het inneemt in de betrekkingen tussen 
Nederland en Amerika.
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The Faces of Margraten
Thousands of white marble crosses and 
Stars of David, row after row. The markers 
are testimony to the sacrifices made by 
many young American men and women 
for the freedom of Europe during World 
War II. We have known their names 
for over 70 years, but who were they? 
Through The Faces of Margraten tribute 
the Dutch pay special tribute to these 
soldiers by decorating their more than 
10,000 graves and names on the Walls 
of the Missing with personal photos of 
the soldiers. This year, more than 4,000 
photos are on display. 

The quest for photos started back in 
2008. In this year, the Fields of Honor – 
Database was set up. The database has 
information on over 23,000 U.S. WWII 
soldiers who have been either buried  
in or memorialized at the Ardennes,  
Henri-Chapelle, and Netherlands 
American cemeteries. 

When the first edition of The Faces of 
Margraten tribute was announced in 2014, 
almost 2,000 photos had already been 
collected. But we aimed for more.  
A team of devoted volunteers has 
explored the internet, successfully 
looking for more photos. Moreover, many 
grave adopters and soldiers’ families 
have answered our calls for photos. 
This allowed us to give a face to 3,300 
soldiers during the first edition of the 
tribute in 2015, a year in which the Dutch 
observed the 70th anniversary of the 
liberation. Another 750 photos have been 
discovered or submitted since. Their 
photos will ensure that we will not forget 
the individual sacrifices for freedom. 
www.thefacesofmargraten.com

Foundation 
Both The Faces of Margraten and the 
Fields of Honor – Database are projects 
by the non-profit Stichting Verenigde 
Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven 
(Foundation United Adopters American 
War Graves). The foundation is a group of 
Belgian and Dutch grave adopters whose 
mission it is to put a face to every name.
www.svaao.nl

Adopting graves 
Since 1945, Dutch locals have adopted 
the graves of the soldiers buried in 
Margraten. Out of heartfelt respect and 
gratitude, the graves’ adopters regularly 
visit the graves and decorate them with 
flowers. Many of the graves’ adopters also 
continue to correspond with the families 
of the soldiers back home in the United 
States. The care for the graves of their 
loved ones has been a comfort to many 
of these families and the foundation of 
long-lasting friendships between Dutch 
and American families. This program 
is maintained by the Foundation for 
Adopting Graves American Cemetery 
Margraten. 
www.adoptiegraven-margraten.nl

ABMC 
The cemetery in Margraten as well as 24 
other overseas American cemeteries are 
perfectly maintained by the American 
Battle Monuments Commission. Learn 
more about their work on their website.
www.abmc.gov 
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Dit is een project van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven, in samenwerking 
met de American Battle Monuments Commission.

Wij willen de volgende organisaties bedanken voor hun financiële bijdragen aan dit eerbetoon.

 

     

 

Verder bedanken wij de volgende organisaties waarmee intensief is samengewerkt om het eerbetoon  
te kunnen brengen.

 

     

   

Als laatste bedanken wij de vele individuele adoptanten, familieleden van de soldaten en onderzoekers, 
en anderen voor hun essentiële bijdragen aan dit eerbetoon. In het bijzonder worden de volgende 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar: Ria Besseling, Justine Camps, Erwin Derhaag, 
Annemie Dols, Raf Dyckmans, Jac Engels, Astrid van Erp, Corrina Halters, Jasper van Haren,  
Armand Hendriks, Arie-Jan van Hees, Terry Hirsch, Danny van der Groen, André Koch, Dean Leers, 
Nico Leers, Leo Minne, Frans Rabuda, Peter Schouteten, Bert-Jan Sengers, Yannick Severeyns, Willem 
Smeets, Ed Tiebax, Hannah Vleugels, Sophie Vleugels, Sebastiaan Vonk, Maarten Vossen, Berry Wolf en  
Herman Wolters.

Met dank aan

U.S. Embassy  
The Hague
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